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Aanbiedingsbrief najaarsnota 2016
Geachte leden van de raad,
Voor u ligt de najaarsnota 2016. In deze najaarsnota berichten wij u als te doen gebruikelijk over de voortgang van de realisatie van de beleidsinhoudelijke doelstellingen én
informeren wij u over de verwachte financiële uitkomsten over 2016 ten opzichte van de begroting en het beleidsplan. Deze verwachting is gebaseerd op de stand van zaken na de
eerste negen maanden van dit jaar en een prognose voor de resterende maanden.
Ontwikkelingen
In het beleidsplan 2016 hebben we al aangegeven dat we al een heel eind op weg zijn met de uitvoering van het collegeprogramma. Dit geldt onverkort voor deze najaarsnota. Deze
lijn is in een paar maanden tijd niet veranderd. Uiteraard zijn we volop verder gegaan met de concrete uitvoering van het collegeprogramma en actuele ontwikkelingen. Naast deze
beleidsmatige voortgang en de prognose van de financiële uitkomsten treft u ook de voortgang aan van de door uw raad beschikbaar gestelde incidentele kredieten en tevens de
actuele stand van zaken aan met betrekking tot het grondbedrijf.
Opzet najaarsnota 2016
De digitale najaarsnota 2016 kent eenzelfde opbouw als de voorgaande digitale beleidsdocumenten, met de missie en (herijkte) toekomstvisie, het bestuur en portefeuilleverdeling en
het collegeprogramma 2014 – 2018 als terugkerende vaste onderdelen. Deze zijn weergegeven in de lichtblauwe kleur op het voorblad. De digitalisering van deze beleidsdocumenten
maakt het mogelijk om deze achtergrondinformatie te allen tijde beschikbaar te hebben.
De feitelijke najaarsnota 2016 begint met het inleidende hoofdstuk 1 ‘Voortgang 2016’, gaat daarna verder met het hoofdstuk 2 ‘Beleid op hoofdlijnen (met daarin de beleidsvoortgang
en de voorstellen aan uw raad en de vaststelling van de najaarsnota)’ en het hoofdstuk 3 ‘Bijstellingen (met hierin de financiële bijstellingen per programma)’. Deze hoofdstukken zijn
weergegeven in de blauwe ‘Aa en Hunze’ kleur. Als bijlage zijn opgenomen ’Voortgang kredieten (met daarin de voortgang van de in het verleden beschikbaar gestelde incidentele
kredieten)’ en de gebruikelijke voortgangsrapportage over het ‘Grondbeleid’.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Het college van de gemeente Aa en Hunze,

Mevrouw mr. M. Tent
secretaris
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bestuur en participatie

zorg

economie, werk en recreatie

voorzieningen, leefbaarheid en wonen

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

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

Nieuwe kijk op bestuur en participatie.

•

Nieuwe kijk op zorg

•

Nieuwe kijk op economie, werk en recreatie.

•

Nieuwe kijk op voorzieningen, leefbaarheid en wonen.
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Nieuwe kijk op bestuur en participatie
Ambitie
De gemeente Aa en Hunze heeft de ambitie om meer te besturen vanuit co-creatie. In co-creatie spelen inwoners, bedrijven en instellingen een stevige rol bij de aanpak van
maatschappelijke vraagstukken. Soms op uitnodiging van ons als overheid, maar meer en meer ook op eigen initiatief. Eigen kracht, participatie en
gemeenschapsontwikkeling zijn termen die in deze context passen. Als eerste overheid, dichtbij onze inwoners, werken we niet alleen aan oplossingen voor verschillende
maatschappelijke thema’s, maar doen we dat samen.
Rolopvatting
• De gemeente heeft verschillende rollen te vervullen:
• de traditionele rol (toezicht, handhaving, dienstverlening etc.),
• de ondersteunende rol (sociaal domein en het terrein van sport, welzijn, cultuur etc.),
• de samenwerkingsrol (activering maatschappelijk initiatief, medevormgever van beleid etc.).
Als gemeente creëren wij de voorwaarden waarbinnen partners optimaal kunnen opereren. Waar mogelijk gaan we een stap
verder, de samenleving is meer en meer zelf aan zet. De gemeente stuurt aan op het maken van scherpe keuzes en het zichtbaar
maken van veranderingen in de praktijk. Plannen maken en uitvoeren!
De gemeente wil een kernfunctie vervullen in netwerkverbanden. De omgeving ziet de gemeente als een professionele en
betrouwbare partner. Als gemeente betekent deze nieuwe rolopvatting ook loslaten. De gemeente kan en wil niet alles zelf doen.
Dit vergt ook een omslag binnen de eigen organisatie. Ook outsourcing van operationele bedrijfsvoerings- en dienstverlenende
taken hoort bij het ‘loslaten’. De gemeente werkt al samen met buurgemeenten en in regioverband en dit zal in de toekomst nog meer
gebeuren. Onder meer op de terreinen zorg/inkomen en bedrijfsvoering vindt er een hechte samenwerking plaats met de gemeenten
Assen en Tynaarlo.
Concretisering
• We bieden ruimte aan concrete acties, laten bewoners echt aan zet en bieden ruimte voor een nieuwe sociale infrastructuur.
Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van coöperaties, bij het invullen en beheren van de openbare ruimte en het in stand houden van
voorzieningen. De gemeente is daarbij faciliterend, voorwaardenscheppend, meedenkend en ontvankelijk voor experimentele
vormen en/of pilots.
• We brengen dorpen met elkaar in gesprek, zodat zij zich beter en waar nodig anders kunnen organiseren. Er ontstaan nieuwe netwerken.
De gemeente kan dit faciliteren, maar de dorpen zullen het zelf moeten overpakken. De dorpen kunnen ervaringen delen. We verkennen
de mogelijkheden van dorpscoöperaties: verenigingen die werkzaamheden uitvoeren. Dat kunnen werkzaamheden zijn die nu bij de
gemeente of andere instanties liggen. Denk aan groenbeheer, wegbeheer, welzijn, cultuur, maar ook zorgtaken en zelfs woningbouw. De
uitvoering gebeurt met een mix van vrijwilligers, bedrijven en ingehuurde professionals. Insteek is de vele initiatieven vanuit de dorpen te
laten bloeien.
• De pilot ‘Jouw idee, samen uitvoeren’ was een eerste stap in de richting van deze ambitie. De eerste mooie ideeën, getoetst door
inwoners zelf, zijn inmiddels in uitvoering. Deze pilot krijgt een vervolg.
• De gemeente heeft meerdere rollen te vervullen en moet inspelen op deze veranderingen. Dit krijgt extra aandacht in de eigen
organisatie.
•
Ruimte voor eigen initiatief betekent dat dorpen, gebieden en gemeenschappen zich ieder op een eigen wijze ontwikkelen. Dit kan tot gevolg hebben dat het ene dorp meer voor elkaar
krijgt dan een ander dorp. Toch is dit is een bewuste keuze. Wel draagt de gemeente zorg voor een ‘vangnet’ en voor ‘basiskwaliteit’. In overleg met de dorpen wordt dit nader vorm
gegeven.
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Nieuwe kijk op zorg
Ambitie
De gemeente Aa en Hunze heeft de ambitie dat alle inwoners op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. Niet alleen in de grotere dorpen, maar ook in de kleinere
dorpen. De insteek is hierbij ‘van zorgen voor, naar zorgen dat’. Er is een tweedeling in de samenleving en die wordt groter; mensen die het zelfstandig of samen doen en mensen die
echt hulp nodig hebben.
Bij de eerste groep gaat het om het bieden van de juiste voorwaarden, bij de tweede groep om het bieden van de juiste zorg. Er is vernieuwing nodig, innovatie en creativiteit. We
willen een dienstverlenende overheid zijn waar onze levendige, zorgzame en innovatieve samenleving optimaal uit de verf kan komen.
Rolopvatting
De gemeente heeft vanaf 2015 meer taken van het rijk gekregen. Zo is de jeugdzorg een
nieuwe taak voor de gemeente met een nieuwe markt en nieuwe initiatieven. De inspanning
is er op gericht om de transitie goed te laten verlopen en te voorkomen dat mensen tussen
wal en schip vallen.
Om deze ambitie te realiseren werkt de gemeente Aa en Hunze aan de hervorming van het
sociale domein met het oog op een integrale, kostenefficiënte en effectieve uitvoering, met
blijvende aandacht voor de kwetsbare groepen in de gemeente. In het samenspel met
inwoners en partners bewaakt de gemeente, als regisseur, de kosten en de kwaliteit van de
maatschappelijke ondersteuning. Dit resulteert in een doorgaande zorglijn in het lokale
sociale domein, waarbij preventieve actie natuurlijk de voorkeur geniet.
Concretisering
• De vergrijzing van de gemeente vraagt om constante verbetering en aanpassing van
het zorgaanbod. Een goed zorgaanbod houdt in dat er een zorgcentrum, een dokter of
wijkverpleging aanwezig is. Vooral in de kleinere dorpen met weinig tot geen (fysiek)
zorgaanbod – met een beperkte omvang en een hechte gemeenschap – is maatwerk
nodig. Dit vergt creatieve oplossingen en inzet van zorgpartners en inwoners. Ook de
verdergaande digitalisering van het zorgaanbod biedt kansen (domotica, iAge).
• Zolang mogelijk thuis wonen is de trend. Hiervoor is niet alleen een goed en bereikbaar
zorgaanbod nodig, maar ook een passende woning. Bij bestaande woningen is het aan
de huiseigenaren zelf om hier voorzieningen voor te treffen. In geval van nieuwbouw
worden hier vooraf eisen aan gesteld.
• De gemeente staat open voor creatieve ideeën en functiecombinaties, met name ook in leegstaande panden. Wellicht ontstaan er zo nieuwe combinaties van bijvoorbeeld zorg
en wonen en zorg, wonen en recreatie. Daar waar het gaat om ruimtelijke ingrepen (uitbouw, nieuwbouw, al dan niet tijdelijk) is de landschappelijke inpassing van belang.
• De gemeente wil de mogelijkheden verkennen om analoog aan de voedselbank - een zorgbank te realiseren. Veel mensen zijn bereid om als het hen uitkomt diensten te leveren
en klusjes te doen. Dit kan voor veel mensen die hulp nodig hebben een uitkomst zijn. Bijvoorbeeld door de oudere buurman in de tuin te helpen of koffie te drinken bij een
eenzame buurtgenoot. Een zorgbank kan er toe leiden dat vraag en aanbod bij elkaar komen.
• Ons sociaal team staat als zorgaanbieder centraal, dit concept wordt de komende jaren verder doorontwikkeld. De leden van dit team zijn de voelsprieten in de samenleving. Zij
signaleren problemen (zorgbehoefte, eenzaamheid, etcetera) en schakelen met professionele hulpverlening en mantelzorg waar nodig. Mantelzorg is meer en meer van belang.
Het is echter geen vanzelfsprekendheid en biedt ook niet voor alles een oplossing. Waar mogelijk willen we dit wel stimuleren en faciliteren.
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Nieuwe kijk op economie, werk en recreatie
Ambitie
Aa en Hunze is een aantrekkelijke woongemeente, strategisch gelegen tussen diverse stedelijke gebieden met
economische dynamiek. Actieve en innovatieve inwoners en ondernemers brengen
vitaliteit. De focus voor de toekomst ligt op het inspelen op nieuwe economische kansen die passen bij deze
missie, naast versterking van de kernsectoren landbouw, recreatie en zorg. De omgevingskwaliteiten staan
daarbij hoog in het vaandel. Ons landschap is
de drager van onze missie, daarom is het hier goed wonen en recreëren. De insteek is dan ook: ruimte voor
ontwikkeling, mits dit past in het landschap. Dit betekent geen nieuwe bedrijventerreinen, maar wel hergebruik
van bestaande panden voor nieuwe economische functies, zowel in de dorpen als in het buitengebied.
Rolopvatting
De gemeente stimuleert en faciliteert ondernemerschap. Initiatieven worden beoordeeld op hun
maatschappelijke meerwaarde en de bijdrage aan de omgevingskwaliteit. Belemmeringen worden opgeruimd.
Waar nodig neemt de gemeente de regie (centrumlocaties, leegstand).
Ook hier is samenwerking onontbeerlijk, niet alleen met het bedrijfsleven, ook met onderwijs en andere
overheden.
Concretisering
• We bieden ruimte voor economische ontwikkeling. De voorkeur is ‘binnen de bestaande ruimte’ oftewel
binnen de bestaande bedrijventerreinen en bestaande panden. Ook is en blijft ontwikkeling mogelijk bij
bestaande locaties en vrijkomende agrarische gebouwen. Om grip te krijgen op het aanbod en de kansen
wordt een quickscan gemaakt van de aanwezige ruimte (aanbod, leegstand, beschikbare kavels) en worden
enkele aansprekende ideeën geëtaleerd ter inspiratie. Daar waar leegstand een probleem dreigt te worden,
wordt in samenwerking met partijen gewerkt aan oplossingsrichtingen (co-creatie).
• Aa en Hunze is een plattelandsgemeente met een grote rijkdom aan natuur en landschap. Dat maakt het
hier zo mooi wonen en recreëren. Behoud van deze kwaliteit is dan ook essentieel. Dat betekent niet dat er
niks kan, in tegendeel. De ruimte wordt gebruikt voor verschillende functies, en juist die mix van landbouw,
natuur en recreatie zorgt voor een dynamisch en afwisselend gebied.
• De landbouw is een belangrijke drager van ons landschap en krijgt - net als de andere functies ruimte voor ontwikkeling. Ook hier geldt dat de omgevingskwaliteiten hoog in het
vaandel staan.
• Het Nationaal Park Drentsche Aa is een sterk merk. Aa en Hunze is aantrekkelijk en dat willen wij graag delen met recreanten en toeristen. Het inspelen op de steeds
veranderende eisen van de recreant vergt voortdurende aandacht van ondernemers. De gemeente faciliteert ondernemers hierin en bewaakt de kwaliteiten van het robuuste
landschap (de drager van onze missie, zowel voor het recreëren als het wonen). Voor de toekomst moet ingezet worden op diversiteit en kwaliteit, niet op meer van hetzelfde.
Promotie wordt in regionaal verband opgepakt.
• Het aantrekken van recreanten en toeristen biedt als voordeel - naast economische inkomsten – een groter draagvlak onder bepaalde voorzieningen voor eigen inwoners
(bijvoorbeeld horeca, zwembaden, middenstand ed.). Zo draagt een sterke recreatiesector bij aan de leefbaarheid.
• Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. De biobased economy kan een nieuwe economische factor voor Aa en Hunze betekenen. De biobased economy gaat over de overgang
van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof: van ‘fossil based’ naar ‘bio based’. In een biobased economy gaat
het dus over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen. Zo ontstaan nieuwe ketens en nieuwe dwarsverbanden tussen ondernemers op verschillende terreinen. Dit
biedt perspectief.
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Nieuwe kijk op economie, werk en recreatie
•
•

•

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

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

Burgemeester
Drs. H.F. van Oosterhout
(PvdA)

Wethouder
H. Heijerman
(Combinatie Gemeentebelangen)

Wethouder
Drs. N.J.P Lambert
(GroenLinks)

Wethouder
H.J. Dijkstra
(CDA)

Vervanging door wethouder Heijerman

Vervanging door burgemeester Van
Oosterhout

Vervanging door wethouder Dijkstra

Vervanging door wethouder Lambert

- Bestuurlijke coördinatie
- Algemeen bestuur en voorlichting
- Samenwerking Drentsche Aa
(Bedrijfsvoering)
- Veiligheidsregio (Brandweer/GHOR)
- Vergunningen openbare orde en
veiligheid incl. evenementen
- Cultuur.
- Dienstverlening
- Personeel en Organisatie
- Integrale handhaving
- Recreatie/toerisme

-

- Financiën, verzekeringen en
grondbedrijf
- Informatisering en automatisering
- Grondzaken, gemeentelijk vastgoed
- Economische Zaken en
werkgelegenheidsbeleid
- Participatie, arbeidsmarktbeleid, Soc.
Werkvoorziening
- Sociale Zaken & armoedebeleid
- Duurzaamheid en duurzame energie
- Water, waterbeheer en riolering
- Afval
- Sportbeleid, inclusief
sportaccommodaties
- Inkoop, w.o. aanbestedingsbeleid
- Tweede loco-burgemeester

- Onderwijs, inclusief onderwijshuisvesting
- Brede schoolontwikkeling
- Volwasseneneducatie
- Leerlingenvervoer en leerplicht
- Volksgezondheid (incl. GGD bestuur)
- Jeugdbeleid, Centrum Jeugd en Gezin,
Sociale Teams
- Welzijnsbeleid, incl. gezondheidszorg
- Zorg; Coördinerend wethouder WMO
- Zorg: Jeugdzorg en AWBZ-begeleiding
- Millenniumgemeente en Fairtrade
- Schuldhulpverlening
- Inburgering, vluchtelingen
- Internationale betrekkingen, w.o. EDR
- Derde loco-burgemeester

Projectportefeuille:

Projectportefeuilles:

-

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

Projectportefeuille:

Projectportefeuille:

- Herijking Strategische Toekomstvisie
2025
- Themajaar 2016: Ondernemend Aa en
Hunze
- AZC Gieten
- Samenwerking Drentsche Aa

-

Ga naar collegeprogramma 2014-2018

Burgerparticipatie
Gebiedsontwikkeling Drentsche Aa
Leader Zuidoost Drenthe
Koopcentrum Gieten
Maatschappelijk vastgoed

-

N33/N34
Windenergie
Agenda voor de Veenkoloniën
Uitvoering Participatiewet

Gemeentesecretaris
Mr.M. Tent
(Algemeen directeur)

- Adviseur van het college
- Hoofd van de ambtelijke organisatie

- Invoering Jeugdzorg en AWBZbegeleiding
- Nieuwbouw Dr. Nassaucollege
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Verbindend, levendig en zorgzaam

Programma’s
Programma 1 Bestuur
Programma 2 Publiekszaken
Programma 3 Openbare orde en veiligheid
Programma 4 Economische Zaken
Programma 5 Onderwijs
Programma 6 Cultuur
Programma 7 Sport
Programma 8 Sociale zaken
Programma 9 Welzijn
Programma 10 Gemeentelijke afvaltaken
Programma 11 Openbare werken / verkeer en vervoer
Programma 12 Milieu
Programma 13 Wonen en leefomgeving
Programma 14 Plattelands- en natuurontwikkeling
Programma 15 Recreatie en toerisme
Programma 16 Financiën en bedrijfsvoering

Financieel

Ga naar verbindend, levendig en zorgzaam
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‘Verbindend, levendig en zorgzaam’
De titel van het coalitieakkoord van de raadsfracties Combinatie Gemeentebelangen,
1
GroenLinks en CDA luidt: ‘Verbindend, levendig en zorgzaam’ . In het beleidsplan
2014 heeft u reeds kunnen lezen wat wij onder deze begrippen verstaan. Bij het maken
van plannen voor onze gemeente moeten we natuurlijk rekening houden met
algemene maatschappelijke ontwikkelingen. We realiseren ons bijvoorbeeld dat er
sprake is van een herstellende economie en dat we juist in onze gemeente te maken
hebben met de gevolgen van bevolkingskrimp. En dat we aan de vooravond staan van
de per 1 januari 2015 op ons afkomende nieuwe taken in het sociaal domein (de 3
decentralisaties). Het vraagt bestuurlijke moed om in het belang van een duurzame en
evenwichtige toekomst voor onze inwoners op doortastende wijze keuzes te maken en
waar nodig ingrijpende beslissingen te nemen. Inwoners die het niet volledig op eigen
kracht redden, zullen we – desgewenst via maatwerk – maatschappelijke
ondersteuning en zorg blijven bieden.

woonplaats hoog is. Ook de verbondenheid met het eigen dorp is hoog. Men realiseert
zich dat de overheid niet alles kan en dat de inzet van inwoners zelf heel bepalend is
voor het behouden van een leefbaar dorp. Gemeente en inwoners zullen het samen
moeten doen. De pilot ‘Jouw idee, samen uitvoeren’ heeft aangetoond dat inwoners
bereid zijn deze verantwoordelijkheid op zich te nemen.
In dit collegeprogramma geven we verder invulling aan de begrippen die we genoemd
hebben in het beleidsplan 2014. Hierbij bouwen wij voor een belangrijk deel voort op
het beleid dat we in de vorige bestuursperiode hebben ingezet. Op een aantal
onderdelen willen wij het te voeren beleid aanscherpen/vernieuwen. Wat ons betreft
staan de volgende zaken centraal in het collegeprogramma 2014-2018:

Vanuit de dorpen is veel aandacht voor het in stand houden van lokale
maatschappelijke activiteiten en onderlinge betrokkenheid, gemeenschapszin.
Burgerinitiatieven sluiten daar op aan, mede ingegeven door bezuinigingen en de
decentralisaties in het sociaal domein. Er is een tendens te bespeuren van een zich
terugtrekkende overheid, waarbij meer verantwoordelijkheid komt te liggen bij de
inwoners zelf. Bij de vormgeving en uitvoering van ons beleid zal steeds nadrukkelijker
de vraag gesteld worden wat bij uitstek taken voor de gemeente zijn en wat anderen
(inwoners, verenigingen, instanties, marktpartijen) beter kunnen doen. Niet om als
gemeente achterover te leunen en zaken af te schuiven, maar juist door te kiezen voor
een realistische insteek met een proactieve houding, gericht op meer resultaat (met
minder gemeentelijke middelen) en gericht op het optimaal benutten van het sociale
kapitaal in de dorpen zelf (onze inwoners).
In mei 2012 is onderzoek gedaan (door STAMM) naar de ervaringen van de inwoners
met de leefbaarheid in hun woonomgeving. De uitkomsten van dat
leefbaarheidsonderzoek laten zien dat de tevredenheid van onze inwoners met hun
1

Verbindend: in ons bestuurlijk handelen proberen wij steeds verbindend te zijn. Door zaken
samenhangend aan te pakken, maar vooral door steeds aandacht te hebben voor de mogelijkheid
verbindingen te leggen: tussen inwoners, bedrijven en organisaties, met elkaar en met de gemeente. Het
primaire doel daarvan is de kwaliteit van onze lokale samenleving (verder) te verbeteren.
Levendig: in Aa en Hunze barst het van de activiteiten, van ideeën en van initiatieven van inwoners. Onder
het motto ‘iedereen doet mee’ willen we daar als gemeente optimaal ondersteuning aan bieden.
Zorgzaam: wij willen maatschappelijke ondersteuning en zorg bieden aan die inwoners van Aa en Hunze die
het niet volledig op eigen kracht redden.

Ga naar verbindend, levendig en zorgzaam
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1. Aa en Hunze Buitengewoon! (toekomstvisie)
Dit is de missie die is opgenomen in de Strategische Toekomstvisie 2020 van de
gemeente. Bij het opstellen van dit collegeprogramma is de Strategische
Toekomstvisie 2020 als kapstok genomen. De vele veranderingen in de huidige tijd
maken het desalniettemin wenselijk om de Strategische Toekomstvisie, die is
neergezet voor de periode 2010-2020, tussentijds te evalueren en te herijken. De
Strategische Toekomstvisie bepaalt de strategische koers van de gemeente en de
herijking daarvan is daarom bij uitstek een onderwerp om inwoners bij te betrekken.
Wij zullen dat doen door expliciete toepassing van het proces van burgerparticipatie.
De herijking van de Strategische Toekomstvisie zal in het voorjaar van 2015 ter
vaststelling aan de raad worden aangeboden.

2. Burgerparticipatie

hebben het gemeentebestuur veel te bieden: expertise, vaardigheden, inzet, tijd.
Daarom willen we als gemeente open staan voor initiatieven uit de samenleving en
herkenbaar, benaderbaar en zichtbaar zijn in onze dorpen. Wij zullen in deze periode
alle dorpen bezoeken om ‘op te halen’ wat leeft, om wensen te inventariseren en om
verbindingen te leggen. Via de invoering van een digitaal burgerpanel hebben we een
middel om van een bredere groep inwoners input te verkrijgen in relatie tot
beleidsonderwerpen. Daarmee kunnen we een beter beeld krijgen van wat er leeft in
de samenleving en daarop ons beleid nader afstemmen.
Voor wat betreft de burgerparticipatie voorzien wij geen standaard werkwijze. Steeds
zal maatwerk nodig zijn. Wat bewezen heeft goed te werken, zullen we behouden,
maar we zullen actief werken aan vernieuwing, onder andere door gebruik te maken
van de ‘participatieladder’ (vijf ‘participatietreden’: informeren, raadplegen, adviseren,
coproduceren, meebeslissen) of een vergelijkbaar instrument. We zullen verder
gebruik blijven maken van het recentelijk met succes ingestelde burgerpanel en vooral
open staan voor initiatieven van inwoners om ‘zaken zelf op te pakken’ (zelfbeheer).
Als het om het zelfbeheer van het openbaar groen gaat, willen we samen met
inwoners/dorpen onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen c.q. hoe we kunnen
faciliteren dat beheerstaken meer door mensen zelf worden opgepakt. Wij staan in de
meest brede zin open voor nieuwe wensen en ideeën van inwoners en zijn bereid
toekomstgericht te kiezen voor andere werkwijzen of thematische aanpak van zaken.
Dit najaar zullen wij mede in het kader van de herijking van de Strategische
Toekomstvisie met onze inwoners hierover in gesprek gaan.

3. De ‘drie decentralisaties’ (Jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet)

Wij zullen actief op zoek gaan naar nieuwe vormen van burgerparticipatie. De
maatschappij verandert, de rol van inwoners wordt groter en actiever. Inwoners

Ga naar verbindend, levendig en zorgzaam

Deze drie decentralisaties zullen de komende jaren veel aandacht krijgen.
Uitgangspunt is dat de gemeente Aa en Hunze de nieuwe taken in principe uitvoert
met de budgettaire middelen die daarvoor van rijkswege beschikbaar worden gesteld.
Of dat echt mogelijk is, zal in de loop van de bestuursperiode nog moeten blijken.
Hoe dan ook: wij willen dat iedereen participeert in het maatschappelijk leven.
Participeren is belangrijk om te kunnen deelnemen aan de samenleving en te
voorkomen dat mensen in een isolement geraken, ook voor diegenen die (nog) geen
betaalde arbeid hebben. De eerste prioriteit is het verkrijgen van betaald werk, al dan
niet met ondersteuning. En het minimabeleid moet stimuleren tot participeren en
bieden van toekomstperspectief. Versterking van bestaande voorzieningen door het
ondersteunen van het vrijwilligerswerk en van reeds bestaande lokale initiatieven en
structuren zijn belangrijke pijlers. De inrichting en het functioneren van het te vormen
sociale team vormen daarin een belangrijke schakel. Uitgangspunt is een integrale
aanpak (één huishouden, één plan, één regisseur). Inwoners die echt zorg nodig
hebben zullen bij de gemeente niet tevergeefs aankloppen. De door de gemeente te
verlenen ‘zorg’ zal adequaat zijn en ‘op maat’ worden gegeven. Reeds midden of
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uiterlijk eind 2015 zullen wij (tussentijds) bezien tot welke problemen de nieuwe
wetgeving leidt en daarop adequaat inspelen.

4. Leefbaarheid
Wij willen extra aandacht (blijven) schenken aan de leefbaarheid in onze dorpen. Wij
staan voor een levendige en zorgzame samenleving, met behoud van de identiteit van
de dorpen en hun eigenheid. De voorzieningen zijn van groot belang voor de dorpen
en wij zetten ons in overleg met de inwoners – binnen randvoorwaarden - in voor
behoud en waar mogelijk versterking van deze voorzieningen. Naast de inzet en
hulpverlening door professionele zorginstellingen worden door mantelzorgers en
vrijwilligers de nodige zorg en diensten geboden, die zonder hen niet geboden zouden
worden. Zij vervullen daarmee een cruciale rol in de samenleving en dragen in hoge
mate bij aan de leefbaarheid in de dorpen. De rol van de gemeente zien wij
veranderen: van regisserend naar begeleidend.

Het centrum van Gieten moet, na de aanpak van de centra in Rolde en Annen, verder
verbeterd worden, voor de leefbaarheid, maar ook als ondersteuning voor een goed
functionerende detailhandel.
Samen met de ondernemers in Aa en Hunze willen we invulling geven aan het
werkgelegenheidsbeleid. De ondernemers zijn nodig om diegenen die niet in staat zijn
zelf een betaalde baan te vinden toch een passende plek te bieden, al dan niet met
een loonkostensubsidie.
Tenslotte zal ook de komende periode speciale aandacht worden gegeven aan de
exploitatie van bedrijventerrein Bloemakkers. De verkoop van percelen moet weer op
gang komen.

5. Wonen
Het beleid op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling zal erop gericht zijn ons mooie
landschap en de fraaie woonomgeving te behouden en waar mogelijk te versterken.
Nieuwe woningen zullen op basis van behoefte worden gebouwd. Het bouwen van
starterswoningen en levensloopbestendige woningen willen we blijven stimuleren en
actief ter hand nemen. De komende jaren gaan we als gemeente zelf een aantal
woningen bouwen en verhuren. Dat proces zullen we strak monitoren om te kunnen
beoordelen of dit initiatief verbreed kan worden.
In de behoefte aan woonruimte zal wat ons betreft ook kunnen worden voorzien door
het toestaan van wooneenheden in vrijkomende boerderijen of monumentale panden.
Energiezuinig en energieneutraal (ver)bouwen zal worden gestimuleerd door landelijke
voorlichting te vertalen naar de lokale situatie en te ondersteunen.
Wij zullen ons ervoor inzetten met de in onze gemeente actieve woningcorporaties
nieuwe ‘prestatieafspraken’ te maken over het aanvullen en verbeteren van de
woningvoorraad.

6. Economie, toerisme en recreatie
Aa en Hunze wil zich ontwikkelen tot hét recreatiegebied in Noord-Drenthe. Daarnaast
is (verbrede) landbouw een sterke economische pijler. Voor initiatieven die innovatief
en duurzaam zijn wordt door ons de ‘rode loper’ uitgelegd. Waar mogelijk willen wij de
regeldruk voor ondernemers verder beperken en bij inkopen van de gemeente zelf, zal
de inzet erop gericht zijn lokale ondernemers steevast bij de inkoopprocedure te
betrekken om de lokale economie te stimuleren.
De toeristische- en recreatieve sector zal blijvende aandacht krijgen, in goede
samenwerking met ondernemers, het recreatieschap, de provincie en buurgemeenten.

Ga naar verbindend, levendig en zorgzaam

7. Duurzaamheid
Duurzame ontwikkelingen dragen toekomstgericht bij aan een schone en mooie
omgeving. Wij gaan door met het inhoud geven aan de vastgestelde
duurzaamheidsvisie en het stimuleren van duurzame investeringen bij bedrijven en
inwoners, met name door goede voorlichting.
Door spaarzaam om te gaan met natuurlijke hulpbronnen kunnen energie- en
waterverbruik worden teruggedrongen. De aandacht voor het opwekken van duurzame
energie zal versterkt moeten worden. De gemeente geeft het goede voorbeeld door
o.a. duurzaam in te kopen. We willen expliciet in beeld brengen wat het
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energieverbruik van de gemeente is en op zoek gaan naar mogelijkheden dat
energieverbruik verder te verlagen.
Waar mogelijk willen wij dorpshuizen en verenigingen steunen bij het doen van
gerichte investeringen in duurzaamheid die er tevens op gericht zijn de
exploitatielasten te verlagen.
Door millenniumgemeente te zijn draagt Aa en Hunze in samenwerking met inwoners
bij aan mondiale en sociale duurzaamheid.
De Strategische Toekomstvisie 2020 geeft richting aan het stimuleren van ‘een
regionale voedselstrategie’ (eten dat in het eigen gebied geproduceerd is). Daarmee
wordt een economische impuls gegeven aan kleinschalige bedrijvigheid om de hoek en
aan de bewustwording van het gebruik van gezonde voeding.

Breelandbijeenkomst in het begin van 2015. Hierbij zullen we nadrukkelijk stil staan bij
de strategische (her)oriëntatie en mogelijk een beleidsmatige heroverweging van
bestaande taken.

Nieuw beleid/actuele ontwikkelingen
De hiervoor genoemde thema’s zullen de komende jaren in onze gemeente centraal
staan. Ze worden in de hierna volgende hoofdstukken verder uitgewerkt. Het gaat
overigens niet om een limitatieve opsomming, maar om ons actuele beeld van zaken
waaraan gewerkt moet worden. In algemene zin zal ons beleid erop gericht zijn Aa en
Hunze een aantrekkelijke woongemeente te laten zijn waar het buitengewoon goed
leven en recreëren is, met een levendige en zorgzame samenleving in een robuust
landschap.

8. Bestuur en dienstverlening
Wij willen open communiceren, proactief zijn, stimulerend en steeds uitgaan van een
ja-mits-houding. Wij zetten in op een (verdere) verbetering van de
dorpsoverlegstructuren. Het verbeteren van de interactie met inwoners via de
vertegenwoordigers in de dorpen geldt als een belangrijke prioriteit in het te voeren
beleid. Bij belangrijke nieuwe ontwikkelingen worden inwoners direct vanaf de start
betrokken.
Het steeds verder optimaliseren van de gemeentelijke website en van digitale diensten
zorgt via het klantcontactcentrum (KCC) voor een gemeentelijke dienstverlening, die
gericht is op de behoeften van inwoners en bedrijven.
De ambtelijke organisatie moet efficiënt en flexibel zijn. Om nieuwe uitdagingen en
(extra) taken op een verantwoorde manier aan te kunnen gaan, zoeken wij het daarom
ook nadrukkelijk in samenwerking met de gemeenten Assen en Tynaarlo.

9. Krimp
Zoals we ook al aangegeven hebben in het beleidsplan 2014, realiseren we ons, dat er
op dit moment weliswaar sprake is van een zich voorzichtig herstellende economie,
maar dat we ook in onze gemeente met name te maken zullen krijgen met de gevolgen
van een krimp van de bevolking. In deze bestuursperiode zullen we ons nadrukkelijk
beraden op de wijze waarop we deze ontwikkeling samenhangend tegemoet kunnen
treden.

10. Financiën/bezuinigingen
Verderop in dit collegeprogramma is ruim aandacht voor de financiële positie van onze
gemeente. In hoofdlijnen kunnen we stellen dat we het van belang vinden om onze
solide financiële positie te behouden. Dit doen we door in beperkte mate geld uit te
geven aan nieuw beleid en daarnaast door te anticiperen op de verwachte financiële
ontwikkelingen met een ‘nieuw’ bezuinigingstraject. Hiervan zal de nadruk liggen in de
jaren 2017 en 2018. We gaan hierover graag met uw raad in gesprek tijdens een
Ga naar verbindend, levendig en zorgzaam

In dit collegeprogramma staan op basis van het coalitieakkoord de hoofdlijnen van het
te voeren beleid per programma beschreven die in de jaarlijkse begroting – met ingang
van 2015 – en in de afzonderlijke beleidsdocumenten concreet zullen worden
uitgewerkt, indien nodig geactualiseerd, en gemonitord. De gemeente doet uiteraard
veel meer dan we in de hierna volgende programma’s beschrijven. In beginsel geldt
voor alles wat hier niet aan de orde komt, dat het nieuwe college het bestaande beleid
voortzet. In de loop van de bestuursperiode zullen we waar nodig nieuwe/andere
accenten leggen.
Het collegeprogramma bevat in financiële zin in beperkte mate nieuw beleid. Ook de
komende jaren zullen we nog behoorlijk moeten bezuinigen. De redenen daarvan zijn
bekend! We vinden het echter van belang om toch te blijven investeren in onze
gemeente, vandaar dat we met name gekozen hebben voor investeringen zonder een
structureel karakter. In de programma’s is onder het kopje ‘nieuw beleid/nieuwe
ontwikkelingen’, indien van toepassing, het nieuwe beleid opgenomen. We willen onder
andere investeren in:
- Huisvesting Dr. Nassau College
- Koopcentrum Gieten
- Accommodatiebeleid sport
- Natuur- en milieueducatie
- Ontwikkelingen Gasselterveld
- Geluidproblematiek N33/N34
- Boombeleidsplan
Naast bovengenoemde investeringen zullen we dus, zoals gezegd, volop inzetten op
burgerparticipatie en gaan we weer verder met de succesvolle formule van de
‘themajaren’: in 2015 is het thema ‘Recreatie & Toerisme’ en in 2016 ‘Ondernemend

terug

inhoudsopgave

per programma

financieel

Collegeprogramma 2014 - 2018
Aa en Hunze’. Dat biedt extra kansen om gericht te werken aan het verbeteren van
onze toch al prachtige gemeente.

Verder in dit collegeprogramma
Dit collegeprogramma kent, naast dit inleidende hoofdstuk, een uiteenzetting van de
kernpunt(en) van het beleid en de drie ‘w-vragen’ (Wat wij willen, Wat wij gaan doen en
Wat mag het kosten) per programma. Een actuele financiële positie naar aanleiding
van de in het collegeprogramma opgenomen beleidswensen en –ontwikkelingen is
opgenomen in het hoofdstuk ‘Financieel’. In dit hoofdstuk gaan we tevens in op de
actuele stand van zaken omtrent de bezuinigingen en enkele belangrijke financiële
ontwikkelingen.

Ga naar verbindend, levendig en zorgzaam
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Programma 1 Bestuur
Kernpunt van beleid
Kernpunt van ons beleid is een bestuursstijl te hanteren die openheid en transparantie
voorop stelt. We willen een gemeente zijn die haar inwoners en bedrijven betrekt bij
vorming en uitvoering van beleid. Een gemeente met de blik naar buiten, die denkt in
mogelijkheden en die luistert naar haar inwoners en bedrijven. Een gemeente die
initiatieven uit de samenleving ondersteunt. Een overheid die betrouwbaar is en in het
belang van een zo duurzaam mogelijke toekomst van onze gemeente en voor
inwoners waar maakt wat ze belooft. We handelen daarbij vanuit een
bestuurskrachtige houding, met daadkracht en op basis van interactiviteit. We willen
een gemeente zijn die berekend is op zijn taken, op een gestructureerde wijze zorgt
voor optimale burgerparticipatie en een gemeente die financieel gezond is om op die
manier de realisatie van een actuele toekomstvisie te kunnen bewerkstelligen.

Wat mag het kosten
1
In het beleidsplan 2014 is voor het herijken van de Strategische Toekomstvisie
€ 50.000 beschikbaar gesteld.
2

Hiervoor zijn de reeds bestaande financiële middelen beschikbaar.

Wat wij willen
1
Wij willen de strategische koers van onze gemeente actualiseren.
2

We streven naar een betrokken gemeente die haar inwoners kent en dat doet
waar de lokale samenleving bij gebaat is. Dat vraagt om een bestuur dat weet
wat er leeft in de gemeenschap.

Wat wij gaan doen
1
Herijken bestaande Strategische Toekomstvisie met inwoners en
bedrijven/instellingen door middel van het toepassen van het proces van
burgerparticipatie (gereed in de eerste helft van 2015). Sterk inzetten op het
verbeteren van burgerparticipatie. Wij gaan actief op zoek naar nieuwe vormen
van betrokkenheid van inwoners en een ondersteunende overheid: de
gemeente denkt mee, maakt gebruik van de kennis die aanwezig is bij
inwoners, bedrijven instellingen en zorgt dat regelgeving en bureaucratie niet in
de weg staan van duurzame initiatieven.
2

Initiatieven van (groepen van) inwoners stimuleren en zij die actief betrokken
willen zijn bij de inrichting van hun eigen leefomgeving optimaal ondersteunen.
Wij willen het kern- en buurtgericht werken als een beproefde methode om de
inwoners van onze kernen te bereiken sterk doorontwikkelen. Inzetten op een
(verdere) verbetering van de dorpsoverlegstructuren en prioriteit geven aan het
verbeteren van de interactie, o.a. door als college van B&W elke kern (goed
voorbereid) te bezoeken.

Ga naar verbindend, levendig en zorgzaam
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Collegeprogramma 2014 - 2018
Programma 2 Publiekszaken
Kernpunt van beleid
Kernpunt van beleid is de dienstverlening in te richten vanuit de logica van burgers,
bedrijven en maatschappelijke instellingen. Onze organisatie biedt vanuit een
vraaggerichte benadering haar diensten aan en staat in een open verbinding met haar
partners. Ons Klant Contact Centrum (KCC) is hiertoe een belangrijk instrument.
Daarnaast zal het accent vooral liggen op de doorontwikkeling van de digitale
dienstverlening alsmede op een voortdurende optimalisatie van de website. Het succes
van de directe publieke dienstverlening wordt voor een belangrijk deel bepaald door
een klantvriendelijke houding van een ieder die in deze werkprocessen een rol speelt.
Voldoende, kwalitatief goede medewerkers en moderne ICT-ondersteuning zijn
eveneens onontbeerlijk.

Wat mag het kosten
1,2,3 Hiervoor zijn de reeds bestaande financiële middelen beschikbaar.

Wat wij willen
1
De dienstverlening aan inwoners moet slagvaardig en op niveau zijn.
Klantvriendelijk handelen en een proactieve houding zijn belangrijke elementen
in het contact met inwoners en bedrijven.
2

Uitgangspunt voor ons contact met de inwoners en bedrijven is, dat zij slechts
voor heel specifieke zaken fysiek het gemeentehuis hoeven te bezoeken.

3

Tevredenheid inwoners door geboden dienstverlening, zowel digitaal (website)
als via de balie.

Wat wij gaan doen
1
Op een klantvriendelijke manier goede producten aanbieden tegen een
aanvaardbare prijs, laagdrempelig en bereikbaar zijn. Wij willen vergunningen
snel afgeven, waar mogelijk ‘klaar terwijl u wacht’.
2

Wij zetten in op het uitbouwen van de 1-loketfunctie in het KCC.

3

Wij zetten in op verdere verbetering van onze dienstverlening via de balie en
de digitale dienstverlening via onze website, waarbij wij streven naar een
waardering door onze inwoners met een cijfer 8 (in 2014 betrof de waardering
het cijfer 7,8 bij de dienstverlening via de balie en 7,6 via de website).

Ga naar verbindend, levendig en zorgzaam
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Programma 3 Openbare orde en veiligheid
Kernpunt van beleid
Kernpunt van ons beleid is te zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving voor
onze inwoners. De eigen verantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van zowel
inwoners als bedrijven vormt ook hier de rode draad voor ons beleid. Wij zetten in op
het verbeteren van de samenwerking in de Veiligheidsregio Drenthe. De door de raad
vastgestelde nota ‘Integrale Veiligheid’ geldt als leidend voor het te voeren beleid.

Wat mag het kosten
1,2
Hiervoor zijn de reeds bestaande financiële middelen beschikbaar.

Wat wij willen
1
Een schone, hele en veilige leefomgeving voor inwoners en bedrijven. Dit komt
tot uiting in een daling van het aantal (woning)inbraken t.o.v. 2013.
2

Een kwalitatief goed niveau van brandveiligheid.

3

Een professionele crisismanagement organisatie.

Wat wij gaan doen
1
Het
(mogelijk
gecombineerd
met
rookmelderacties)
geven
van
inbraakpreventieadviezen in het kader van de ‘witte voetjesacties’. Via gericht
beleid zetten wij ons in om het aantal (woning)inbraken t.o.v. 2013 jaarlijks met
gemiddeld 5% te verlagen.
Het gebruik van burgernet verder ontwikkelen.
We vinden het geven van voorlichting over alcoholgebruik belangrijk en zullen
dit doen in samenwerking met de plaatselijke horeca.
2

Inzetten op 100% rookmelder dichtheid. We continueren het lesgeven aan
jongeren in brandveiligheid en EHBO, op alle basisscholen in Aa en Hunze.

3

Aantoonbaar blijven zorgdragen voor permanent opgeleide en geoefende
medewerkers. Dit door deelname aan de opleidingen en oefeningen, zoals
opgenomen in het jaarlijks vastgestelde opleidings- en oefenplan van de
gemeentelijke kolom.

Ga naar verbindend, levendig en zorgzaam
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Programma 4 Economische Zaken
Kernpunt van beleid
Kernpunt van ons beleid is het ondersteunen van de sterke economische sectoren:
recreatie & toerisme, landbouw, zorg en het midden- en kleinbedrijf. Onze samenleving
heeft behoefte aan een gezonde economie en goede werkgelegenheid. Zonder groei
van de lokale economie komt er geen werkgelegenheid bij. De gemeente creëert
randvoorwaarden voor die noodzakelijke groei en ondersteunt bedrijven. De
koopzondag is niet vanzelfsprekend: wij zullen ondernemers niets verbieden, maar
zullen uitbreiding van de zondagopenstelling niet initiëren/promoten, zeker niet op de
zondagochtend. Wij streven naar een gezond bedrijfsklimaat, gecombineerd met
goede woon- en leefomstandigheden. Dit is de basis, waarbij het voor bedrijven
aantrekkelijk is om in Aa en Hunze te blijven c.q. zich in onze gemeente te vestigen.
Om iedereen mee te kunnen laten doen is de betrokkenheid van bedrijven bij onze
samenleving een absolute voorwaarde.

Tynaarlo). De openbare ruimte in onze winkelcentra er aantrekkelijk uit laten
zien. Inzetten op de realisatie van glasvezel (NGA), in samenwerking met
burgerinitiatieven. Bij noodzaak groei vooral inzetten op hervestiging van
bestaande agrarische bedrijven als sprake is van een conflict met de
leefomgeving, natuur of milieu; verruiming bouwblok kan alternatief zijn. In
2016 een inspirerend themajaar ‘Ondernemend Aa en Hunze’ tot stand
brengen. Stimuleren van ‘een regionale voedselstrategie’ (eten dat in het eigen
gebied geproduceerd is).
3

Wat wij willen
1
Versterken van de regionale positie van Gieten als ‘economische’ hoofdkern en
koopcentrum.

Soepele vestigingsvoorwaarden voor ondernemers hanteren; ook voor
kleinschalige uitbreiding binnen de dorpen. Stimuleren hergebruik van
vrijkomende bedrijfspanden door bijvoorbeeld startende ondernemers.
Extra inzet voor uitgifte kavels bedrijventerrein Bloemakkers Gieten en ‘Rode
loper’ voor ondernemers die zich hier willen vestigen.

4

Zie het programma 15 Recreatie en toerisme.

2

Samen met de belangenorganisaties (mede) zorg dragen voor een goed
ondernemersklimaat in onze gemeente en stimuleren van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen en duurzaam ondernemen.

5

Met het bedrijfsleven invulling geven aan ‘participatiebanen’ en voldoende
stageplekken realiseren in het kader van de Participatiewet (zie verder
programma 8 Sociale Zaken).

3

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

4

Versterken van de sector toerisme & recreatie (zie verder programma 15
Recreatie en toerisme).

Wat mag het kosten
1
Voor de verbetering van het centrum van Gieten stellen we incidenteel
€ 250.000 beschikbaar in 2017; dit in aanvulling op een bedrag van € 250.000
uit de reserve Grote projecten, welke we hier eveneens voor willen inzetten.

5

Een goede uitvoering van de Participatiewet vanaf 1-1-2015 (zie verder
programma 8 Sociale Zaken).

Wat wij gaan doen
1
Investeren in concrete verbeteringen ter verhoging van de kwaliteit van het
centrum van Gieten. Extra inzet op terugdringen leegstand, in winkelcentra en
op bedrijventerrein Bloemakkers. Herijken van het geldende economisch beleid
door in goed overleg met ondernemers een compacte nieuwe beleidsnota op
te stellen.
2
Goede gemeentelijke dienstverlening, begeleiding en ondersteuning voor
ondernemers (i.s.m. ‘Drentse Zaak’, ISD, gemeente Assen en gemeente
Ga naar verbindend, levendig en zorgzaam

2

Om een inspirerend ‘themajaar ‘Ondernemend Aa en Hunze’ tot stand te
kunnen brengen stellen wij incidenteel € 100.000 beschikbaar in 2016.

1-5

Hiervoor zijn, buiten de specifiek hierboven genoemde ontwikkelingen, de
reeds bestaande financiële middelen beschikbaar.
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Programma 5 Onderwijs
Kernpunt van beleid
Als kernpunt voor ons beleid geldt de vastgestelde notitie Kleine scholen. Daarnaast
willen wij het beleid in het kader van de Brede Samenwerking voortzetten. De
inhoudelijke samenwerking tussen de verschillende partners willen we daarbij
stimuleren en ondersteunen. In deze bestuursperiode zullen wij de huisvestingssituatie
van het Dr. Nassau College verbeteren. Dit om een goede voorziening voor het
Voortgezet Onderwijs in Gieten te behouden.

4

Binnen het samenwerkingsverband passend onderwijs maken we afspraken
over de wijze waarop onderwijsondersteuning in de regio wordt georganiseerd,
waardoor er voor iedere leerling een passende onderwijsplek gerealiseerd kan
worden. Tevens wordt hierbij de samenhang tussen het passend onderwijs en
de gemeentelijke benadering in Zorg voor Jeugd versterkt.

5

De bevolkingsprognoses laten een sterke daling van het aantal geboorten zien.
Als een van de oplossingen zien wij het verder bouwen aan brede scholen met
een ontmoetingsfunctie. Kinderopvang, peuterspeelzalen, sociaal cultureel
werk, bibliotheekfunctie koppelen aan basisscholen ten behoeve van een
verbreding van het voorzieningenaanbod. Daarbij streven we naar een groter
bereik van (doelgroep)kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar, het versterken van
de voorzieningen, een kwalitatief beter, stimulerend en ontwikkelingsgericht
aanbod.

6

In overleg met de schoolbesturen willen we een gezamenlijke discussie voeren
over de toekomst van de scholen aan de hand van de bekende notitie van
STAMM met de titel ‘Onderwijs en Krimp’. We richten ons in deze
bestuursperiode niet op het actief sluiten van scholen, maar op het voeren van
een fundamentele discussie met zowel de schoolbesturen als de
gemeenteraad.

7

Meer bekendheid geven aan het probleem van laaggeletterdheid en
laaggeletterden helpen de weg te vinden naar een cursus en laaggeletterdheid
voorkomen (door bv. taalplezier bij kinderen en volwassenen te stimuleren).
Daarnaast actief blijven deelnemen in het Bondgenootschap laaggeletterdheid.

Wat wij willen
1
Een goede, toekomstbestendige voorziening voor het Voortgezet Onderwijs in
Gieten behouden.
2

Bijdrage leveren aan positieve houding en gedrag van leerlingen in het
basisonderwijs ten aanzien van natuur, milieu en duurzaamheid.

3

Op scholen moet ook letterlijk sprake zijn van een gezond leer- en leefklimaat.

4

Elk kind krijgt het onderwijs dat het beste bij zijn of haar talenten en
beperkingen past.

5

Inzetten op een goed en levensvatbaar kindvoorzieningen aanbod in en
rondom de scholen.

6

Actief opstellen in de discussie over toekomst van het onderwijs met extra
aandacht voor kwaliteit en robuustheid.

7

Extra inzet op onderwijs aan laaggeletterden.

Wat wij gaan doen
1
Wij koesteren het huidige aanbod Voortgezet Onderwijs in onze gemeente als
belangrijke voorziening voor de woon- en leefkwaliteit van de gemeente als
geheel. Aan het begin van het schooljaar 2016/2017 willen we daarom de
vernieuwbouw huisvesting Voortgezet Onderwijs gerealiseerd hebben.
2
3

Wij willen met het IVN Scholennetwerk ook de komende jaren uitvoering geven
aan natuur- en milieueducatie.
Aanpak urgente klimaatproblemen op scholen.

Ga naar verbindend, levendig en zorgzaam

Wat mag het kosten
1
Voor de vernieuwbouw van de huisvesting van het Dr. Nassau College stellen
we in 2015 € 60.000 structureel beschikbaar.
2

Voor het geven van natuur- en milieueducatie op basisscholen stellen wij
incidenteel € 48.000 beschikbaar (evenredig verdeeld over de jaren 2015 t/m
2017).

3-7

Hiervoor zijn de reeds bestaande financiële middelen beschikbaar.
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Programma 6 Cultuur
Kernpunt van beleid
Een goed kunst- en cultuurprogramma draagt bij aan het unieke karakter van onze
gemeente op het gebied van toerisme, de kwaliteit van het onderwijs, de identiteit van
onze dorpen en het landelijk gebied. We vinden het belangrijk, dat het kunst- en
cultuuraanbod breed van karakter is en past bij een plattelandsgemeente als Aa en
Hunze. Kunst en cultuuruitingen moeten toegankelijk zijn voor alle doelgroepen en
mensen moeten op een actieve wijze deel kunnen nemen aan het culturele aanbod.
Wat wij willen
1
Het ondersteunen van een breed en samenhangend
cultuurvoorzieningenniveau en cultureel aanbod.

kunst-

Wat mag het kosten
1-3
Hiervoor zijn de reeds bestaande financiële middelen beschikbaar.

en

2

Het ondersteunen van een cultureel aanbod dat toegankelijk is voor alle
doelgroepen; waar inwoners en toeristen aan deel kunnen nemen c.q. kennis
van kunnen nemen.

3

Het ondersteunen van een basisstructuur waardoor inwoners op een actieve
wijze deel kunnen nemen aan kunst- en cultuuruitingen.

Wat wij gaan doen
1
Ondersteunen (financieel en/of facilitair) van kunst- en cultuuruitingen van,
voor en door de eigen bevolking.
2

Op het gebied van de beeldende kunst gaan we de gestolen beelden in
Annerveenschekanaal en Eexterveenschekanaal herplaatsen en de eigen
gemeentelijke kunstcollectie terugbrengen naar een compacte, kwalitatief
goede en voor de gemeente representatieve kunstcollectie.

3

Ondersteunen van initiatieven om de Drentse taol te versterken.
Blijven zoeken naar vernieuwing in het bibliotheekwerk, waarbij de doelgroep
jeugd, spreiding en digitalisering prioriteit hebben en waarbij oog is voor
landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen.

1,2,3

Medio 2016 gaan we de huidige cultuurnota 2013 – 2016 herijken.

Ga naar verbindend, levendig en zorgzaam

terug

inhoudsopgave

verbindend, levendig en zorgzaam

financieel

Collegeprogramma 2014 - 2018
Programma 7 Sport
Kernpunt van beleid
Kernpunt van ons sportbeleid is actief inzetten op stimulering van de breedtesport met
extra aandacht voor doelgroepen die minder bewegen. Dit willen we bereiken door
sport en bewegingsactiviteiten te subsidiëren en te faciliteren en een gerichte inzet van
de combinatiefunctionarissen. Daarnaast willen we zorgen voor een goed sportklimaat
in de gemeente via een op de juiste maat gesneden sportaccommodatiebeleid en
verenigingsondersteuning. Wij willen sport ook inzetten als middel voor het bereiken
van onze doelstellingen in het kader van het volksgezondheidsbeleid.

Wat mag het kosten
1-4
Hiervoor zijn de reeds bestaande financiële middelen beschikbaar.
4

Voor het accommodatiebeleid sport stellen we in 2016 € 50.000 structureel
beschikbaar.

Wat wij willen
1
Sportmogelijkheden in de hele gemeente bieden, sportparticipatie stimuleren,
waaronder ook het stimuleren van gehandicaptensport en sport benaderen als
middel voor gezond leven en duurzame sociale binding.
2

Vergroten van de deelname aan sportactiviteiten, binnen gesubsidieerde
verenigingen en daarbuiten.

3

Ontwikkelingskansen bieden voor sportverenigingen.

4

Vraaggericht sportaccommodatiebeleid voeren.

Wat wij gaan doen
1
Ontwikkelen sport-, bewegings-, en gezondheidsstimuleringsprojecten
(bijvoorbeeld Healthy Ageing en Jongeren op Gezond Gewicht). Optimaal
gebruik mogelijkheden Jeugdsportfonds.
2

Gerichte, planmatige inzet combinatiefunctionarissen. Bijdragen aan publiciteit
over de vele sportevenementen in onze gemeente.

3

Verenigingsondersteuning via/door SportDrenthe.

4

Bezetting accommodaties monitoren en optimaliseren en de gebouwen
verduurzamen. Realiseren van een nieuwe voetbalaccommodatie in Gieten, zo
mogelijk in combinatie met andere huisvestingswensen.

1-4

Wij gaan in 2014/2015 onze sportnota herijken.

Ga naar verbindend, levendig en zorgzaam
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Programma 8 Sociale zaken
Kernpunt van beleid
Kernpunt van ons beleid is dat we een sociale gemeente zijn en dat ook de komende
bestuursperiode zullen blijven. Door de recessie met werkloosheid bedreigde
werknemers willen we zien te behouden voor de arbeidsmarkt. Participatie is van het
grootste belang, ook voor diegenen die (nog) geen betaalde arbeid hebben. Daartoe
worden maximaal instrumenten ingezet om de participatie van burgers te vergroten en
te voorkomen dat ze in een isolement geraken. Iedereen, ongeacht de financiële
situatie, moet de kans moet 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.
Wat wij willen
1
Zoveel mogelijk mensen hebben een actieve rol in de maatschappij, maximale
participatie en tegengaan sociaal isolement van inwoners (‘Iedereen doet
mee’).

3

Wat mag het kosten
1
Voor de decentralisatie-opgaven in het sociaal domein stellen we in 2017
incidenteel € 500.000 beschikbaar als buffer. Dit aanvullend op de reeds
bestaande reserve Wmo ter grootte van € 500.000.
1-3

2

Voorkomen van achterstelling door armoede van kinderen door financiële
ondersteuning van activiteiten op het gebied van sport, cultuur en onderwijs (=
meedoen).

3

Voorkomen en waar nodig verzachten/beperken van armoedesituaties.

Goed overleg voeren met de cliëntenraad en ‘Arme kant van Aa en
Hunze’/Voedselbank, probleemsituaties tijdig signaleren en zorgen voor
maatwerk bij oplossingen (met ISD en sociaal team).

Hiervoor zijn de reeds bestaande financiële middelen beschikbaar.

Wat wij gaan doen
1
Zorgen voor een goede en snelle match van werkzoekenden die een beroep
doen op de Participatiewet met banen en stageplaatsen die met name door het
bedrijfsleven worden aangeboden. Relatie tussen (lokale) werkgevers en de
uitvoeringsorganisatie Participatiewet intensiveren. Speciale inzet voor
beperken c.q. terugdringen van de jeugdwerkloosheid om te voorkomen dat
jongeren langdurig aan de kant staan. Verantwoordelijkheid nemen bij de
opvang van asielzoekers/vluchtelingen in onze gemeente. Stimuleren van het
doen van vrijwilligerswerk door uitkeringsgerechtigden. Beleid primair richten
op het naar de arbeidsmarkt leiden van al diegenen die een beroep doen op de
Participatiewet. Optimale benutting rijksvergoeding, maar ondanks kortingen
op Participatiebudget niemand ‘afschrijven’ want …. ‘Iedereen doet mee’.
2
Maximale ruimte armoede/minimabeleid benutten door aan armoedebeleid
goede bekendheid te geven. Inrichten webshop om mogelijkheden van
bijzondere bijstand en meedoenbeleid toegankelijker te maken. Ondersteunen
van de Stichting Leergeld. Gemeentelijke ondersteuning van de Voedselbank
indien nodig (infrastructuur; niet exploitatie).
Ga naar verbindend, levendig en zorgzaam

terug

inhoudsopgave

verbindend, levendig en zorgzaam

financieel

Collegeprogramma 2014 - 2018
Programma 9 Welzijn
Kernpunt van beleid
Kernpunt van ons beleid is de sociale cohesie in onze kernen te behouden. Wij willen
inzetten op behoud en versterking van bestaande voorzieningen door het
ondersteunen van het vrijwilligerswerk en van reeds bestaande lokale initiatieven en
structuren. De decentralisaties van Jeugdzorg en AWBZ en de inrichting en het
functioneren van de te vormen sociale teams staan deze periode centraal. In
samenspraak met maatschappelijke en particuliere organisaties blijven we invulling
geven aan de millenniumdoelen. Wij zullen ons op allerlei terreinen van het
gemeentelijk beleid inzetten voor integratie van mensen met beperkingen (= inclusief
beleid). Jongeren maximale kansen bieden om gezond en evenwichtig op te groeien.
De inwoners van Aa en Hunze zien ontwikkelingen op zich afkomen met
consequenties – positief dan wel negatief – voor de leefbaarheid. De
bevolkingsomvang en bevolkingssamenstelling in onze gemeente veranderen. Er is
sprake van ontgroening en vergrijzing; er komen minder kinderen en een groter
aandeel oudere mensen. Dit leidt tot een afname van ons inwoneraantal. Dat heeft
onder meer gevolgen voor de ontwikkeling van onze scholen en de wijze van
kinderopvang. En voor de manier waarop onze ouderen wonen, leven en zorg
ontvangen. Mensen blijven langer zelfstandig en eventuele zorg wordt aan huis
aangeboden. De verdergaande individualisering en de toenemende druk op vrijwilligers
en mantelzorgers is voelbaar in Aa en Hunze, met dien verstande dat het dorpse
gevoel, het ‘naoberschap’, bij ons nog sterk aanwezig is. In de gemeente is een zekere
mate van ongelijkheid in welvaartsverdeling zichtbaar: in de veenkoloniën is de
sociaal-economische positie minder sterk dan op het zand.
Wat wij willen
1
Werken aan een actieve samenleving, waar inwoners zich voor elkaar en hun
leefomgeving verantwoordelijk voelen en waarbij de gemeente de zorg voor
kwetsbare mensen voor haar rekening neemt.
2

Investeren in zorg en ontmoeting.

3

Ondersteunen van inwoners op de leefgebieden van wonen, welzijn, zorg,
inkomen, participatie, opvoeding en werk.
Uitvoering geven aan lokaal volksgezondheidsbeleid en deelname aan het
project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).

4

Wat wij gaan doen
1
Dit betekent voor ons dat inwoners zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en
hun eigen leefomgeving. De gemeente neemt de zorg voor kwetsbare mensen
voor haar rekening. Hierdoor kunnen de inwoners zo lang mogelijk zelfstandig
of met begeleiding in hun eigen leefomgeving blijven wonen en participeren.
2

Aan een ontmoetingsfunctie in een dorp wordt grote waarde toegekend. Daar
waar deze functie niet langer levensvatbaar is en niet langer gedragen wordt
door de inwoners zelf, zal een dergelijke voorziening niet tegen elke prijs
behouden (kunnen) worden. Alleen door innovatief en samenwerkend te
opereren, is behoud van de kwaliteit van wonen en voorzieningen mogelijk.

3

We willen voorkomen dat er een opeenstapeling van regelingen en
voorzieningen ontstaat. Voorop staat het uitgangspunt om de kracht en
mogelijkheden van de mensen zelf en hun omgeving optimaal te benutten.
Mochten zij al dan niet tijdelijk een steun in de rug nodig hebben dan kunnen
zij gebruik maken van een netwerk van vrijwilligers en professionals. De hulp
moet erop gericht zijn dat zij hun eigen regie weer kunnen nemen. Bij
kwetsbare mensen wordt ingezet op het herkennen en doorbreken van het
sociale isolement. Zij houden zoveel mogelijk de touwtjes in handen en er is
sprake van: ‘Eén huishouden, één plan, één regisseur’. Hierbij wordt
problematiek vroegtijdig gesignaleerd en vindt coördinatie van hulpverlening
plaats vanuit één verantwoordelijk aanspreekpunt. We gaan werken met
sociale teams als toegang voor voorzieningen in het sociaal domein.

4

Bijna één op de tien jongeren in Aa en Hunze heeft overgewicht. Ook
ondergewicht komt voor: 13% van het totaal aantal jongeren heeft (ernstig)
ondergewicht. Via het JOGG project willen we de toename van overgewicht bij
kinderen en jongeren tot 19 jaar een halt toeroepen en de cijfers ombuigen,
zodat eind 2016 meer kinderen en jongeren in Aa en Hunze een gezond
gewicht hebben.

Wat mag het kosten
1
Voor de decentralisatie-opgaven in het sociaal domein stellen we in 2017
incidenteel € 500.000 beschikbaar als buffer. Dit aanvullend op de reeds
bestaande reserve Wmo ter grootte van € 500.000.
1-5

Ga naar verbindend, levendig en zorgzaam

Hiervoor zijn de reeds bestaande financiële middelen beschikbaar.
terug

inhoudsopgave

verbindend, levendig en zorgzaam

financieel
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Programma 10 Gemeentelijke afvaltaken
Kernpunt van beleid
Kernpunt van ons beleid is de uitvoering van taken op het gebied van afvalinzameling
en afvalverwijdering zoveel mogelijk te optimaliseren (doelmatige en duurzame
afvalverwerking, hergebruik en preventie), waarbij de landelijke doelstellingen voor de
gescheiden inzameling en verwerking van de diverse fracties worden vergeleken met
die van onze gemeente.

Wat mag het kosten
1-3
Hiervoor zijn de reeds bestaande financiële middelen beschikbaar.

Wat wij willen
1
Minder afval, meer afvalscheiding, hergebruik.
2

Minder zwerfafval.

3

Lage kosten en tevreden inwoners.

Wat wij gaan doen
1
Verbeteren/intensiveren voorlichting. Landelijke doelstellingen voor GFT,
papier, glas, textiel en klein chemisch afval spiegelen aan de behaalde
resultaten in de gemeente. In beeld brengen gemeentelijke prestaties en
verbetermogelijkheden. Verder inzetten op adequate (gescheiden) inzameling
van plastic en kunststofverpakkingen en invoeren van een extra container voor
plastics en kunststoffen en desgewenst een containermanagementsysteem.
Onderzoeken mogelijkheden intensiveren gebruik Afvalbrengstation.
2

Samen met inwoners en bedrijven zorgen voor een gestructureerde aanpak
van het groeiend probleem van zwerfafval (project starten).

3

We willen de hoeveelheid restafval verlagen, hetgeen automatisch leidt tot
kostenverlaging.
We gaan de kwaliteit van onze gemeentelijke dienstverlening m.b.t. afval
toetsen.

Ga naar verbindend, levendig en zorgzaam

terug

inhoudsopgave

verbindend, levendig en zorgzaam

financieel
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Programma 11 Openbare Werken / Verkeer en Vervoer
Kernpunt van beleid
Kernpunt van ons beleid is het bieden van een goed onderhouden en veilige openbare
ruimte. Daarbij willen wij de inwoners betrekken bij het in stand houden van deze
openbare ruimte.
Wat wij willen
1
Geluidsproblematiek N33/N34 waar mogelijk door gerichte maatregelen
beperken.
2

Verbeteren verkeersveiligheid en daardoor verkeersongevallen beperken.

3

Het deelnemen aan het verkeer over goed onderhouden wegen en paden voor
alle soorten verkeersdeelnemers met aandacht voor verkeers- en sociale
aspecten.

4

5

Het onderhoudsniveau van het openbaar groen op niveau houden waarbij de
inwoners (ook met een arbeidshandicap) actief betrokken worden bij het in
stand houden en waar nodig verbeteren van de kwaliteit van de groene
leefomgeving.

3

Opstellen nieuw Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan.
Onderzoeken van en zo mogelijk realiseren van mogelijkheden van aanvullend
(openbaar) vervoer. Verkeersveiligheid verbeteren door inzet (mobiele) digitale
snelheidsborden.
Uitvoering van het groot wegenonderhoud conform het wegenbeleidsplan en
het wegenbeheersplan. Analyseren fietsknelpunten om te komen tot
prioritering van de aanleg van fietspaden langs gevaarlijke en/of drukke wegen.
Bijdragen aan een goede recreatieve infrastructuur van Staatsbosbeheer (zie
ook programma 15 Recreatie en toerisme).

Ga naar verbindend, levendig en zorgzaam

–

4

Opstellen boombeleidsplan en wegwerken achterstallig onderhoud bomen. In
overleg met dorpen en (groepen) inwoners actief onderzoek doen naar
mogelijkheden om onderhoud groen (deels) over te dragen aan
inwoners/dorpen. Onderzoek naar effectiviteit en efficiency van het reguliere
groenonderhoud. Ecologisch beheer van bermen en openbaar groen, zonder
chemische onkruidbestrijding.

5

Opstellen nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan. Samenwerken in de waterketen
met het waterbedrijf, waterschap Hunze en Aa’s en andere gemeenten.

Wat mag het kosten
1
Voor
de
geluidsproblematiek
€ 500.000 beschikbaar in 2015.

N33/N34

stellen

we

incidenteel

2

Voor de verbetering van de verkeersveiligheid stellen we incidenteel € 20.000
beschikbaar in 2015.

3

Voor de reconstructie van de rijbaan Annerveenschekanaal –
Eexterveenschekanaal stellen we incidenteel € 280.000 beschikbaar in 2015.
Daarnaast
willen
we
een
gedeelte
ad
€ 70.000 vanuit de reserve Bovenwijkse voorzieningen hiervoor inzetten. Voor
de reconstructie omgeving Huize Bareveld stellen we incidenteel € 80.000
beschikbaar en ontvangen we daarnaast een BDU bijdrage ter hoogte van €
20.000.
Voor het accentueren van de grenzen bebouwde kom stellen we incidenteel €
48.000 en ontvangen we daarnaast een BDU bijdrage ter hoogte van € 32.000.
Voor het boombeleidsplan stellen we incidenteel € 200.000 in 2015
beschikbaar.

Zorg blijven dragen voor een goed functionerend systeem van waterafvoer.

Wat wij gaan doen
1
In overleg met Rijkswaterstaat en de provincie bepalen welke maatregelen er
tegen welk budget genomen moeten worden om de geluidsproblematiek
N33/N34 te beperken. Landschappelijk inpassen van de strook tussen de N33
bij Rolde door o.a. boscompensatie a.g.v. het bestemmingsplan Nooitgedacht.
2

Uitvoeren
reconstructie
rijbaan
Annerveenschekanaal
Eexterveenschekanaal. Uitvoeren reconstructie omgeving Huize Bareveld.
Uitvoeren accentueren grenzen bebouwde kom.

4
1-5

Naast bovengenoemde specifieke uitgaven zijn hiervoor de reeds bestaande
financiële middelen beschikbaar

terug

inhoudsopgave

verbindend, levendig en zorgzaam

financieel
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Programma 12 Milieu
Kernpunt van beleid
Kernpunt van ons beleid is bij te dragen aan een duurzaam schone en mooie
leefomgeving. Dat vraagt om keuzes in de stapsgewijze overgang naar schone(re) en
duurzame energie. De komende jaren zien wij onze rol vooral in het ondersteunen van
initiatieven van dorpen en inwoners en (als gemeente) het geven van een goed
voorbeeld. Door Millenniumgemeente te zijn, draagt Aa en Hunze, in samenwerking
met haar inwoners, bij aan mondiale en sociale duurzaamheid.
Werken aan een duurzaam, toekomstbestendig Aa en Hunze is een opdracht met een
lange looptijd die eigenlijk een permanent karakter heeft. Wij stellen in dit verband de
thema’s energie en ‘kwaliteit van de leefomgeving’ centraal. Met behulp van concrete
activiteiten willen we, samen met partners en doelgroepen in de gemeente, invulling
geven aan de energietransitie die ons de komende decennia te wachten staat en aan
het optimaliseren van de leefomgevingkwaliteit.
Wat wij willen
1
Een schone leefomgeving door een vermindering van de CO2-uitstoot en meer
gebruik van schone en duurzame energie.
2

(Verdere) verduurzaming woningen en accommodaties.

3

De besluitvorming over de realisatie van windturbines in de Veenkoloniën zo
goed mogelijk beïnvloeden en de belangen van de betrokken inwoners zo
goed mogelijk behartigen.

2

Energiezuinig bouwen en verbouwen stimuleren en ondersteunen door de
landelijke voorlichting te vertalen naar de lokale situatie door o.a. goede
voorlichting en een bereikbaar ‘loket’ (inwoners ‘ontzorgen’).
Duurzame investeringen stimuleren bij inwoners en bedrijven en de
mogelijkheid om duurzaamheidsleningen te verstrekken onderzoeken.
Verenigingen ondersteunen bij het investeren in duurzaamheidsmaatregelen,
ook om de exploitatielasten te drukken.
Investeren in duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijke gebouwen.
Afspraken maken met woningcorporaties over het duurzaam aanpassen van
woningen.

3

Uitvoeren draagvlakonderzoek windenergie. Wij hanteren als uitgangspunt de
gebiedsvisie Windenergie bij de realisatie van de windturbines in de
Veenkoloniën.

Wat mag het kosten
1-3
Hiervoor zijn de reeds bestaande financiële middelen beschikbaar.

Wat wij gaan doen
1
Uitvoering geven aan de gemeentelijke ‘duurzaamheidsvisie’.
Ondersteunen initiatieven van inwoners/bedrijven en dorpen, zoals: ECOOostermoer en het dorpsenergieplan Gasselternijveenschemond. Het
dorpsenergieplan van Gasselternijveenschemond ook aan andere dorpen
aanbieden. Onderzoeken naar mogelijkheden om zonneweides te realiseren.
Stimuleren van energie-, water- en CO2 besparende maatregelen bij woningen
en bedrijven. Actief bodembeheer door middel van een bodembeleidsplan en
een bodemkwaliteitskaart. Het lokaal verankeren van de afspraken die in 2013
gemaakt zijn in het SER-akkoord.
Speciale aandacht voor het aanbod van biologische streekproducten door
lokale ondernemers en voor gezonde voeding.

Ga naar verbindend, levendig en zorgzaam

terug

inhoudsopgave

verbindend, levendig en zorgzaam

financieel
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Programma 13 Wonen en leefomgeving
Kernpunt van beleid
Kernpunt van ons beleid is de verdere ontwikkeling van de gemeente Aa en Hunze als
een buitengewone woongemeente met hoge omgevingskwaliteit waar het ook goed
recreëren en werken is. Wij zullen waar mogelijk en nodig anticiperen op de te
verwachten gevolgen van de krimp van de omvang van onze bevolking die de
komende jaren wordt verwacht. In de behoefte aan woonruimte zal ook kunnen worden
voorzien door flexibele huisvesting, innovatieve woonvormen en het toestaan van
wooneenheden in vrijkomende boerderijen of monumentale panden.
Wat wij willen
1
De gemeente Aa en Hunze verder ontwikkelen als een buitengewone
woongemeente met hoge omgevingskwaliteit, waar het ook goed recreëren en
werken is.

3

De doorstroming op de woningmarkt verder op gang brengen door het
stimuleren van de bouw van starterswoningen en levensloopbestendige
woningen. Experimenteren met nieuwbouwmogelijkheden, ook als daar
financiële consequenties aan zitten voor het grondbedrijf. In de behoefte aan
woonruimte voorzien door flexibele huisvesting, innovatieve woonvormen en
het toestaan van wooneenheden in vrijkomende boerderijen of monumentale
panden.

4

Speciale aandacht voor/inzet op handhaven brandveiligheid/permanente
bewoning op recreatieterreinen. Snel de omgevingsvergunning verlenen en zo
mogelijk ‘klaar terwijl u wacht’.

5

Zie programma 4 Economische zaken.

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

6

Zie programma 12 Milieu.

3

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

Wat mag het kosten
1-6
Hiervoor zijn de reeds bestaande financiële middelen beschikbaar.

4

Het verlenen, controleren van vergunningen en handhaven volgens de nieuwe
wetgeving rondom de Wabo (omgevingsvergunning) met specifiek aandacht
voor de brandveiligheid van recreatieterreinen.

4

5

Verbeteren koopcentrum Gieten (zie programma 4 Economische zaken).

6

Energiezuinig (ver)bouwen stimuleren en ondersteunen door landelijke
voorlichting te vertalen naar de lokale situatie (zie verder programma 12
Milieu).

2

Voor het handhaven van de brandveiligheid/permanente bewoning op
recreatieterreinen stellen we incidenteel € 100.000 in 2015 beschikbaar.

Wat wij gaan doen
1
Het uitvoeren van de Woonvisie en gebruik van participatie hierin.
Met P-10 gemeenten werken aan een planmatige behandeling van het thema
krimp.
2
Zorg dragen voor een goede ruimtelijke ordening waarbij de economische- en
woonfuncties goed worden afgestemd met het landschap (door o.a. actuele
bestemmingsplannen).

Ga naar verbindend, levendig en zorgzaam

terug

inhoudsopgave

verbindend, levendig en zorgzaam

financieel
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Programma 14 Plattelands- en natuurontwikkeling
Kernpunt van beleid
Kernpunt van ons beleid is het goede te behouden, waarbij ruimte wordt geboden voor
ontwikkeling, versterking en kwaliteitsverbetering van het landschap op basis van de
karakteristieken van het Drents Plateau, de Hondsrug en de Veenkoloniën. Wij streven
niet naar uitbreiding van natuurgebieden met een wettelijke status.

Wat mag het kosten
1
Hiervoor zijn de reeds bestaande financiële middelen beschikbaar.

In het kader van plattelandsontwikkeling en van leefbaarheid dient geïnvesteerd te
worden in zorg (op maat) en ontmoeting en moet ruimte worden geboden voor initiatief
uit de samenleving. Mantelzorgers en vrijwilligers hebben een cruciale rol en zullen
daar waar mogelijk door de gemeente worden gefaciliteerd.
In de dorpen streven we naar behoud en waar mogelijk versterking van voorzieningen,
waaronder de basisscholen. Ook behoud van de eigen identiteit van de dorpen vinden
wij belangrijk.
Wat wij willen
1
Een vitaal platteland
plattelandseconomie.

met

leefbare

dorpen

en

een

gezonde

Wat wij gaan doen
1
Doorontwikkeling van het gebiedsgericht werken. Uitvoering geven aan
projecten in het kader van het gebiedsgericht beleid (agenda Veenkoloniën,
Drentsche
Aa),
waarbij
gebruik
zal
worden
gemaakt
van
subsidiemogelijkheden en betrokkenheid van de inwoners in het gebied.
Op basis van nieuwe gebiedsprogramma’s (bijvoorbeeld Vitaal platteland)
bijdragen aan concrete projecten.

Ga naar verbindend, levendig en zorgzaam

terug

inhoudsopgave

verbindend, levendig en zorgzaam

financieel
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Programma 15 Recreatie en toerisme
Kernpunt van beleid
De recreatiesector is een belangrijke economische pijler met sterke kansen voor
verdere, duurzame ontwikkeling. Middels voorwaardenscheppend beleid wordt de
recreatieondernemer perspectief geboden. Het profiel als recreatiegemeente moet
worden versterkt, er zal sprake moeten zijn van innovatie, samenhang en kwaliteit. De
recreatieondernemers hebben in onze visie ook zelf een belangrijke rol bij de ambitie
om Aa en Hunze tot hét recreatiegebied van Noord-Drenthe te maken. Kernwoorden
hierbij zijn: verbreding en verdieping van het aanbod, diversificatie en samenwerking in
regionaal verband. Ingezet wordt op de verbetering van het wandel- en fietspadennet,
omdat dit in hoge mate bijdraagt aan de recreatiemogelijkheden in de gemeente Aa en
Hunze.
Wat wij willen
1
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.
2

Uitvoering geven aan de ontwikkelingen in en rondom het Gasselterveld.

3

In stand houden recreatieve infrastructuur van Staatsbosbeheer.

2

Uitwerken van de visie op de ontwikkeling van het Gasselterveld.
Actieve rol vervullen om het wildpark Zodiac Zoo mogelijk te maken.

3

Verlenen van een bijdrage aan het in stand houden van de wandel-, fiets- en
ruiterpaden van Staatsbosbeheer.

Wat mag het kosten
1
We hebben bij het beleidsplan 2014 incidenteel € 100.000 beschikbaar gesteld
voor de uitvoering van het themajaar Recreatie en toerisme in 2015. Hiernaast
zijn de reeds bestaande financiële middelen beschikbaar.
2

Voor de ontwikkeling van het
€ 250.000 beschikbaar in 2015.

Gasselterveld

stellen

wij

incidenteel

3

Voor de ontwikkelingen m.b.t. Staatsbosbeheer stellen wij incidenteel € 67.500
(evenredig verdeeld over de jaren 2015 t/m 2017) beschikbaar.

Wat wij gaan doen
1
Verbinden van de verschillende beleidsterreinen ter versterking van recreatie
en toerisme. Opstellen beleidsplan Recreatie en toerisme in 2015 en hieraan
uitvoering geven. Samen met sector en toeristisch regisseur inzetten op
marketing en promotie van de regio via www.hondsrugdrenthe.nl en het
toeristisch product ‘Aa en Hunze’.
2015 uitroepen als het themajaar Recreatie en toerisme, waaraan we, o.a. via
initiatieven van burgers, invulling gaan geven. Participeren in het regionale
project Geopark. Investeren in het behoud van de Toeristische
Informatiepunten (TIP’s). Ondersteunen en faciliteren van bestaande bedrijven
bij duurzame en innovatieve initiatieven.
Investeren in behoud van beheer en onderhoud bezoekersnetwerk Drentsche
Aa. Verbetering van recreatievoorzieningen en ondersteuning ontwikkeling
recreatiebedrijven. Verbetering en (zo mogelijk) uitbreiding van recreatieve
fietspaden. Het kleurrijk maken van de dorpen in de gemeente als ‘Ville de
Fleurie’ in Frankrijk.
Ga naar verbindend, levendig en zorgzaam

terug

inhoudsopgave

verbindend, levendig en zorgzaam

financieel
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Programma 16 Financiën en bedrijfsvoering
Kernpunt van beleid
Kernpunt van ons beleid is besturen op hoofdlijnen met een zo groot mogelijke
zelfstandigheid tijdens de uitvoering. Daarbij hoort een goede planning vooraf en een
helder systeem van verantwoording en controle achteraf. Een sluitende begroting met
daarbij behorend meerjarenperspectief is uitgangspunt voor een verantwoord
financieel beleid. In samenhang daarmee zullen we terughoudend zijn in de
doorvoering van lastenstijgingen. De kostendekkendheid van de gemeentelijke
tarieven is uitgangspunt.
Op het gebied van de bedrijfsvoering staan we een flexibele en slagvaardige
gemeentelijke organisatie voor, die zich snel kan aanpassen in en aan een
dynamische omgeving. De gemeente zoekt actief samenwerking met overheden,
instanties en burgers.
Wat wij willen
1
Behouden van onze solide financiële positie.
2

3

De woonlasten voor onze inwoners en bedrijven zo laag mogelijk houden!
Uitgangspunt is een gelijkblijvende totale woonlastendruk, waarbij onderlinge
uitwisseling tussen gemeentelijke belastingen mogelijk is (de zogenaamde
communicerende vaten).
Een doelmatige, planmatige uitvoering van gemeentelijk taken tegen lage
maatschappelijke kosten, maximale transparantie bij planvorming,
besluitvorming en verantwoording, effectief, efficiënt en duurzaam inkopen.

4

Behoud van een effectief en efficiënt ambtelijk apparaat waar we (zoals nu)
trots op zijn en kunnen blijven.

5

Optimale ICT-ondersteuning van gemeentelijke processen tegen aanvaardbare
kosten.

3

De samenwerking met Assen en Tynaarlo (Samenwerking Drentsche Aa)
intensiveren en meer concreet maken. Doorontwikkelen van de planning- en
control cyclus en het toegankelijker maken van de gebruikte documenten.
Beleid m.b.t. doelmatig en efficiënt beheer gemeentelijk en maatschappelijk
vastgoed formuleren en in uitvoering nemen.

4

In de vorm van organisatiebrede en individuele trainingen en opleidingen
werken we aan de ontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers. Wij willen
dat de medewerkers meer met de blik naar buiten (burgerparticipatie) én met
enthousiasme aan het werk gaan.

5

We gaan het informatiebeleidsplan actualiseren en uitvoeren.

Wat mag het kosten
3
Voor
de
Samenwerking
Drentsche
Aa
stellen
we
voor
om
€ 300.000 (evenredig verdeeld over de jaren 2016 en 2017) beschikbaar te
stellen voor frictiekosten.
5

Voor het actualiseren en uitvoeren van het informatiebeleidsplan stellen we
€ 600.000 beschikbaar in deze bestuursperiode.

1-5

Naast bovengenoemde specifieke uitgaven zijn hiervoor de reeds bestaande
financiële middelen beschikbaar.

Wat wij gaan doen
1
Terughoudendheid betrachten bij het formuleren van nieuw beleid, nieuwe
taken uitvoeren met de daarvoor van rijkswege beschikbaar gestelde middelen
en tijdig bezuinigingsmaatregelen nemen.
2
De kostendekkendheid van de gemeentelijke tarieven, binnen de wettelijk
toegestane kaders, gefaseerd verhogen tot 100% (met uitzondering van de
grafrechten).

Ga naar verbindend, levendig en zorgzaam

terug

inhoudsopgave

verbindend, levendig en zorgzaam

per programma
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Financieel
1. Inleiding
In dit hoofdstuk geven we een financiële vertaling van de inhoud van het collegeprogramma en een actueel overzicht van onze financiële positie op dit moment.
Aan de in 2013 vastgestelde ‘financiële uitgangspunten’ is er bij de behandeling van het beleidsplan 2014 één toegevoegd: ‘uitgangspunt blijft een gelijkblijvende totale lastendruk
waarbij onderlinge uitwisseling tussen de gemeentelijke belastingen mogelijk is (zogenaamde communicerende vaten)’. Ook is gediscussieerd over het al dan niet schrappen van een
bestaand uitgangspunt: ‘herbezinning op het aandeel van de bedrijfsvoering in de totale bezuinigingen (25%)’. Afgesproken is hierover verder te discussiëren tijdens een (informele)
conferentie over nieuwe (en nog in te vullen) bezuinigingen met de raad tijdens een Breelandbijeenkomst begin 2015.

2. Nieuwe beleidswensen/-ontwikkelingen
In de tabel hieronder is een (financieel) overzicht opgenomen van alle structurele en incidentele nieuwe beleidswensen/ ontwikkelingen vanuit het voorliggende collegeprogramma. Dit
is een momentopname. Bij de begroting 2015 en de daarop volgende beleidsdocumenten zullen wij, al naar gelang de actuele ontwikkelingen, steeds opnieuw een geactualiseerd
overzicht van de structurele en incidentele beleidswensen/ ontwikkelingen presenteren.
Nieuwe beleidswensen/-ontwikkelingen (bedragen x € 1.000)

Programma

Nieuwe beleidswens/ -ontwikkeling

4 Economische zaken
5 Onderwijs
7 Sport
4 Economische zaken
5 Onderwijs
8 Sociale zaken en 9 Welzijn
11 Openbare werken/verkeer en vervoer
11 Openbare werken/verkeer en vervoer
11 Openbare werken/verkeer en vervoer
11 Openbare werken/verkeer en vervoer
11 Openbare werken/verkeer en vervoer
11 Openbare werken/verkeer en vervoer
12 Milieu
13 Wonen en leefomgeving
15 Recreatie en toerisme
15 Recreatie en toerisme
16 Financiën en bedrijfsvoering
16 Financiën en bedrijfsvoering

Koopcentrum Gieten
Huisvesting Dr. Nassau College
Accommodatiebeleid sport
Themajaar ‘Ondernemend Aa en Hunze’ in 2016
Natuur- en milieueducatie scholen
Reservering sociaal domein
Geluidsproblematiek N33/N34
Verkeersveiligheid
Boombeleidsplan
Infrastructuur – reconstructie rijbaan Annerveenschekanaal – Eexterveenschekanaal
Reconstructie omgeving Huize Bareveld
Accentueren grenzen bebouwde kom
Verduurzaming accommodaties
Handhaving/brandveiligheid recreatieterreinen
Ontwikkelingen Staatsbosbeheer
Ontwikkeling Gasselterveld
Samenwerking Drentsche Aa
Informatiebeleidsplan

Totaal

Incidentele last

Structurele last

€ 500
€ 1.200
€ 100
€ 48
€ 500
€ 500
€ 20
€ 200
€ 350
€ 80
€ 48
€ 200
€ 100
€ 68
€ 250
€ 300
€ 800
€ 5.264

€ 60
€ 50

*2

€ 110

*2 Het opgenomen bedrag ad € 800.000 voor het informatiebeleidsplan beslaat de periode van 2016 t/m 2019, waarmee het laatste jaar buiten de huidige bestuursperiode 2014-2018 valt. Voor de huidige bestuursperiode gaat het om een bedrag van € 600.000.
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Bovenstaande nieuwe beleidswensen/ontwikkelingen hadden we ook al financieel verwerkt in het beleidsplan 2014 – FMP.
Dit geldt echter niet voor:
-

Huisvesting Dr. Nassau College (incidentele last);
Themajaar ‘Ondernemend Aa en Hunze’ in 2016;
Reconstructie omgeving Huize Bareveld;
Accentueren grenzen bebouwde kom.

De huidige systematiek volgend zullen incidentele uitgaven ten laste van de Vrije Algemene Reserve (VAR) of van andere beschikbare reserves worden gebracht. Het gaat in totaal
om een bedrag van ongeveer € 5,2 miljoen aan incidentele uitgaven (verdeeld over de periode 2015 t/m 2018). Bij de behandeling van het beleidsplan 2014 is de intentie
uitgesproken om de nieuwe incidentele beleidswensen waar mogelijk te bekostigen vanuit ‘oude’ (reeds beschikbaar gestelde) kredieten. ‘Nieuw beleid ruilen voor oud beleid’ om zo
het beslag op de VAR te beperken. Bij de behandeling van de begroting 2015 willen we onderzocht hebben of dit daadwerkelijk mogelijkheden biedt.
Verwacht verloop VAR in de komende jaren:
Prognose verloop VAR

Prognose stand per 1 januari
Storting
Onttrekking
Prognose stand per 31 december

2015

2016

2017

2018

9.511.000
270.000
-3.411.000

6.370.000
0
-516.000

5.854.000
0
-1.218.000

4.636.000
0
-280.000

6.370.000

5.854.000

4.636.000

4.356.000

In 2014 zullen wij nog de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing actualiseren, waarbij de effecten van de actuele ontwikkelingen (w.o. de drie decentralisaties in het sociaal
domein) op het weerstandsdeel van de algemene reserve (WAR) inzichtelijk zullen worden gemaakt. Het ontbreken van structurele weerstandscapaciteit in onze begroting vormt
hierbij een belangrijk element, net als de toename van de (gekwantificeerde) risico’s, voornamelijk als gevolg van de decentralisaties in het sociaal domein. Dit zal mogelijk leiden tot
een substantiële toename van de WAR (huidige stand van de WAR bedraagt € 3,5 miljoen), een toename die ten laste moet worden gebracht van de VAR. Zo zou aansluiting kunnen
worden gezocht bij het percentage van 10% dat onze accountant hanteert bij onzekerheden in de controle als percentage van de totale lasten (d.i. het begrotingstotaal = ca. € 5
miljoen).
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3. Financiële positie 2015-2018 (bron: beleidsplan 2014 & brief n.a.v. de meicirculaire 2014)
Hieronder is de te verwachten ontwikkeling van onze financiële positie in de komende jaren beschreven. De nieuwe beleidswensen/-ontwikkelingen zijn financieel weergegeven in de
regels ‘Collegeprogramma (oud en nieuw)’. De ‘nieuwe’ bezuinigingsopgave is opgenomen in de regel ‘Bezuinigingstraject’; deze dient nog te worden ingevuld met concrete
bezuinigingsvoorstellen.
Ontwikkeling van onze financiële positie
FMP
2015

2016

2017

2018

652.000

224.000

30.000

10.000

-80.000
680.000
-291.000
-1.056.000
319.000

-50.000
322.000
-414.000
9.000
-61.000

566.000
-468.000
-142.000
24.000

818.000
-479.000
-216.000
-87.000

224.000

30.000

10.000

46.000

49.000

-194.000

-210.000

-211.000

2015

2016

2017

2018

Totaal

Lasten
Collegeprogramma (oud en nieuw)
Overige mutaties

-3.597.000
94.000

-944.000
156.000

-1.218.000
-

-280.000
-

-2.442.000
156.000

Totaal

-3.503.000

-788.000

-1.218.000

-280.000

-2.286.000

Dekking
VAR
Overige (bestemmings)reserves

-3.411.000
-92.000

-516.000
-272.000

-1.218.000
-

-280.000
-

-2.014.000
-272.000

Totaal

-3.503.000

-788.000

-1.218.000

-280.000

-2.286.000

STRUCTURELE MUTATIES
Saldo begroting voorafgaand jaar
Mutaties t.o.v. saldo:
Collegeprogramma (oud en nieuw)
Bezuinigingstraject
Prijsontwikkeling
Gemeentefonds (w.o. algemene uitkering)
Overige mutaties
Actueel begrotingssaldo
Begrotingssaldi FMP bij beleidsplan 2014

FMP
INCIDENTELE MUTATIES
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4. Bezuinigingen
In 2010 is een bezuinigingstraject gestart met een taakstelling van € 4,0 miljoen. In de jaren erna is, als gevolg van een herbezinning op de omvang van de bezuinigingen en
structurele uitzettingen van beleid, de totale bezuinigingsopgave verhoogd naar € 5,8 miljoen. Hiervan is reeds een bedrag van ca. € 4,8 miljoen gerealiseerd in de periode 20102014. Van dit totaal ad € 5,8 miljoen moet in de jaren 2015/2016 nog ongeveer € 1,0 miljoen daadwerkelijk worden gerealiseerd. Die taakstelling zullen we bij de discussie over de
nieuwe bezuinigingsopgave buiten beschouwing laten, maar de voortgang van de realisatie van deze opgave wordt uiteraard wél gemonitord binnen de reguliere planning & control
cyclus. Uit het huidige bezuinigingstraject dient nog een bedrag van € 0,2 miljoen te worden ingevuld met concrete bezuinigingsvoorstellen, welke deel zal uitmaken van de nieuwe
bezuinigingsopgave.
Nieuwe bezuinigingsopgave 2015-2018
Resumerend bestaat de nieuwe bezuinigingsopgave uit de volgende onderdelen:
- Restant ‘oude’ bezuinigingsopgave (nog concreet in te vullen)
- Bezuinigingsopgave a.g.v. het structurele nadelige saldo ultimo 2018
- Bezuinigingsopgave a.g.v. nieuw beleid/nieuwe ontwikkelingen

€ 0,2 miljoen
€ 1,3 miljoen
€ 0,2 miljoen
€ 1,7 miljoen

De nadruk van de resterende in te vullen bezuinigingsopgave van € 1,7 miljoen zal op de jaarschijven 2017 en 2018 liggen, zie de tabel hierna (in € x 1.000):
2015

2016

2017

2018

Totaal

Nieuwe bezuinigingstraject
Oude bezuinigingstraject

278

98
-61

566
-

818
-

1.482
217

Totale bezuinigingstraject

278

37

566

818

1.699

Bezuinigingstraject

Het realiseren van de nieuwe bezuinigingsopgave van € 1,7 miljoen is noodzakelijk om de begroting in de jaren 2015 t/m 2018 structureel sluitend te houden. Ten opzichte van het
beleidsplan 2014 is de opgave gefaseerd, gezien het verwachte voordelige resultaat over het jaar 2015. De opgave in de jaren 2015/2016 ad € 0,3 miljoen zullen we bij de begroting
2015 voorzien van concrete bezuinigingsvoorstellen. Over de resterende opgave ad € 1,4 miljoen gaan we graag met u in gesprek tijdens de Breelandbijeenkomst begin 2015, waarbij
we als kapstok/uitgangspunt de dan geactualiseerde Strategische Toekomstvisie 2025 willen hanteren.
Wij willen ook in de komende jaren een solide financiële positie behouden. Dat betekent dat we ons zullen moeten beperken in het doen van nieuwe uitgaven (nieuw beleid). Daarbij
benadrukken we het belang van onze financiële uitgangspunten die we met elkaar hebben omarmd bij de vaststelling van de begroting 2014 en het beleidsplan 2014. Daaronder dus
ook het uitgangspunt ‘rijksregelingen worden uitgevoerd met rijksmiddelen, zonder ‘plus’.

5. Financiële ontwikkelingen
Hieronder zijn de belangrijkste ontwikkelingen die (mogelijk) een impact hebben op de financiële positie van onze gemeente. Het gaat hierbij om de ontwikkelingen in het sociale
domein (de drie decentralisatie-opgaven en de vorming van het deelfonds sociaal domein) en het tweede gedeelte van de herijking van het gemeentefonds. Voor beide
ontwikkelingen geldt dat deze in structurele zin nog niet zijn meegenomen in de financiële positie van Aa en Hunze, aangezien een reële inschatting van de mogelijke (nadelige)
effecten nog niet goed te maken is. Wel wordt voorgesteld om een incidentele buffer van € 1,0 miljoen (bestaande uit de huidige reserve Wmo van € 0,5 miljoen en een aanvullend
bedrag van € 0,5 miljoen t.l.v. de VAR) te vormen voor eventuele tijdelijke nadelige effecten van de invoering van deze decentralisatie-opgaven.
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Deelfonds sociaal domein
Het kabinet is in de meicirculaire 2014 met nadere budgetprognoses gekomen. Voor de AWBZ taken die naar ons toekomen wordt een budgetkorting van 25% doorgevoerd. Ook voor
de Jeugdzorg zijn in de meicirculaire 2014 nadere budgetgegevens bekendgemaakt. Voor zowel de AWBZ als de Jeugdzorg worden de budgetten voor 2015 toegekend op basis van
historische kosten en vanaf 2016 komen er (geleidelijk) objectieve verdeelmodellen. Voor de Participatiewet heeft de staatssecretaris op 17 juni jl. de indicatieve budgetten openbaar
gemaakt.

Hieronder is in tabelvorm het budget per inwoner (gebaseerd op de meicirculaire 2014) weergegeven, afgezet tegen het gemiddelde budget per inwoner in Nederland:
Decentralisatie

Aa en Hunze

NL gemiddeld

Verschil

Jeugdzorg
AWBZ
Participatiewet

219
144
152

230
128
170

-11
+16
-18

Totaal per inwoner gemiddeld

515

528

-13

Alle drie de budgetten zullen deel uitmaken van een zogenaamd sociaal deelfonds, naast de bestaande algemene uitkering. Gemeenten krijgen vanaf 2015 de ruimte om binnen de
grenzen van het sociaal deelfonds deze gebundelde budgetten naar eigen inzicht te besteden. Zoals het er nu naar uitziet wordt het deelfonds sociaal domein na drie jaar
overgeheveld naar de algemene uitkering en dus opgenomen in het reguliere maatstavenstelsel.
Herijking gemeentefonds
Op 20 maart jl. zijn de herverdeeleffecten van het eerste gedeelte van het groot onderhoud gemeentefonds gepubliceerd. Het gaat hierbij om de nieuwe verdeling van de algemene
uitkering in het gemeentefonds, die wordt ingevoerd in 2015 en de bijbehorende (herverdeel)effecten per gemeente in 2015.
Het groot onderhoud van het gemeentefonds leidt op dit moment tot een nadelig herverdeeleffect van afgerond € 125.000 voor onze gemeente, ingaande in het jaar 2015. Hierop
hebben we reeds voldoende geanticipeerd door onze uitkering uit het gemeentefonds structureel te verlagen met € 200.000. In 2016 volgt nog de herijking van de clusters Werk en
inkomen, Infrastructuur en gebiedsontwikkeling/Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing en Openbare orde en veiligheid/Brandweer en rampen. Hierover zal
naar verwachting meer duidelijkheid bestaan bij het uitkomen van de meicirculaire 2015.
Meicirculaire 2014
De ontwikkelingen vanuit de meicirculaire 2014 zijn financieel in dit collegeprogramma verwerkt. In hoofdlijnen kunnen wij u mededelen dat de uitkering uit het gemeentefonds in
totaliteit substantieel is toegenomen (met ruim € 13 miljoen, waarmee de totale uitkering uit het gemeentefonds op bijna € 35 miljoen uitkomt met ingang van het jaar 2015). Deze
toename is bijna geheel toe te schrijven aan de budgetten behorende bij de decentralisaties AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet. Aangezien hier het uitgangspunt ‘rijksregelingen
worden uitgevoerd met rijksgelden’ van toepassing is, heeft dit in financiële zin naar verwachting geen effect (incidenteel is € 1,0 miljoen gereserveerd voor onverwachte tegenvallers).
Daarnaast is een korting van 40% op het huidige Wmo budget toegepast, hetgeen een verlaging voor onze gemeente betekent van ca. € 750.000. Ook hierbij geldt het hiervoor
genoemde uitgangspunt.
Naast deze korting op de uitkering kunnen we een tweetal positieve berichten melden: de accressen zijn licht toegenomen, hetgeen een structureel voordeel oplevert van ca.
€ 125.000 en het herverdeeleffect van het groot onderhoud aan het gemeentefonds valt voordeliger uit dan in eerste instantie geraamd, positief effect ca. € 75.000.
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1 Voortgang
Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende onderdelen.

1.1 Voortgang

1.2 Voorstellen najaarsnota 2016

1.3 Vaststelling najaarsnota 2016
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1.1 Voortgang
Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2016 aan. In deze najaarsnota berichten wij u over de voortgang van de realisatie van de beleidsinhoudelijke doelstellingen en informeren wij u
over de verwachte financiële uitkomsten over 2016 ten opzichte van de begroting en het beleidsplan. Deze verwachting is gebaseerd op de stand van zaken over 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 (zie bijlage) en treft u de actuele stand van zaken aan met
betrekking tot het grondbedrijf (zie bijlage).
De behandeling van deze najaarsnota door uw raad zal plaatsvinden op 22 december 2016.

Voortgang beleidsinhoudelijke doelstellingen
Halverwege 2016 hebben wij u via het beleidsplan geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. het realiseren van onze beleidsinhoudelijke doelstellingen voor het jaar 2016.
In deze rapportage informeren wij u over de voortgang van de doelstellingen voor 2016 over de periode januari tot en met september van dit jaar. Gelijktijdig hebben we de
budgettaire kaders voor het lopende jaar geactualiseerd. In hoofdstuk 2 ‘Beleid op hoofdlijnen’ treft u de stand van zaken m.b.t. de realisatie van de beleidsinhoudelijke
doelstellingen per programma aan. Een vijftal onderwerpen, die een prominente plek hebben in het jaar 2016, lichten we er graag even uit:
1. Sociaal domein
2. Themajaar 2016: Ondernemend van Aa tot hunZe
3. AZC Gieten/statushouders
4. Bestemmingsplan Buitengebied
5. De Boerhoorn, Rolde (uitvoering maatschappelijk vastgoed)
In dit inleidende hoofdstuk van de najaarsnota geven we de voortgang van deze ontwikkelingen weer. In het beleidsplan 2016 hebben meer onderwerpen een prominente plek
ingenomen. Deze keren terug in de begroting 2017. We beperken ons in deze najaarsnota tot de ontwikkelingen in het lopende jaar en blikken slechts beperkt vooruit, aangezien de
begroting 2017 hierin verder voorziet.
1. Sociaal domein
In mei 2016 is de Visienota ‘Versterking sociaal domein 2015-2025’ vastgesteld inclusief de uitvoeringsagenda. Centraal hierin staat een drietal speerpunten: de integrale
samenhang, de regisserende gemeente en het gebiedsgericht werken. Hierbij is de vraag van onze inwoners leidend. Met vrijwilligers en professionals zullen de krachten
worden gebundeld. Korte lijnen, met oplossingen op maat.
Het sociaal team zal meer zichtbaar worden in de dorpen. De wijze waarop zal in samenspraak met inwoners worden bepaald. Na het vaststellen van het visiedocument zijn we
gestart met de voorbereidingen, met name het proces van het resultaatgericht inkopen van zorg voor Wmo en Jeugd heeft de afgelopen periode veel inzet gekost. Nu zetten we
in op het vaststellen van het bedrijfsplan zodat we daarna volop kunnen inzetten op de transformatie in het sociaal domein. Een andere manier van werken en monitoring moet
er toe leiden dat we de verschuiving kunnen zien van de zwaardere naar de lichtere zorg. In 2017 zal ook de vormgeving en positionering van het sociaal team aan de orde zijn
en zal de formatie binnen het sociaal domein op het juiste niveau moeten worden gebracht om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Dit gaat gepaard met extra incidentele
middelen (hetgeen een beslag zal leggen van circa € 0,5 miljoen op de gevormde reserve Sociaal domein, zoals weergegeven in de begroting 2017), zodat we uiteindelijk
structureel binnen de Rijksmiddelen kunnen blijven.
In 2016 hebben we nog te maken met overschotten binnen het sociaal domein. Bij het beleidsplan 2016 hebben we hier al een voorschot op genomen door een voordeel in te
boeken op de kosten voor de collectieve zorgverzekering voor minima en de inkomensondersteuning algemene voorziening Wmo. In deze najaarsnota verwachten we voordelen
bij de PGB’s voor Wmo en Jeugd, mede als gevolg van de ingezette verschuiving van PGB naar zorg in natura (ZIN). Verder verwachten we nog voordelen binnen de Wmovoorzieningen en –maatwerkdienstverlening.
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1.1 Voortgang
Vanaf 2017 is de financiële situatie anders, doordat we te maken hebben met een substantiële korting op de integratie-uitkering sociaal domein. We verwachten dan geen
(grote) financiële voordelen meer te hebben.
2. Themajaar 2016: Ondernemend van Aa tot hunZe
2016 is uitgeroepen tot het themajaar Ondernemend van Aa en hunZe. Er is door de gemeenteraad € 100.000 beschikbaar gesteld om het ondernemerschap, in de breedste zin
van het woord, te versterken. Daarnaast heeft de Rabobank Assen-Noord Drenthe een bijdrage van € 25.000 beschikbaar gesteld.
We hebben vijf pijlers benoemd. Activiteiten vanuit het themajaar dienen aan te sluiten bij minimaal één van de pijlers.
1. Het stimuleren en versterken van de samenwerking.
2. Het versterken en verduidelijken van de maatschappelijke rol en positie van de ondernemer.
3. Het versterken van de samenwerking met het onderwijs.
4. Het verbreden en delen van kennis en ervaring.
5. Het versterken van het ondernemersklimaat.
Tot 1 november 2016 zijn er elf activiteiten uitgevoerd en twaalf kennisevenementen. Aan de elf activiteiten waren in totaal 280 ondernemers verbonden en, voor zover
publiektoegankelijk, 2600 bezoekers. Aan de kennisevenementen hebben in totaal 625 ondernemers deelgenomen.
De (ondernemers)tafel is 22 keer ingezet, onder andere bij kennisevenementen, ondernemersbijeenkomsten en het college bij/bie ’t pad. In een aantal gevallen heeft de inzet
van de tafel geleid tot nieuwe activiteiten of kennismeetings.
Er zijn nog vier activiteiten in uitvoering. Deze ronden we eind 2016 af. Drie activiteiten zijn nog in voorbereiding. Deze worden eind 2016/begin 2017 afgerond. In het kader van
het kennisprogramma vinden er nog twee evenementen plaats in de komende periode.
3. AZC Gieten/statushouders
AZC Gieten
Het COA heeft bij de gemeente Aa en Hunze aangegeven dat, vanwege de afgenomen stroom van asielzoekers, op dit moment geen behoefte is aan het geplande AZC in
Gieten. Vanaf het begin hebben we ons als gemeente loyaal opgesteld richting het COA. De raad kwam snel met een unaniem besluit, hierop volgde een goed verlopen
informatieavond. Er ontstond een klankbordgroep vanuit de inwoners, die graag wilden meedenken over de opzet van het AZC. We vinden het jammer dat er nu sprake is van
onnodig energieverlies.
Momenteel zijn wij druk bezig om de financiële afwikkeling naar wens te laten verlopen. Het Rijk en de VNG hebben op 31 oktober jl. geconstateerd dat op verschillende
manieren wordt omgegaan door gemeenten met het indienen van de gemaakte kosten en dat deze kostenoverzichten onvoldoende houvast bieden voor het maken van
afspraken over de vergoeding van de gemaakte kosten. Er vindt daarom een nadere inventarisatie plaats bij alle gemeenten, waaronder Aa en Hunze. Wij hebben een helder
beeld van onze gemaakte (voorbereidings)kosten. Hierbij zijn ook de gemaakte kosten voor voorzieningen op het gebied van onderwijs in beeld gebracht. Deze inventarisaties
en de uiteindelijke afwikkeling zullen na 1 december worden beoordeeld door het Rijk in overleg met de VNG.
Statushouders
Op 27 november 2015 hebben het Rijk en de VNG een Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom gesloten. Voor het huisvesten van statushouders is er intern een projectteam
van start gegaan. Dit project heeft de opdracht om circa 65 statushouders woonruimte en ondersteuning te bieden voor het jaar 2016. Hierbij is de sociale component een
belangrijk punt, evenals de participatie en zelfredzaamheid. We hebben een plan van aanpak opgesteld voor de uitvoering van het participatieverklaringstraject.
In het Bestuursakkoord wordt het belang benadrukt van een snelle doorstroom van asielzoekers met een (tijdelijke) verblijfsvergunning uit asielzoekerscentra naar huisvesting in
gemeenten. Met de huisvesting van de statushouders in 2016 liggen we goed op koers. Nagenoeg de gehele taakstelling voor het jaar 2016 hebben we gerealiseerd.
Kanttekening hierbij is dat we de 12 personen die we geplaatst hebben in de Tussenvoorziening in Eelde nog wel definitief moeten huisvesten binnen een jaar. Hier staat
tegenover dat, als gevolg van de lagere instroom van asielzoekers, de taakstelling voor het eerste halfjaar van 2017 is verlaagd (circa 20 personen per halfjaar in 2017
tegenover circa 35 in 2016). Dit blijft uiteraard een inschatting op dit moment en is volledig afhankelijk van de instroom van vluchtelingen.
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4. Bestemmingsplan Buitengebied
Op 29 september jl. heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Dit na een jarenlange voorbereidingstijd en een hectische procedure, waarbij de
planning zeer strak was. Het einde van een lang proces dat is begonnen met het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten in 2013, die de basis vormde voor het
voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied dat eind 2014 ter inzage heeft gelegen voor inspraak en overleg. Begin 2016 hebben het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp
planMER ter inzage gelegen. Hierop zijn in totaliteit 172 zienswijzen ontvangen. Al deze zienswijzen hebben we beoordeeld en tezamen met de voorgenomen
standpuntbepaling besproken in commissieverband. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied dat actuele planologische regels biedt voor
gebruikers en bewoners van het plangebied. Het nieuwe bestemmingsplan biedt daarnaast ruimte voor ontwikkelingsmogelijkheden voor met name de landbouw- en
recreatiesector.
5. De Boerhoorn, Rolde (uitvoering maatschappelijk vastgoed)
In het beleidsplan 2015 is vastgesteld dat een onderzoek wordt gestart naar het toekomstig beheer en exploitatie van De Boerhoorn. Hierbij speelden de thema’s:
maatschappelijk vastgoed, ons accommodatiebeleid en de bezuinigingen een belangrijke rol. Primair de bezuinigingsopgave: de exploitatie dient gebaseerd te zijn op een
financieel voordeliger (exploitatie)resultaat ten opzichte van de huidige situatie. Op 22 september jl. is in de raadscommissie Samenleving uitvoerig gesproken over de notitie
Toekomst De Boerhoorn. De uitkomsten hiervan hebben geleid tot een aanpassing van de notitie. Deze notitie zullen we in de komende maanden verder uitwerken in de vorm
van mogelijke scenario’s voor de toekomst van De Boerhoorn. In maart 2017 zullen wij de commissie vragen om richting te geven ten aanzien van de te kiezen scenario’s.
Voorafgaande aan het beleidsplan 2017 zullen wij de definitieve keuze voor de toekomst van De Boerhoorn voorleggen aan de raad ter vaststelling. De financiële vertaling van
het gewenste toekomstscenario volgt in het beleidsplan 2017.
Overige ontwikkelingen
De uitvoering van het beleid, dat een vertaling is vanuit de toekomstvisie, het collegeprogramma en de actuele ontwikkelingen, loopt grotendeels volgens plan. Waar dit niet het
geval is, is de planning bijgesteld en hebben we hierover ‘gecommuniceerd’ door middel van de lange termijn agenda.
Een aantal werkzaamheden die gepland en begroot waren in 2016 lopen door in het jaar 2017. Als gevolg hiervan stellen we in deze najaarsnota voor om de bijbehorende
budgetten over te hevelen naar 2017 (via de reserve incidentele dekkingsmiddelen). Het gaat hierbij om een totaalbedrag van afgerond € 1,4 miljoen.
Deze budgetten zijn terug te vinden in de bijlage ‘Voortgang kredieten’. Het gaat hierbij onder andere om:
• Uitvoering strategische toekomstvisie 2015 – 2025 (de uitvoering is gestart en loopt door in 2017).
• Verbetering winkelcentrum Gieten (de voorbereidingen zijn getroffen en de daadwerkelijke uitvoering start in 2017).
• Project Maatschappelijk vastgoed (hierover is recentelijk in de commissie Leefomgeving over gesproken; dit krijgt een vervolg in 2017).
• Samenwerking Drentsche Aa (de geraamde frictiekosten hebben we gedeeltelijk nodig gehad; de uitvoering loopt door in 2017).
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1.1 Voortgang
Prognose jaarresultaat
In het beleidsplan 2016 hebben we aangegeven dat we voor 2016 een positief resultaat verwachten van € 1.600.000. Het structurele effect van dit geraamde resultaat is
meegenomen in de programmabegroting 2017 en het totale verwachte resultaat van het beleidsplan is reeds gestort in de VAR. Op basis van de bijstellingen in deze najaarsnota,
per saldo € 776.000 positief, is een nieuwe prognose van het jaarresultaat 2016 gemaakt. Het verwachte jaarresultaat 2016 bedraagt nu € 2.376.000.
Het gaat hierbij om het ‘netto’ resultaat, waarvan we voorstellen om dit toe te voegen aan de VAR. Hierbij is dus niet inbegrepen het in het voorgaande aangegeven saldo van
€ 1,4 miljoen, waarvan we voorstellen om deze over te hevelen naar 2017 (via de reserve incidentele dekkingsmiddelen). Van het voordelige resultaat van € 776.000 is circa
€ 0,66 miljoen afkomstig van het sociaal domein. Hieronder volgt een uiteenzetting van de verschillen op hoofdlijnen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programma 1
Programma 2
Programma 5
Programma 8
Programma 8
Programma 8/9
Programma11
Programma 16
Programma 16
Diverse
Totaal

Wachtgelden en pensioenen wethouders
Lijkbezorgingsrechten
Asbestsanering scholen
Bijstandsuitkeringen
Participatie
Sociaal domein
Aanbestedingsvoordelen
Algemene Uitkering
Verplichte reservering bij invoering IKB
Diverse bijstellingen

€ 237.000
€
50.000
€ 110.000
€ 400.000
€ 168.000
€ 659.000
€ 475.000
€ 605.000
€ 306.000
€
79.000
€ 776.000

nadeel
nadeel
nadeel
nadeel
voordeel
voordeel (zie toelichting op de volgende bladzijde)
voordeel
voordeel
nadeel
nadeel
voordeel

Bij de berekening van het verwachte resultaat 2016 zijn alle mutaties in de budgetten van deze najaarsnota incidenteel verwerkt. De structurele bijstellingen die niet in de
programmabegroting 2017 zijn verwerkt, worden in het beleidsplan 2017 verwerkt.
Grote voordelen op de programma’s zijn toe te schrijven aan de algemene uitkering (€ 605.000; hierover hebben we gecommuniceerd bij het uitkomen van de septembercirculaire
2016) en een drietal aanbestedingsvoordelen (€ 475.000). Deze aanbestedingsvoordelen zijn gerealiseerd op: de herinrichting van het winkelcentrum d’ Anloop (€ 65.000), de
reconstructie van de rijbaan Annerveenschekanaal (€ 100.000) en een aantal fietsprojecten (€ 210.000).
Het grootste nadeel op de programma’s is toe te schrijven aan de tegenvallers bij de bijstandsverlening (€ 400.000). Dit is het gevolg van een stijging van het aantal
uitkeringsgerechtigden. De oorzaak hiervan ligt in de uitbreiding van de doelgroep voor de Participatiewet vanaf 1 januari 2015, de kortere WW-duur (en daardoor sneller in de
bijstand komen) en de geleidelijke verhoging van de AOW leeftijd. Dit is een landelijke trend. Wellicht kunnen we hiervoor nog een beroep doen op de vangnetregeling van het Rijk.
De omvang hiervan is echter dermate onzeker/onduidelijk dat hier geen rekening mee is gehouden. In 2017 ziet onze financiële situatie rondom de bijstandsverlening er positiever
uit, omdat we dan een substantieel hoger BUIG-budget verwachten. Binnen het programma ontstaat een voordeel binnen de participatie van € 168.000.
Voor een gedetailleerde toelichting op deze en alle andere bijstellingen wordt verwezen naar het desbetreffende programma in hoofdstuk 3 ‘Bijstellingen’.
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1.1 Voortgang
Het voordeel binnen het sociaal domein is als volgt opgebouwd:
• WMO oude taken
• WMO nieuwe taken
• PGB jeugdhulp
• Participatie
Sub totaal
Toevoeging aan reserve Sociaal Domein
Totaal

€ 175.000
€ 600.000
€ 200.000
€ 184.000
€ 1.159.000
€ 500.000 -/€ 659.000

Wij stellen voor om van het ingeschatte voordeel binnen het sociaal domein ad € 1.159.000 een bedrag ter grootte van € 500.000 toe te voegen aan de reserve sociaal domein en
een bedrag het resterende voordeel van € 659.000 toe te voegen aan de VAR. Met de toevoeging aan de reserve sociaal domein compenseren wij de verwachte uitname in 2017
uit de deze reserve ten behoeve van de financiële consequenties die voortvloeien uit het bedrijfsplan sociaal domein. Wij verwachten als gevolg van de komende en reeds in gang
gezette rijksbezuinigingen binnen de integratie-uitkering sociaal domein de reserve de komende jaren nodig te hebben. De effecten van de ingezette transformatie zijn immers niet
direct zichtbaar in de vorm van lagere uitgaven.
Bezuinigingen
Naast de voortgang over de realisatie van deze beleidsinhoudelijke doelstellingen en de bijstellingen willen wij u ook informeren over de stand van zaken met betrekking tot onze
bezuinigingsopgave. Voor de jaarschijf 2016 zijn de geraamde structurele bezuinigingen van € 1,3 miljoen nagenoeg geheel gerealiseerd (€ 0,2 miljoen wordt incidenteel niet
gerealiseerd in 2016, maar wordt in 2017 wel structureel ingevuld), waarmee we goed op koers blijven liggen om de taakstelling te realiseren. Hiermee hebben we t/m het jaar 2016
voor ruim € 6,6 miljoen aan bezuinigingen gerealiseerd.
Rechtmatigheid
Op 23 juni jl. zijn de jaarstukken 2015 vastgesteld. Bij de vaststelling had de gemeente nog geen controleverklaring van de accountant ontvangen.
Deze verklaring is 26 juli 2016 van onze accountant Deloitte ontvangen. De gemeente heeft voor de jaarrekening 2015 een oordeel met beperking van de accountant ontvangen.
Naast het ontbreken van enkele actuele beheersplannen voor de onderhoudsvoorzieningen, kwam het oordeel van de accountant met name tot stand door de problemen bij het
sociaal domein. Een belangrijk deel daarvan werd veroorzaakt door de uitvoering van de PGB’s door de Sociale Verzekeringsbank. Naast de problematiek bij de SVB, gaf de
accountant aan, dat van de uitvoering van de WMO door de gemeente, in onvoldoende mate kon worden vastgesteld of de zorg (in overeenstemming met de geïndiceerde zorg) ook
daadwerkelijk was geleverd.
De problemen van de controle door de accountant, hebben in het gehele land gespeeld. Reden voor het ministerie van BZK, om de uiterste datum van aanlevering van de
jaarstukken 2015 tot twee keer toe, uit te stellen tot uiteindelijk eind september.
Wij vinden het belangrijk om richting de controle van de jaarstukken 2016 de nodige stappen te maken. Een voorbeeld van een verbetering is het gebruik van het Landelijk
Controleprotocol door de zorgaanbieders. Dit Controleprotocol is opgesteld door een samenwerking tussen de accountants, de zorgaanbieders en deskundigen uit de diverse
brancheorganisaties. Door de aanlevering van de productieverantwoording door de zorgaanbieder, voorzien van de verklaring zal kunnen worden aangetoond, dat de prestatie is
geleverd. Of de verbeteringen bij de SVB voor het jaar 2016, opgelost zullen worden, is nu nog niet duidelijk De kans bestaat derhalve dat de gemeente ook voor het jaar 2016 voor
dit onderdeel geen goedkeurende verklaring krijgt. Over die mogelijkheid is uw raad vorig jaar al geïnformeerd. Hiernaast zijn we volop bezig met de actualisatie van de
beheerplannen voor de onderhoudsvoorzieningen teneinde op dit onderdeel geen onzekerheid meer te hebben bij de jaarrekening 2016.
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1.1 Voortgang
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 de bijlagen wordt inzicht gegeven in alle beschikbaar gestelde kredieten. Het totale geraamde investeringsvolume
(betreft actueel budget per 1-1-2016) bedraagt € 13,8 miljoen. Hiervan is afgerond € 3,7 miljoen, in uitvoering € 7,8 miljoen en (nog) niet gestart € 2,3 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 wordt voorgesteld om van de incidenteel beschikbaar gestelde budgetten in 2016 een bedrag van circa € 2,6 miljoen over te hevelen naar 2017 en mogelijk verder (zie ook de
voortgang beleidsinhoudelijke doelstellingen), aangezien de uitvoering hiervan doorloopt na 2016.

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. Door middel van deze
rapportage willen we u informeren over de actuele ontwikkelingen. Van de complexen in exploitatie Bedrijventerrein Bloemakkers, Nooitgedacht en Gieterveen en Eext Noord-Oost
wordt de voortgang door middel van een geactualiseerde voortgangsrapportage weergegeven. Van de af te sluiten complexen en gronden niet in exploitatie is een korte
samenvatting van de stand van zaken weergegeven.
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1.2 Voorstellen najaarsnota 2016
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.
e
2. De bijstellingen van de budgetten over het lopende jaar vast te stellen, middels vaststelling van de 15 begrotingswijziging 2016.
3. Het resultaat van de bijstellingen in de najaarsnota van € 776.000 vooruitlopend op de jaarrekening 2016 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 2016 via bestemmingsreserves naar volgende jaren voor een bedrag van € 1.416.000.
6. De actuele stand van zaken met betrekking tot het grondbedrijf, zoals opgenomen in de bijlage van deze najaarsnota, voor kennisgeving aan te nemen.
22 november 2016
College van burgemeester en wethouders gemeente Aa en Hunze

Eric van Oosterhout (burgemeester), Henk Heijerman, Co Lambert, Harry Dijkstra (wethouders) en
Marleen Tent (gemeentesecretaris/algemeen directeur).

de secretaris,

de burgemeester,

mr. M. Tent

drs. H.F. van Oosterhout
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1.3 Vaststelling najaarsnota 2016
Vaststellingsbesluit

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Aa en Hunze in de openbare vergadering van 22 december 2016.

De griffier,

De voorzitter,

Mr. E.P. van Corbach

Drs. H.F. van Oosterhout
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2.1 Beleid op hoofdlijnen
Het programmaplan bevat een doorvertaling van de thema’s uit de toekomstvisie en het collegeprogramma. Het programmaplan bevat per programma de ter beschikking staande
budgetten en indien relevant indicatoren.

Het programmaplan is ingedeeld in:

2.1.1 Te realiseren programma’s
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2.1.1 Te realiseren programma’s
Uitvoering van de plannen vindt plaats binnen de thema’s uit de toekomstvisie, het collegeprogramma en de programma’s hieronder opgenomen.
(klik op de gekleurde pijlen om naar het gewenste onderdeel te gaan.)
Toekomstvisie

Collegeprogramma

Programma

Bestuur en dienstverlening

Collegeprogramma 2014 – 2018 - 1

1 Bestuur

Bestuur en dienstverlening

Collegeprogramma 2014 – 2018 - 2

2 Publiekszaken

Zorg en leefbaarheid

Collegeprogramma 2014 – 2018 - 3

3 Openbare Orde en Veiligheid

Wonen en werken

Collegeprogramma 2014 – 2018 - 4

4 Economische Zaken

Zorg en leefbaarheid

Collegeprogramma 2014 – 2018 - 5

5 Onderwijs

Zorg en leefbaarheid

Collegeprogramma 2014 – 2018 - 6

6 Cultuur

Zorg en leefbaarheid

Collegeprogramma 2014 – 2018 - 7

7 Sport

Zorg en leefbaarheid

Collegeprogramma 2014 – 2018 - 8

8 Sociale Zaken

Zorg en leefbaarheid

Collegeprogramma 2014 – 2018 - 9

9 Welzijn

Wonen en werken

Collegeprogramma 2014 – 2018 - 10

10 gemeentelijke afvaltaken

Wonen en werken

Collegeprogramma 2014 – 2018 - 11

11 Openbare Werken / Verkeer en Vervoer

Wonen en werken

Collegeprogramma 2014 – 2018 - 12

12 Milieu

Wonen en werken

Collegeprogramma 2014 – 2018 - 13

13 Wonen en Leefomgeving

Landbouw, recreatie en landschap

Collegeprogramma 2014 – 2018 - 14

14 Plattelands- en natuurontwikkeling

Landbouw, recreatie en landschap

Collegeprogramma 2014 – 2018 - 15

15 Recreatie en toerisme

Bestuur en dienstverlening

Collegeprogramma 2014 – 2018 - 16

16 Financiën en bedrijfsvoering
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Programma 1 Bestuur

Wat wij willen
•
•
•

Wij willen de strategische koers van onze gemeente actualiseren.
We nemen onze verantwoording in de opvang en begeleiding van asielzoekers.
We streven naar een betrokken gemeente die haar inwoners kent en dat doet waar de lokale samenleving bij gebaat is. Dat vraagt om een bestuur dat weet wat er leeft in de
gemeenschap.

Algemeen bestuur

•

Burgerparticipatie

•
•

Sterk inzetten op het verbeteren van burgerparticipatie. Wij gaan actief op zoek naar nieuwe vormen van betrokkenheid van inwoners en een
ondersteunende overheid: de gemeente denkt mee, maakt gebruik van de kennis die aanwezig is bij inwoners, bedrijven instellingen en zorgt dat
regelgeving en bureaucratie niet in de weg staan van duurzame initiatieven.
Uitvoering geven aan de herijkte strategische toekomstvisie 2025.
Initiatieven van (groepen van) inwoners stimuleren en zij die actief betrokken willen zijn bij de inrichting van hun eigen leefomgeving optimaal
ondersteunen. Voortzetten van het project: ‘jouw idee samen uitvoeren’.
Kern- en buurtgericht werken als een beproefde methode om de inwoners van onze kernen te bereiken.
Inzetten op een (verdere) verbetering van de dorpsoverlegstructuren en prioriteit geven aan het verbeteren van de interactie, o.a. door als college van
B&W elke kern (goed voorbereid) te bezoeken.

Algemeen bestuur
Burgerparticipatie

Wat wij gaan doen

•
•

2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018

Raming baten en lasten
Resultaat na bestemming
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Programma 1 Bestuur

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
Algemeen bestuur
Burgerparticipatie

•
•

-

Wat wij hebben bereikt t/m september 2016
Algemeen bestuur
Burgerparticipatie

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ga naar de paragrafen

De geactualiseerde strategische toekomstvisie 2015-2025 is op 28 mei 2015 in de raad vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma is vervolgens op 26 mei 2016 vastgesteld.
2017 wordt het ‘Jaar van de dorpen’. Er is gestart met de voorbereidingen voor dit themajaar.
De vervolgpilot ‘Jouw idee, samen uitvoeren’ is in november 2015 gestart. Er zijn 27 plannen ingediend. Op 22 april 2016 is bekendgemaakt welke initiatiefnemers een bijdrage
van de gemeente ontvangen.
‘Jouw idee, samen uitvoeren’ is inmiddels omgedoopt tot ‘Jullie idee, samen uitvoeren’, om te benadrukken dat er gezocht wordt naar plannen waar meerdere inwoners de
schouders onder willen zetten. Er is wederom € 40.000 beschikbaar en de adviescommissie adviseert het college.
De indieningstermijn loopt van 21 september t/m 21 december 2016.
De belevingsonderzoeken in het veengebied zijn uitgevoerd. De uitkomsten zijn in januari 2016 gepresenteerd in de dorpen.
Op 11 en 12 maart jl. vond de Doe-dag plaats die dit jaar voor het eerst was gekoppeld aan NLDoet. Zo’n 120 medewerkers van de gemeente hebben meegedaan.
Op de gemeentepagina in de Schakel is de rubriek ‘inwonersinitiatieven’ gestart. Op die manier kunnen zij zich presenteren aan de inwoners van de gemeente.
Het college is in mei jl. begonnen met ‘College bie/bij ’t pad.’ Maandelijks wordt een dorp of streek bezocht door het college. Het college vergadert op locatie, vervolgens is er
een lunch met inwoners en een middagprogramma dat door de desbetreffende inwoners is opgezet.
Een bijeenkomst over de pilot zelfbeheer groen met de verenigingen dorpsbelangen vond plaats op 12 oktober 2016.

terug

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Programma 2 Publiekszaken

Wat wij willen
Publiekszaken

•
•
•

De dienstverlening naar inwoners moet slagvaardig en op niveau zijn. Klantvriendelijk handelen en een proactieve houding zijn belangrijke elementen in het contact met
inwoners en bedrijven.
Uitgangspunt voor ons contact met de inwoners en bedrijven is, dat zij slechts voor heel specifieke zaken fysiek het gemeentehuis zullen hoeven bezoeken.
Tevreden inwoners met geboden dienstverlening, zowel digitaal (website) als via de balie.

Wat wij gaan doen
Publiekszaken

•
•
•
•

Op een klantvriendelijke manier goede producten aanbieden tegen een aanvaardbare prijs, laagdrempelig en bereikbaar zijn.
Wij willen vergunningen snel afgeven, waar mogelijk ‘klaar terwijl u wacht’.
Wij zetten in op het uitbouwen van de 1-loketfunctie in het KCC.
Wij zetten in op verdere verbetering van onze dienstverlening via de balie en de digitale dienstverlening via onze website, waarbij wij streven naar een
waardering door onze inwoners met een cijfer 8 (in 2014 betrof de waardering het cijfer 7,8 bij de dienstverlening via de balie en 7,6 via de website).

2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018

Raming baten en lasten
Resultaat na bestemming
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Programma 2 Publiekszaken

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
Publiekszaken

•
•
•

Op 6 april jl. is het eerste raadgevende referendum georganiseerd. Het referendum gaat over het associatie verdrag dat de Europese Unie met
Oekraïne heeft gesloten.
In april 2016 is naar een nieuw burgerzaken systeem overgestapt. Dit systeem ondersteunt de mogelijkheden voor uitbreiding van onze edienstverlening en vereenvoudigt interne processen/systemen.
De beleidsnotitie begraven en begraafplaatsen is opgesteld.

2016
2016
2016

Wat wij hebben bereikt t/m september 2016
Publiekszaken

•
•
•

Ga naar de paragrafen

De streefnormen van het kwaliteitshandvest worden bij het loket goed gerealiseerd. In de eerste negen maanden van 2016 is 95 procent van de klanten binnen de gewenste 15
minuten geholpen. De meeste klanten zijn bij het loket binnen 5 minuten geholpen.
Ten aanzien van de uitbreiding van de begraafplaats Rolde wordt nu variant 3 “Spoorbaan”, de uitbreiding aan de noordzijde verder uitgewerkt. Uit diverse overleggen en
onderzoeken is gebleken dat dit enige mogelijke uitbreidingslocatie is. De grond is inmiddels aangekocht en de ruimtelijke procedures zijn gestart.
De beleidsnotitie begraven en begraafplaatsen is informerend in de commissie besproken.
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Programma 3 Openbare orde en veiligheid

Wat wij willen
Openbare orde en veiligheid
Brandweer en rampenbestrijding

•
•
•

Een schone, hele en veilige leefomgeving voor inwoners en bedrijven. Dit komt tot uiting in een daling van het aantal (woning)inbraken .
Een kwalitatief goed niveau van brandveiligheid.

•

Het (mogelijk gecombineerd met rookmelderacties) geven van inbraakpreventieadviezen in het kader van de ‘witte voetjesacties’. Via gericht beleid
zetten wij ons in om het aantal (woning)inbraken jaarlijks met gemiddeld 5% te verlagen.
Het gebruik van burgernet verder ontwikkelen.
We vinden het geven van voorlichting over alcoholgebruik belangrijk en zullen dit doen in samenwerking met de plaatselijke horeca.
Inzetten op 100% rookmelderdichtheid.
We continueren het lesgeven aan jongeren in brandveiligheid en EHBO, op alle basisscholen in Aa en Hunze.

Een professionele crisismanagement organisatie.

Wat wij gaan doen
Openbare orde en veiligheid

Brandweer en rampenbestrijding

•
•
•
•

2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018

Raming baten en lasten
Resultaat na bestemming
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Programma 3 Openbare orde en veiligheid

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
Openbare orde en veiligheid
Brandweer en rampenbestrijding

•
•

-

Wat wij hebben bereikt t/m september 2016
Openbare orde en veiligheid

•
•
•

Brandweer en rampenbestrijding

•
•

Ga naar de paragrafen

Met de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) en de politie zijn afspraken gemaakt over de koppeling van de ‘witte voetjesactie’ aan het project Brandveilig leven. Dit project moet een
bijdrage leveren aan brandpreventie en inbraakpreventie. In januari 2016 is het project gestart en in juni jl. afgerond. Bij 4 van de ruim 1000 bezochte adressen is een wit voetje
geplaatst.
16,2% van het aantal inwoners in Aa en Hunze neemt deel aan Burgernet. In Drenthe is dit het hoogste deelnamepercentage.
Op basis van de ervaringen in het afgelopen jaar zijn afspraken gemaakt met City 360 (het bureau dat toezicht en handhaving horeca voor ons uitvoert) over de wijze van
toezicht en de rapportage aan de gemeente door de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s). Inzet van BOA’s via City 360 vindt plaats op initiatief van de gemeente. Dit
gebeurt o.a. op basis van de evenementenkalender. Binnen het initiatief Kans voor de Veenkoloniën wordt een programma opgezet voor voorlichting aan jongeren over
alcoholgebruik en leefstijl in bredere zin.
In 2016 heeft voor de vierde keer het project Brandveilig leven plaatsgevonden. Twee adviseurs brandveilig leven hebben bewoners in de buitengebieden bezocht. Zij hebben
bewoners een brandveiligheidscheck aangeboden en indien gewenst rookmelders geplaatst. Het project is in juni jl. afgerond. In het bezochte gebied is de rookmelderdichtheid
van 51% gestegen naar 83%. Aan nagenoeg alle huishoudens buiten de vier grote kernen is nu een brandveiligheidscheck aangeboden.
Gekoppeld aan het project Brandveilig heeft de VRD scholen in de gemeente bezocht.
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Programma 4 Economische zaken

Wat wij willen
Economische aangelegenheden

•
•
•
•
•

Versterken van de regionale positie van Gieten als ‘economische’ hoofdkern en koopcentrum.
Samen met de belangenorganisaties (mede) zorg dragen voor een goed ondernemersklimaat in onze gemeente en stimuleren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
en duurzaam ondernemen.
Behouden en verbeteren van de leefbaarheid in de kernen door het bevorderen en behouden van kleinschalige bedrijvigheid.
Versterken van de sector toerisme & recreatie (zie verder programma 15 Recreatie en toerisme).
Een goede uitvoering van de Participatiewet vanaf 1-1-2015 (zie verder programma 8 Sociale Zaken).

Wat wij gaan doen
Economische aangelegenheden

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Investeren in concrete verbeteringen ter verhoging van de kwaliteit van het centrum van Gieten.
Extra inzet op terugdringen leegstand, in winkelcentra en op bedrijventerrein Bloemakkers.
Goede begeleiding en ondersteuning voor ondernemers (i.s.m. ‘Drentse Zaak’, ISD, Assen en Tynaarlo).
Goede gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers.
De openbare ruimte in onze winkelcentra er aantrekkelijk uit laten zien.
Inzetten op de realisatie van glasvezel (NGA), in samenwerking met burgerinitiatieven.
Bij noodzaak groei vooral inzetten op hervestiging van bestaande agrarische bedrijven als sprake is van een conflict met de leefomgeving, natuur of
milieu; verruiming bouwblok kan alternatief zijn.
Stimuleren van ‘een regionale voedselstrategie’ (eten dat in het eigen gebied geproduceerd is).
Soepele vestigingsvoorwaarden voor ondernemers hanteren; ook voor kleinschalige uitbreiding binnen de dorpen.
Stimuleren hergebruik van vrijkomende bedrijfspanden door bijvoorbeeld startende ondernemers.
Extra inzet voor uitgifte kavels bedrijventerrein Bloemakkers Gieten en ‘Rode loper’ voor ondernemers die zich hier willen vestigen.
Met het bedrijfsleven invulling geven aan ‘participatiebanen’ en voldoende stageplekken realiseren in het kader van de Participatiewet (zie verder
programma 8 Sociale Zaken).
Uitvoering geven aan het themajaar van 2016: Ondernemend Aa en Hunze.
Onderzoek (voorfinanciering) pilot aanleg glasvezel.
De nota “Herijking economisch beleid” wordt in het voorjaar van 2016 besproken met de raad.

2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016
2016
2016

Raming baten en lasten
Resultaat na bestemming
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Programma 4 Economische zaken

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
Economische aangelegenheden

•

De herijking van de economische koersnota is in concept gereed en door het college geaccordeerd. In november is de behandeling in de raad.

2016

Wat wij hebben bereikt t/m september 2016
Economische aangelegenheden

•
•
•
•
•
•

Ga naar de paragrafen

Het proces om te komen tot de herijking van de centrumvisie Gieten is begonnen. De gesprekken met belanghebbenden zijn gestart.
De begeleiding en ondersteuning van ondernemers is een doorlopend proces. Met De Drentse Zaak zijn de zgn. werkafspraken geactualiseerd.
In samenwerking met de andere 11 Drentse gemeenten, de provincie en de VNG, is een ondernemerspeiling over de dienstverlening van gemeenten uitgevoerd. De resultaten
zijn bekend en de Drentse gemeenten leveren eind 2016 een actiepuntenprogramma op.
Breedband: de pilot Eexterzandvoort is opgeleverd. 200 huishoudens zijn aangesloten op glasvezel. De verdere uitrol en realisatie van breedband in andere delen van Aa en
Hunze is een doorlopend proces. Er vindt afstemming en overleg plaats met de buurgemeenten, de provincie Drenthe en het Breedband platform Drenthe.
Het themajaar 2016, Ondernemend van Aa tot hunZe, is volop in uitvoering. In het kader van het kennisprogramma zijn vijf workshops en vijf kennismeetings georganiseerd,
zijn er negen projecten gehonoreerd, is de tafel al meer dan 20 keer ingezet en zijn er nieuwe samenwerkingsverbanden en processen opgestart.
De nota herijking economisch beleid is opgesteld en door het college geaccordeerd. In november is de behandeling in de raad.
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Programma 5 Onderwijs

Wat wij willen
Lokaal onderwijsbeleid

Onderwijshuisvesting
Volwasseneneducatie

•
•
•
•
•
•
•

Bijdrage leveren aan positieve houding en gedrag van leerlingen in het basisonderwijs ten aanzien van natuur, milieu en duurzaamheid.
Elk kind krijgt het onderwijs dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past.
Inzetten op een goed en levensvatbaar kindvoorzieningen aanbod in en rondom de scholen.
Actief opstellen in de discussie over toekomst van het onderwijs met extra aandacht voor kwaliteit en robuustheid.
Een goede, toekomstbestendige voorziening voor het Voortgezet Onderwijs in Gieten behouden.
Op scholen moet ook letterlijk sprake zijn van een gezond leer- en leefklimaat.
Extra inzet op onderwijs aan laaggeletterden.

•

Wij koesteren het huidige aanbod Voortgezet Onderwijs in onze gemeente als belangrijke voorziening voor de woon- en leefkwaliteit van de gemeente
als geheel. Aan het begin van het schooljaar 2016/2017 willen we daarom de vernieuwbouw huisvesting Voortgezet Onderwijs gerealiseerd hebben.
Wij willen met het IVN Scholennetwerk ook de komende jaren uitvoering geven aan natuur- en milieueducatie.
Binnen het samenwerkingsverband passend onderwijs maken we afspraken over de wijze waarop onderwijsondersteuning in de regio wordt
georganiseerd, waardoor er voor iedere leerling een passende onderwijsplek gerealiseerd kan worden. Tevens wordt hierbij de samenhang tussen het
passend onderwijs en de gemeentelijke benadering in Zorg voor Jeugd versterkt.
De bevolkingsprognoses laten een sterke daling van het aantal geboorten zien. Als een van de oplossingen zien wij het verder bouwen aan brede
scholen met een ontmoetingsfunctie. kinderopvang, peuterspeelzalen, sociaal cultureel werk, bibliotheekfunctie koppelen aan basisscholen ten behoeve
van een verbreding van het voorzieningenaanbod. Daarbij streven we naar een groter bereik van (doelgroep)kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar, het
versterken van de voorzieningen, een kwalitatief beter, stimulerend en ontwikkelingsgericht aanbod.
In overleg met de schoolbesturen willen we een gezamenlijke discussie voeren over de toekomst van de scholen aan de hand van de bekende notitie
van STAMM met de titel ‘Onderwijs en Krimp’. We richten ons in deze bestuursperiode niet op het actief sluiten van scholen, maar op het voeren van
een fundamentele discussie met zowel de schoolbesturen als de gemeenteraad.
Uitvoering geven aan de Wet Passend Onderwijs.
Vernieuwbouw Dr. Nassau College.
In 2016 actief het gesprek aan gaan met het bestuur van Stichting PrimAH over de toekomst van het primair onderwijs in de gemeente en hier ook de
raad bij betrekken
Meer bekendheid geven aan het probleem van laaggeletterdheid. Laaggeletterden helpen de weg te vinden naar een vorm van ondersteuning en
laaggeletterdheid voorkomen (door bv. taalplezier bij kinderen en volwassenen te stimuleren). Daarnaast actief blijven deelnemen in het
Bondgenootschap laaggeletterdheid en bondgenoten stimuleren om activiteiten rondom dit thema uit te voeren binnen de eigen organisatie.
Opbouwen taalnetwerk; een van de doelstellingen van het Taalakkoord is middels ketenaanpak laaggeletterdheid terug te dringen. Hiervoor moet een
lokaal netwerk worden opgezet, waarbij de verbinding wordt gelegd met het sociaal domein.

Wat wij gaan doen
Lokaal onderwijsbeleid

•
•
•

•

Onderwijshuisvesting

•
•
•

Volwasseneneducatie

•
•

Ga naar de paragrafen
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Programma 5 Onderwijs

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
Lokaal onderwijsbeleid
Onderwijshuisvesting

•

•
•
•

Volwasseneneducatie

•

-

Door een fusie van drie scholen in het noordelijk veengebied per 1 augustus 2015 zijn de schoolgebouwen van obs Triangel in NieuwAnnerveen en obs De Badde in Annerveenschekanaal leeg komen te staan. In overleg met de dorpen wordt een nieuwe bestemming
gezocht voor de leegstaande schoolgebouwen.
De schoolbesturen is gevraagd om gezamenlijk en op gemeentelijk niveau een spreidingsplan op te stellen in 2016
Op 1 augustus 2016 is door een fusie tussen obs De Peppel en de obs J. Emmens het schoolgebouw van obs De Peppel leeg komen
te staan. Voor deze school zal een nieuwe bestemming worden gezocht.

2016-2020

2016
2016-2020

-

Wat wij hebben bereikt t/m september 2016
Lokaal onderwijsbeleid

•
•

Onderwijshuisvesting

•
•

Volwasseneneducatie

•

Samen met Icare JGZ 0-4 jarigen is een protocol opgezet om de toeleiding naar VVE (voor- en vroegschoolse educatie) beter te borgen.
Het college heeft ingestemd met het voorstel m.b.t. VVE om te komen tot verbeteringen van het VVE beleid waardoor voldaan wordt aan de vereisten die de
inspectie van onderwijs stelt aan VVE.
In maart jl. zijn er in een informerende commissie presentaties gehouden over krimp en onderwijs (De Drentsche Onderwijsmonitor en Passend Onderwijs).
Alle schoolbesturen waren hierbij aanwezig.
Regionale procesbegeleiders zijn het gesprek aangegaan met de schoolbesturen en de gemeente over de toekomst van de scholen in Aa en Hunze. De
nieuwbouw van het Dr. Nassau College is op 20 juni jl. opgeleverd en is bij de start van het nieuwe schoolseizoen 2016/ 2017 in gebruik genomen. Een
sloop van een deel van de oudbouw aan de Eexterweg heeft in de zomervakantie plaatsgevonden. Evenals de opwaardering van de karakteristieke
lesvleugel zijn deze werkzaamheden naar voren gehaald. Ook deze opwaardering is afgerond. Aan de zijde van de Landspoelen blijven 4 oude leslokalen
voorlopig staan om de piek in het leerlingenaantal de komende jaren op te vangen. Op dit moment vinden de laatste werkzaamheden plaats aan de
terreininrichting rondom de nieuwbouw en de oudbouw. De officiële opening van het complex staat gepland in het voorjaar van 2017.
Aan de hand van het vastgestelde meerjarenbeleidsplan van het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe (2015/2018) stellen we een jaarplan op.
Lokaal zijn we een werkgroep gestart met ketenpartners. Gezamenlijk wordt gewerkt aan het plan van aanpak.

Raming baten en lasten
Resultaat na bestemming
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Programma 6 Cultuur

Wat wij willen
Cultuurparticipatie

•
•

Het ondersteunen van een breed en samenhangend kunst- en cultuurvoorzieningenniveau en cultureel aanbod.
Het ondersteunen van een cultureel aanbod dat toegankelijk is voor alle doelgroepen; waar inwoners en toeristen aan deel kunnen nemen c.q. kennis van kunnen nemen.
Het ondersteunen van een basisstructuur waardoor inwoners op een actieve wijze deel kunnen nemen aan kunst- en cultuuruitingen.

•
•

Ondersteunen (financieel en/of facilitair) van kunst- en cultuuruitingen van, voor en door de eigen bevolking.
Op het gebied van de beeldende kunst gaan we de gestolen beelden in Annerveenschekanaal en Eexterveenschekanaal herplaatsen en de eigen
gemeentelijke kunstcollectie terugbrengen naar een compacte, kwalitatief goede en voor de gemeente representatieve kunstcollectie.
Ondersteunen van initiatieven om de Drentse taol te versterken.
Blijven zoeken naar vernieuwing in het bibliotheekwerk, waarbij de doelgroep jeugd, spreiding en digitalisering prioriteit hebben en waarbij oog is voor
landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen.
Medio 2016 gaan we de huidige cultuurnota 2013 – 2016 herijken.
Momenteel wordt met de provincie Drenthe gesproken over de inzet van de provinciale subsidie aan Biblionet Drenthe vanaf 2016. Dit kan gevolgen
hebben voor de bibliotheek Aa en Hunze.
Uitvoering geven aan de actiepunten uit de cultuurnota 2013-2016.
De bezuinigingstaakstelling voor de bibliotheek voor 2016 zal worden doorgeschoven naar 2017 en de genoemde bezuiniging zal worden betrokken bij
de discussie met betrekking tot de Boerhoorn die begin 2016 gevoerd zal worden.

•
Wat wij gaan doen
Cultuurparticipatie

•
•
•
•
•
•

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016-2017

Raming baten en lasten
Resultaat na bestemming
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Programma 6 Cultuur

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
Cultuurparticipatie

•

•

•

•

Eind 2015 heeft de Provincie Drenthe in een brief de gevolgen bekend gemaakt van de herschikking van de Provinciale subsidie aan Biblionet Drenthe.
Dit houdt in dat er binnen de begroting van de bibliotheek met ingang van 2017 een structureel gat ontstaat van circa € 21.000,-. Dit bedrag heeft te
maken met de facilitaire dienstverlening die Biblionet uitvoert voor de bibliotheek in Aa en Hunze. De gesprekken met de bibliotheek Aa en Hunze zijn
gestart om te onderzoeken hoe dit opgevangen kan worden. In juli 2016 heeft Provinciale Staten een motie aangenomen die ervoor moet zorgen dat de
plattelandsgemeenten n.a.v. de herschikking van de provinciale subsidie aan Biblionet Drenthe gecompenseerd moeten worden. Hiermee wil men
voorkomen dat de bibliotheek niet meer fysiek toegankelijk is op het platteland. Momenteel overlegt de provincie met de gemeenten hoe de verdeling
van het beschikbaar gekomen bedrag moet worden.
De herijkte cultuurnota is eind oktober vastgesteld. Hierin is voorgesteld om € 50.000,- per jaar gedurende 4 jaren beschikbaar te stellen, waarmee in
januari 2017 gestart kan worden met de uitvoering van de nota. Voor de uitvoering van de huidige cultuurnota zijn incidentele middelen beschikbaar
gesteld. Deze middelen zijn met ingang van 2017 niet meer beschikbaar. In de nieuwe cultuurnota is voorgesteld om een aantal van deze activiteiten te
continueren. Hierop is het genoemde bedrag ook gebaseerd.
Ook de Provincie Drenthe zit in het proces van het vernieuwen van de cultuurnota. Hierin wordt voorgesteld om met de gemeenten culturele allianties
af te gaan sluiten. Dit houdt in dat provincie en gemeenten afspraken maken om op onderdelen gezamenlijk op te trekken en dit gezamenlijk te
financieren. Culturele allianties zijn in het verleden ook al afgesloten op bv. het gebied van cultuurparticipatie, cultuureducatie in het onderwijs en de
historische waardenkaart. De culturele allianties worden nog dit jaar afgesloten.
Er is besloten om de veiling van af te stoten kunstwerken uit te stellen tot het moment dat de kunstmarkt weer is aangetrokken.

Wat wij hebben bereikt t/m september 2016
Cultuurparticipatie

•
•
•
•

Ga naar de paragrafen

Naar aanleiding van de motie over muziekonderwijs bij de muziekverenigingen zijn de gesprekken gestart met de muziekverenigingen om tot een regeling te komen. In oktober
is een voorstel voor de uitvoering van de motie besproken met de muziekverenigingen. Zij hebben hiermee ingestemd. Het voorstel wordt in het najaar voorgelegd aan het
college waarna de uitvoering zal worden gestart.
De herijkte cultuurnota 2017-2020 is eind oktober jl. vastgesteld.
In april jl. is het beeld de Brugafdraaister teruggeplaatst. Het restant van het beschikbare budget wordt ingezet om het beeld ‘Het Hippiepaar’ dat in Gieten stond en is vernield,
te herstellen en terug te plaatsen. Het beeld wordt in het najaar van 2016 teruggeplaatst.
De resterende bezuinigingstaakstelling van € 20.000,- van de bibliotheek wordt doorgeschoven naar 2018. Aangegeven is dat deze bezuinigingstaakstelling betrokken wordt bij
de discussie over de Boerhoorn. Omdat een uitkomst van die discussie op korte termijn niet reëel is, is voorgesteld om de bezuinigingstaakstelling door te schuiven naar 2018.
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Programma 7 Sport

Wat wij willen
Sport

•
•
•

•

Sportmogelijkheden in de hele gemeente bieden, sportparticipatie stimuleren, waaronder ook het stimuleren van gehandicaptensport en sport benaderen als middel voor
gezond leven en duurzame sociale binding.
Ontwikkelingskansen bieden voor sportverenigingen.
Vergroten van de deelname aan sportactiviteiten, zowel binnen gesubsidieerde verenigingen als daarbuiten.
Vraaggericht sportaccommodatiebeleid voeren.

Wat wij gaan doen
Sport

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontwikkelen sport-, bewegings-, en gezondheidsstimuleringsprojecten (bijvoorbeeld Positief Opgroeien Drenthe Sport ,Healthy Ageing en Jongeren op
Gezond Gewicht).
Optimaal gebruik mogelijkheden Jeugdsportfonds.
Gerichte, planmatige inzet combinatiefunctionarissen.
Bijdragen aan publiciteit over de vele sportevenementen in onze gemeente.
Verenigingsondersteuning via/door SportDrenthe.
Bezetting accommodaties monitoren en optimaliseren en de gebouwen verduurzamen.
Realiseren van een nieuwe voetbalaccommodatie in Gieten.
Realiseren kunstgrasveld vv Rolder Boys.
Naar aanleiding van de resultaten uit het Beweeg- en gezondheidsonderzoek 65 – 85 jaar, gaan we beweegactiviteiten ontwikkelen, en projecten voor
senioren uitrollen.

2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016
2016
2016
2016
2016-2017

Raming baten en lasten
Resultaat na bestemming
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Programma 7 Sport

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
Sport

•

-

Wat wij hebben bereikt t/m september 2016
Sport

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ga naar de paragrafen

Het project POD sport (Postief Opgroeien Drenthe) is gestart bij vier sportverenigingen in samenwerking met SportDrenthe en Impuls. 2 sportcombi’s hebben een POD training
gevolgd.
De cursus “Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd” is aan 7 sportverenigingen door SportDrenthe gegeven.
Er vindt verenigingsadvisering bij aantal sportverenigingen door SportDrenthe plaats.
Het voorstel voor nieuwbouw van de club- en kleedaccommodatie van vv Gieten is vastgesteld in de raad dit voorjaar. De eerste bouwteamvergaderingen zijn georganiseerd.
Er zijn bijeenkomsten over de toekomstvisie van de Boerhoorn georganiseerd voor inwoners, organisaties, gebruikers en andere belangstellenden
Het afstand zetten van het beheer is gerealiseerd bij de sporthal Annen, Gieten en de gymzaal ’t Witzand in Eext.
De huldiging van de sportkampioenen van Aa en Hunze is georganiseerd.
De aanleg van het kunstgrasveld voor vv Rolder Boys is gerealiseerd.
De gezondheid- en fitheidstest senioren 65+ Eext en Anderen is ontwikkeld in samenwerking met SportDrenthe en Impuls.
Er zijn beweegactiviteiten opgestart met begeleiding voor senioren, o.a. de beweegtuin en wandelgroepen.
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Programma 8 Sociale zaken

Wat wij willen
Participatie
Gemeentelijk minimabeleid

•
•
•

Zoveel mogelijk mensen hebben een actieve rol in de maatschappij, maximale participatie en tegengaan sociaal isolement van inwoners (‘Iedereen doet mee’).
Voorkomen van een toename van armoedeoverdracht aan kinderen door financiële ondersteuning van activiteiten op het gebied van sport, cultuur en onderwijs.
Voorkomen en waar nodig verzachten/beperken van armoedesituaties.

•

Zorgen voor een goede en snelle match van werkzoekenden die een beroep doen op de Participatiewet met banen en stageplaatsen die met name
door het bedrijfsleven worden aangeboden.
Relatie tussen (lokale) werkgevers en de uitvoeringsorganisatie Participatiewet intensiveren.
Speciale inzet voor beperken c.q. terugdringen van de jeugdwerkloosheid om te voorkomen dat jongeren langdurig aan de kant staan.
Verantwoordelijkheid nemen bij de opvang van asielzoekers/vluchtelingen in onze gemeente.
Stimuleren van het doen van vrijwilligerswerk door uitkeringsgerechtigden.
Beleid primair richten op het naar de arbeidsmarkt leiden van al diegenen die een beroep doen op de Participatiewet. Optimale benutting
rijksvergoeding, maar ondanks kortingen op Participatiebudget niemand ‘afschrijven’ want …. ‘Iedereen doet mee’.
Mede vanwege een zorgvuldig voorbereidingstraject is de ingangsdatum voor de nieuwe uitvoeringsorganisatie van 1 januari niet haalbaar gebleken en
wordt nu gekoerst op 1 juli 2016.
Maximale ruimte armoede/minimabeleid benutten door armoedebeleid goede bekendheid te geven.
Mogelijkheden bijzondere bijstand en meedoenbeleid toegankelijker te maken.
Gemeentelijke ondersteuning van de Voedselbank indien nodig (infrastructuur; niet exploitatie).
Goed overleg voeren met de cliëntenraad en WMO- raad in combinatie met de Voedselbank, probleemsituaties tijdig signaleren en zorgen voor
maatwerk bij oplossingen met uitvoeringsorganisatie Participatiewet en sociaal team.
Evaluatie dienstverlening en samenwerking GKB.

Wat wij gaan doen
Participatie

•
•
•
•
•
•
Gemeentelijk minimabeleid

•
•
•
•
•

2016
2016
2016
2016-2018
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Raming baten en lasten
Resultaat na bestemming

Ga naar de bijstellingen
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Programma 8 Sociale zaken

Verwachte ontwikkeling c.q. bijstelling planning
Participatie
Gemeentelijk minimabeleid

•
•

-

Wat wij hebben bereikt t/m september 2016
Participatie

•
•
•
•

Gemeentelijk minimabeleid

•
•
•

Ga naar de bijstellingen

We hebben in februari jl. het bedrijfsplan voor Werkplein Drentsche Aa (WPDA) vastgesteld. De juridische vormgeving en opdrachtverlening aan de uitvoeringsorganisatie is
uitgewerkt in een aangepaste gemeenschappelijke regeling en een prestatieovereenkomst.
Onderzocht wordt op welke manier gemeenten meer regie op het door Alescon uitgevoerde groenonderhoud kunnen vormgeven.
Het COA heeft aangegeven dat, vanwege de afgenomen stroom van asielzoekers, op dit moment geen behoefte is aan het geplande AZC in Gieten.
Er zijn concrete afspraken gemaakt met het werkgeversteam WPDA over de afstemming met het bedrijfsleven v.w.b. onder andere participatiebanen en werkervaringsbanen.
Dit komt ook ten goede van de relatie met lokale werkgevers.
Er is afstemming met WPDA en Impuls over de vraag en het aanbod van het vrijwilligerswerk.
De gemeenteraad heeft bij de behandeling van het beleidsplan 2016 de motie aangenomen om tot een Armoedepact Aa en Hunze te komen. De voorbereidingen zijn in gang
gezet en een eerste bijeenkomst vindt plaats op 23 november 2016.
Bij de behandeling van het beleidsplan 2016 is tevens een motie aangenomen inzake de samenwerking met de GKB. In de beantwoording van deze motie is de evaluatie
samenwerking en dienstverlening met de GKB ook meegenomen. Wij zijn tevreden over de samenwerking met de GKB en zien zowel op inhoudelijke als financiële gronden
voldoende aanknopingspunten voor het voorzetten van de samenwerking. De samenwerking met de GKB is onderdeel van het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening dat in
2017 wordt opgesteld.
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Programma 9 Welzijn

Wat wij willen
Maatschappelijke voorzieningen

Openbare gezondheidszorg

Wet Maatschappelijke Ondersteuning/
Jeugdzorg

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Investeren in een levendige en zorgzame samenleving.
Investeren in zorg en ontmoeting.
Ondersteuning bieden aan mantelzorgers die daar behoefte aan hebben.
Het vrijwilligerswerk waarderen en stimuleren.
Uitvoering geven aan lokaal volksgezondheidsbeleid en deelname aan het project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).
In 2016 wordt er nieuw beleid volksgezondheid geformuleerd voor 4 jaar. De inwoners worden hierbij actief betrokken.
De gezondheidsverschillen terugdringen. Actief deelnemen aan het project ‘kans voor de Veenkoloniën’.
Werken aan een actieve samenleving, waar inwoners zich voor elkaar en hun leefomgeving verantwoordelijk voelen en waarbij de gemeente de zorg voor kwetsbare mensen
voor haar rekening neemt.
Ondersteunen van inwoners op de leefgebieden van wonen, welzijn, zorg, inkomen, participatie, opvoeding en werk.

Wat wij gaan doen
Maatschappelijke voorzieningen

•
•
•
•
•

Openbare gezondheidszorg

•
•
•

Wet Maatschappelijke Ondersteuning/
Jeugdzorg

•
•

Ga naar de paragrafen

Aan een ontmoetingsfunctie in een dorp wordt grote waarde toegekend. Daar waar deze functie niet langer levensvatbaar is en niet langer gedragen
wordt door de inwoners zelf, zal een dergelijke voorziening niet tegen elke prijs behouden (kunnen) worden. Alleen door innovatief en samenwerkend te
opereren, is behoud van de kwaliteit van wonen en voorzieningen mogelijk.
Handhaven en zo mogelijk versterken van bestaande accommodaties, onder de expliciete voorwaarde dat ze voldoende toekomstperspectief hebben.
Oudere, werkende en jongere mantelzorgers; project gericht op mantelzorg in relatie tot sociaal team, bewustwording bij werkgevers.
Ondersteunen van buurtnetwerken en zorgcoöperaties; project waarbij de mogelijkheden van sociale netwerken worden onderzocht.
Realisatie zorgbank; onderzocht wordt of een zorgbank er toe kan leiden dat vraag en aanbod van diensten en klussen op het gebied van zorg bij
elkaar kunnen komen. Dit koppelen we aan het nieuwe vrijwilligersbeleid.
Bijna één op de tien jongeren in Aa en Hunze heeft overgewicht. Ook ondergewicht komt voor: 13% van het totaal aantal jongeren heeft (ernstig)
ondergewicht. Via het JOGG project willen we de toename van overgewicht bij kinderen en jongeren tot 19 jaar een halt toeroepen en de cijfers
ombuigen, zodat eind 2016 meer kinderen en jongeren in Aa en Hunze een gezond gewicht hebben.
Het netwerk dat zich bezighoudt met de doelen van de JOGG-aanpak verbreedt zich continu. Dit heeft effect op de activiteiten en interventies die we
(mede) ontwikkelen. Uiteindelijk moet dit resulteren in initiatieven die vanuit de samenleving zelf ontwikkeld worden en in stand gehouden worden, met
of zonder ondersteuning/participatie van de gemeente.
We onderzoeken of we concrete projecten kunnen ontwikkelen rondom thema’s als voeding, bewegen, leren, arbeidsparticipatie en maatschappelijke
participatie.
Dit betekent voor ons dat inwoners zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en hun eigen leefomgeving. De gemeente neemt de zorg voor kwetsbare
mensen voor haar rekening. Hierdoor kunnen de inwoners zo lang mogelijk zelfstandig of met begeleiding in hun eigen leefomgeving blijven wonen en
participeren.
We willen voorkomen dat er een opeenstapeling van regelingen en voorzieningen ontstaat. Voorop staat het uitgangspunt om de kracht en
mogelijkheden van de mensen zelf en hun omgeving optimaal te benutten. Mochten zij al dan niet tijdelijk een steun in de rug nodig hebben dan kunnen
zij gebruik maken van een netwerk van vrijwilligers en professionals. De hulp moet erop gericht zijn dat zij hun eigen regie weer kunnen nemen. Bij

2016-2018
2016-2018
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2016-2016
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2016-2018
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Programma 9 Welzijn

•
•
•
•

kwetsbare mensen wordt ingezet op het herkennen en doorbreken van het sociale isolement. Zij houden zoveel mogelijk de touwtjes in handen en er is
sprake van: ‘Eén huishouden, één plan, één regisseur’. Hierbij wordt problematiek vroegtijdig gesignaleerd en vindt coördinatie van hulpverlening plaats
vanuit één verantwoordelijk aanspreekpunt. We gaan werken met sociale teams als toegang voor voorzieningen in het sociaal domein.
Met betrekking tot de jeugdzorg willen we meer inzetten op preventie en het tijdig signaleren van (potentiële) problemen bij jeugdigen en willen wij de
inzet van (zeer) specialistische vormen van jeugdzorg terugdringen. Jeugdigen kunnen met hun vragen terecht bij professionals in hun directe
omgeving zoals o.a. scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen en het centrum voor jeugd en gezin (CJG).
Wij zetten in op de versterking van het sociaal domein. Onze visie daarop werken wij uit in een notitie: ‘Nieuwe visie op en het organiseren van zorg en
welzijn 2015-2025’.
Langer thuis wonen; project gericht op het zicht krijgen op de consequenties van langer thuis wonen. Welke effecten heeft dit voor de inwoners? En
welke voor de gemeente?
In 2015 is een start gemaakt met het opstellen van nieuw vrijwilligersbeleid. In het proces hebben we ervoor gekozen om diverse partijen uit te nodigen
met ons mee te denken. Besluitvorming is in het voorjaar van 2016 voorzien.

2016-2018

2016-2018
2016

Raming baten en lasten
Resultaat na bestemming

Ga naar de paragrafen
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Programma 9 Welzijn

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
Maatschappelijke voorzieningen

•
•

Openbare gezondheidszorg
Wet Maatschappelijke Ondersteuning/
Jeugdwet

•
•
•
•
•

Door een fusie van drie scholen in het noordelijk veengebied per 1 augustus 2015 zijn de schoolgebouwen van Obs Triangel in Nieuw-Annerveen en
obs De Badde in Annerveenschekanaal leeg komen te staan. In overleg met de dorpen wordt een nieuwe bestemming gezocht voor de leegstaande
schoolgebouwen.
We willen komen tot een ontwikkeling van de accommodatie in Eexterveen (dorpshuis met aangrenzend een woning in particulier eigendom) tot een
dorpscentrum.
De gemeenten in Noord en Midden Drenthe (Aa en Hunze, Assen, Midden Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo) hebben besloten om voor 2017 en
volgende jaren een deel van de jeugdhulp samen met de Wmo integraal, resultaatgericht in te kopen.
Een aantal taken jeugdhulp wordt voor 2017 op Drentse schaal ingekocht voor de 12 gemeenten (o.a. specialistische jeugdzorg, het Poortje,
gecertificeerde instellingen, pleegzorg, st. pleegwijzer, spoed voor jeugd, OuderKracht, vertrouwenswerk en monitoring). De bovenregionale jeugdhulp
voor 2017 is al door Drenthe ingekocht samen met Groningen en Friesland.
Om meer sturing te hebben op de in te zetten ondersteuning willen we vanaf 2017 de casusregie beleggen in de toegang (sociaal team).
Op basis van de uitvoeringsagenda sociaal domein wordt op dit moment het bedrijfsplan van het Sociaal team ontwikkeld. De positionering van het
Sociaal team zal hierin ook onderwerp van gesprek zijn.

Wat wij hebben bereikt t/m september 2016
Maatschappelijke voorzieningen

•
•
•
•

Openbare gezondheidszorg

Ga naar de paragrafen

•
•
•

Wij zijn in overleg met de besturen van de accommodaties in Nieuw-Annerveen en Annerveenschekanaal. In overleg met de dorpen wordt een nieuwe bestemming gezocht voor
de leegstaande schoolgebouwen. Een extern bureau is ingezet voor een ondersteunende rol bij de accommodatie in Nieuw-Annerveen. Verschillende scenario’s worden hierbij
verkend.
Wij zijn in overleg met de commissie Eexterveen (afvaardiging besturen dorpshuis en dorpsbelangen) en woningeigenaar om tot een ontwikkeling van de accommodatie te
komen. Een extern bureau is ingezet voor een ondersteunende rol bij de accommodatie in Eexterveen. De afgelopen maanden is gewerkt aan de voorbereidingen om dit proces
vorm te geven. In Eexterveen is de “Stichting Dorpscentrum Eexterveen” opgericht.
Het maatwerkbudget van het Sociaal team ten behoeve van mantelzorgers is tussentijds geëvalueerd. Op basis hiervan hebben we ervoor gekozen om het maatwerkbudget
voort te zetten en het mantelzorgbeleid met een persoonlijke mantelzorgwaardering t.w.v. €100,- uit te breiden.
Wij hebben ambtelijk van de provincie Drenthe vernomen dat de subsidie is toegekend voor het project In for Care. Met deze middelen willen wij, naast de bestaande activiteiten,
werkgevers informeren en verleiden om te werken aan mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Wij wachten op de officiële toekenning van de projectsubsidie.
We zijn begonnen met de eerste voorbereidingen voor het nieuwe volksgezondheidsbeleid. De inwoners worden hierbij actief betrokken.
We nemen actief deel aan het project ‘Kans voor de Veenkoloniën’. We dragen projecten aan die we lokaal tot uitvoering kunnen brengen.
Door de JOGG-aanpak is de inzet van de sportcombi's structureel verbreed: steeds vaker wordt het beweegthema gecombineerd met het voedingsthema. De afgelopen periode
zijn verschillende projecten en activiteiten uitgevoerd. Gezondheidsinterventies hebben plaats gevonden. Een concreet voorbeeld hiervan is ondersteuning bij het realiseren van
‘de gezonde school’. De naamsbekendheid is de afgelopen periode vergroot. Dit resulteert in meer vragen naar ondersteuning vanuit de bevolking.
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Programma 9 Welzijn

Wet Maatschappelijke Ondersteuning/
Jeugdwet

•
•
•
•
•

Ga naar de paragrafen

Er is een kwaliteitskader ontwikkeld voor de inkoop van Wmo en Jeugdhulp.
De aanbesteding bevindt zich in een afrondende fase.
De visienota ‘Versterking sociaal domein 2015-2025 ‘ en de nota Vrijwilligersbeleid 2016-2020 zijn eind mei 2016 vastgesteld.
Er is een uitvoerig participatietraject gevolgd bij de totstandkoming van de beide nota’s: er is input verkregen vanuit twee ronde tafelbijeenkomsten en via het digitale Aa en
Hunzepanel.
Er heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden van het Sociaal team.
Op basis van de visienota ‘Versterking sociaal domein 2015-2025 ‘ is er een uitvoeringsagenda sociaal domein geformuleerd.

terug

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

Programma 10 Gemeentelijke afvaltaken

Wat wij willen
Gemeentelijke afvaltaken

•
•

Minder afval, meer afvalscheiding, hergebruik.
Minder zwerfafval.
Lage kosten en tevreden inwoners.

•

Verbeteren/intensiveren voorlichting. Afvalcampagne m.i.v. 2015 invoering PMD (plastic-, metalen verpakking en drankenkartons) containergericht op
scheiden van afval.
Landelijke doelstellingen voor GFT, papier, glas, textiel en klein chemisch afval spiegelen aan de behaalde resultaten in de gemeente.
In beeld brengen gemeentelijke prestaties en verbetermogelijkheden.
Verder inzetten op adequate (gescheiden) inzameling van plastic en kunststofverpakkingen en desgewenst invoeren van een extra container voor
plastics en kunststoffen en een containermanagementsysteem.
Herijken mogelijkheden Afvalbrengstation.
Samen met inwoners en bedrijven zorgen voor een gestructureerde aanpak van een groeiend probleem (project starten).
Minder restafval, afval scheiden aan de bron leidt automatisch tot kostenverlaging.
Afval als vast onderwerp bij toetsing kwaliteit gemeentelijke dienstverlening.

•

Wat wij gaan doen
Gemeentelijke afvaltaken

•
•
•
•
•
•
•

2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016
2016
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018

Raming baten en lasten
Resultaat na bestemming

Ga naar de paragrafen

lasten
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2.425

2.746
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Programma 10 Gemeentelijke afvaltaken

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling
Gemeentelijke afvaltaken

•
•

Beleid steeds meer gericht op afvalscheiding en recycling.
Minder restafval.

Wat wij hebben bereikt t/m september 2016
Gemeentelijke afvaltaken

Ga naar de paragrafen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

De aparte container voor PMD ( plastic – en metalen verpakkingen en drankenkartons) is ingevoerd.
De digitale afvalkalender is ingevoerd.
De inzamelfrequentie van PMD afval is bepaald op eens per 2 weken; de inzameling van restafval is gewijzigd naar eens per 4 weken.
Door de aparte PMD container is de hoeveelheid ingezameld PMD vervijfvoudigd.
Ook bij appartementen zijn aparte PMD verzamelcontainers geplaatst.
Er is een nieuw gezamenlijk glascontract voor heel Drenthe afgesloten.
Er is een nieuw inzamelcontract met SUEZ (voorheen Sita) afgesloten.
Er zijn nieuwe contracten voor de afvalstoffen op het afvalbrengstation (ABS).
Er zijn twee nieuwe aparte afvalstromen op het ABS: oude matrassen en piepschuim (EPS).
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Programma 11 Openbare werken/ verkeer en vervoer

Wat wij willen
Wegen straten en pleinen
Verkeer en vervoer
Riolering
Openbaar groen

•
•
•
•
•

Geluidsproblematiek N33/N34 waar mogelijk door gerichte maatregelen beperken.
Verbeteren verkeersveiligheid en daardoor verkeersongevallen beperken.
Het deelnemen aan het verkeer over goed onderhouden wegen en paden voor alle soorten verkeersdeelnemers met aandacht voor verkeers- en sociale aspecten.
Zorg blijven dragen voor een goed functionerend systeem van waterafvoer.
Het onderhoudsniveau van het openbaar groen op niveau houden waarbij de inwoners (ook met een arbeidshandicap) actief betrokken worden bij het in stand houden en waar
nodig verbeteren van de kwaliteit van de groene leefomgeving.

•

In overleg met Rijkswaterstaat en de provincie moet duidelijk worden welk budget beschikbaar is voor het nemen van adequate maatregelen. Daarna
nemen we als gemeente een besluit over het nemen van die maatregelen.
Landschappelijk inpassen van de strook tussen de N33 bij Rolde door o.a. boscompensatie a.g.v. het bestemmingsplan Nooitgedacht.
Opstellen nieuw Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, hierbij worden ook de fietspaden meegenomen.
Onderzoeken van en zo mogelijk realiseren van mogelijkheden van aanvullend (openbaar) vervoer.
Verkeersveiligheid verbeteren door inzet (mobiele) digitale snelheidsborden.
Uitvoering van het groot wegenonderhoud conform het wegenbeleidsplan en het wegenbeheersplan.
Analyseren fietsknelpunten om te komen tot prioritering van de eventuele aanleg van fietspaden langs gevaarlijke en/of drukke wegen.
Bijdragen aan een goede recreatieve infrastructuur van het Staatsbosbeheer (zie ook programma 15 Recreatie en toerisme).
Uitvoeren reconstructie rijbaan Annerveenschekanaal – Eexterveenschekanaal.
Uitvoeren reconstructie omgeving Huize Bareveld.
Aanleg verlichting fietspad tussen het OV knooppunt Gieten en de Asserstraat.

Wat wij gaan doen
Wegen straten en pleinen

Verkeer en vervoer

Riolering
Openbaar groen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitvoeren maatregelen uit nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan.
Samenwerken in de waterketen met het waterbedrijf, waterschap Hunze en Aa’s en andere gemeenten.
Opstellen boombeleidsplan en wegwerken achterstallig onderhoud bomen -> actualiseren naar beleidswens bomen. Dus planmatig onderhoud en
achterstallig onderhoud.
Herplant van de bomen langs de wegen Spijkerboor- Eexterveen en Gasteren- Anderen.
In overleg met dorpen en (groepen) inwoners actief onderzoek doen naar mogelijkheden onderhoud groen (deels) over te dragen aan inwoners/dorpen.
Onderzoek naar effectiviteit en efficiency van het reguliere groenonderhoud.

2016
2016
2016
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016
2016-2018
2016
2016
2016-2017
2016
2016-2020
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2017
2016-2018
2016

Raming baten en lasten
Resultaat na bestemming

Ga naar de paragrafen
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11.726

5.463
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Programma 11 Openbare werken/ verkeer en vervoer

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
Wegen straten en pleinen
Verkeer en vervoer
Riolering
Openbaar groen

•
•
•
•
•

In oktober 2016 is de geluidsproblematiek N33/N34 besproken in een commissievergadering.
De analyse fietsknelpunten wordt opgenomen in het nieuwe GVVP.
Er wordt geen verlichting aangebracht langs het fietspad OV knooppunt Gieten en de Asserstraat.
Een deel van het vervangingsprogramma riolering 2015 wordt uitgevoerd in 2016.
-

Wat wij hebben bereikt t/m september 2016
Wegen straten en pleinen
Verkeer en vervoer

Riolering
Openbaar groen

Ga naar de paragrafen

•
•
•
•
•
•
•

Het concept GVVP is vastgesteld door het college. Het GVVP zal in december worden besproken in de commissievergadering.
De reconstructie van de rijbaan Annerveenschekanaal-Eexterveenschekanaal is gereed.
De reconstructie van de omgeving Huize Bareveld is gereed.
De digitale snelheidsborden zijn aangeschaft en in een aantal dorpen geplaatst.
Er wordt uitvoering gegeven aan de samenwerking in de waterketen.
De planning van het wegwerken van het achterstallig onderhoud bomen is vastgesteld. Gestart is met de uitvoering van het achterstallig onderhoud bomen in Gieten.
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Programma 12 Milieu

Wat wij willen
Milieubeleid

•

Een schone leefomgeving door een vermindering van de CO2-uitstoot en meer gebruik van schone en duurzame energie.

Energie, milieuzorg en
milieuvoorlichting

•
•

(Verdere) verduurzaming accommodaties.
De besluitvorming over windturbines zo goed mogelijk beïnvloeden in het belang van de betrokken inwoners.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitvoering geven aan de gemeentelijke ‘duurzaamheidsvisie’.
Ondersteunen initiatieven van inwoners/bedrijven en dorpen, zoals: ECO-Oostermoer en het dorpsenergieplan Gasselternijveenschemond.
Het dorpsenergieplan van Gasselternijveenschemond ook aan andere dorpen aanbieden.
Onderzoeken naar mogelijkheden om zonneweides te realiseren.
Stimuleren van energie-, water- en CO2 besparende maatregelen bij woningen en bedrijven.
Actief bodembeheer door middel van een gemeentelijk bodembeleidsplan en een bodemkwaliteitskaart.
Het lokaal verankeren van de afspraken die in 2013 gemaakt zijn in het SER-akkoord.
Speciale aandacht voor het aanbod van biologische streekproducten door lokale ondernemers en voor gezonde voeding.
Ingaande 2016 zal er een koppeling plaatsvinden tussen het zaaksysteem van de RUDD en de (systemen van de) gemeente Aa en Hunze met als doel
het efficiënter laten verlopen van de bedrijfsvoeringsprocessen.
In 2016 zal er een koppeling plaatsvinden tussen het zaaksysteem van de RUDD en de (systemen van de) gemeente Aa en Hunze met als doel het
efficiënter laten verlopen van de bedrijfsvoeringsprocessen.
Energiezuinig bouwen en verbouwen stimuleren en ondersteunen door de landelijke voorlichting te vertalen naar de lokale situatie door o.a. goede
voorlichting en een bereikbaar ‘loket’ (inwoners ‘ontzorgen’).
Duurzame investeringen stimuleren bij inwoners en bedrijven en de mogelijkheid om duurzaamheidsleningen te verstrekken onderzoeken.
Verenigingen ondersteunen bij het investeren in duurzaamheidsmaatregelen, ook om de exploitatielasten te drukken.
Investeren in duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijke gebouwen.
Afspraken maken met woningcorporaties over het duurzaam aanpassen van woningen.
Uitvoeren draagvlakonderzoek windenergie. Wij hanteren als uitgangspunt de gebiedsvisie Windenergie bij de realisatie van de windturbines in de
Veenkoloniën.

Wat wij gaan doen
Milieubeleid

•
Energie, milieuzorg en
milieuvoorlichting

•
•
•
•
•
•

2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016
2016
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018

Raming baten en lasten
Resultaat na bestemming
Ga naar de paragrafen
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Programma 12 Milieu

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
Milieubeleid
Energie, milieuzorg en
milieuvoorlichting

•
•
•

Het paasvurenbeleid wordt geactualiseerd.
Het project Nederland asbestvrij per 2024 wordt door de provincie Drenthe en de Drentse gemeenten opgestart.
-

2016
2017 e.v.

Wat wij hebben bereikt t/m september 2016
Milieubeleid

Energie, milieuzorg en
milieuvoorlichting

Ga naar de paragrafen

•
•
•
•
•

Het Drents energie loket is opgestart en wordt gecontinueerd in 2017.
De RudD werkt volgens het vastgestelde programma 2016.
De pilot inventarisatie asbestdaken is uitgevoerd via Remote Sensing, de data wordt verwerkt in een asbestkaart.
In samenwerking met een adviesbureau geven we het beleid over zonnevelden vorm.
Tijdens milieucontroles bij bedrijven is extra aandacht besteed aan het onderwerp energiebesparing. Bij een aantal grotere bedrijven is een energiebesparingsonderzoek
gevraagd, waaruit (verplicht) uit te voeren besparingsmaatregelen volgen.
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Programma 13 Wonen en leefomgeving

Wat wij willen
Volkshuisvesting
Ruimtelijk ordening

Omgevingsvergunningen
Handhaving

•
•
•
•
•
•
•

De groei van de woningbouw afstemmen op de behoefte (maatwerk) met inachtneming van de problematiek van ontgroening, vergrijzing en krimp.
Energiezuinig (ver)bouwen stimuleren en ondersteunen door landelijke voorlichting te vertalen naar de lokale situatie (zie verder programma 12).
Verbeteren koopcentrum Gieten (zie ook programma 4 Economische zaken).
De gemeente Aa en Hunze verder ontwikkelen als een buitengewone woongemeente met hoge omgevingskwaliteit, waar het ook goed recreëren en werken is.
Het behouden en waar mogelijk versterken van het huidige landschap en de woonomgeving.
De ambitie om te gaan voldoen aan de kwaliteitscriteria voor Wabo vergunningverlening, handhaving en toezicht.
Het controleren van omgevingsvergunningen en meldingen volgens de Wabo wetgeving: snel en zo mogelijk “klaar terwijl u wacht”.

Wat wij gaan doen
Volkshuisvesting

•
•
•

Ruimtelijk ordening

•
•
•
•
•

Omgevingsvergunningen
Handhaving

•
•
•
•
•

De doorstroming op de woningmarkt verder op gang brengen door het stimuleren van de bouw van starterswoningen en levensloopbestendige
woningen.
Experimenteren met nieuwbouwmogelijkheden, ook als daar financiële consequenties aan zitten voor het grondbedrijf.
In de behoefte aan woonruimte voorzien door flexibele huisvesting, innovatieve woonvormen en het toestaan van wooneenheden in vrijkomende
boerderijen of monumentale panden.
De actualisatie van de Woonvisie vindt plaats.
Het uitvoeren van de Woonvisie en gebruik van participatie hierin.
Met P-10 gemeenten werken aan een planmatige behandeling van het thema krimp.
Zorg dragen voor een goede ruimtelijke ordening waarbij de economische- en woonfuncties goed worden afgestemd met het landschap (door o.a.
actuele bestemmingsplannen).
De planning voor de actualisatie van de bestemmingsplannen Buitengebied schuift door de behandeling van de inspraakreacties en afstemming met de
nieuwe provinciale omgevingsvisie en –verordening op. Behandeling in de raad is gepland in 2e kwartaal 2016.
Verbetering van het koopcentrum Gieten.
Uitvoering geven aan het project Maatschappelijk vastgoed.
Opstellen van Drenthe brede Wabo kwaliteitscriteria en daaraan voldoen ten aanzien van vergunningverlening, handhaving en toezicht.
Het verlenen en controleren van omgevingsvergunningen en meldingen volgens de Wabo wetgeving: snel en zo snel mogelijk als flitsvergunning
Speciale aandacht voor/inzet op handhaven brandveiligheid/permanente bewoning op recreatieterreinen.

2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016
2016-2017
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018

Raming baten en lasten
Resultaat na bestemming
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Programma 13 Wonen en leefomgeving

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
Volkshuisvesting
Ruimtelijk ordening
Omgevingsvergunningen
Handhaving

•
•
•
•
•
•

Het opstellen van een verordening “kwaliteit” ten behoeve van Wabo taken met betrekking tot vergunningverlening, handhaving en toezicht .
De handhaving van de aanpak van de permanente bewoning van recreatieverblijven wordt gecontinueerd.
Opstellen van vervolg aanpak brandveiligheid recreatieterreinen.
Binnenkort het geactualiseerde VTH beleid vast laten stellen in het college

2016
2016
2016
2016
2016
2016

Wat wij hebben bereikt t/m september 2016
Volkshuisvesting
Ruimtelijk ordening

•
•
•
•

Omgevingsvergunningen
Handhaving

•
•
•

Ga naar de paragrafen

De Woonvisie is vastgesteld in de raad van 23 juni jl.
Het bestemmingsplan Buitengebied en de Structuurvisie zijn vastgesteld in de raad van 29 september 2016.
Voor de centrumfunctie van Gieten is een projectopdracht en projectplan (Centrumvisie Gieten) opgesteld. Het project is inmiddels van start gegaan.
De projectopdracht en -plan Maatschappelijk vastgoed zijn inmiddels vastgesteld. In de commissievergadering begin november is verder gesproken over de vertaling van de
algemene ontwikkelingen naar een visie en een strategie voor Aa en Hunze.
De verordening kwaliteit VTH is 29 september jl. door de raad vastgesteld.
Het project pilot camping Anloo overde aanpak van de brandpreventie en de beëindiging van de permanente bewoning verloopt volgens planning.
De cyclische brandveiligheidscontroles naar aanleiding van de verleende gebruiksvergunning verloopt volgens planning.
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Programma 14 Plattelands- en natuurontwikkeling

Wat wij willen
Plattelands- en natuurontwikkeling

•

Een vitaal platteland met leefbare dorpen en een gezonde plattelandseconomie.

•
•

Doorontwikkeling van het gebiedsgericht werken.
Uitvoering geven aan projecten in het kader van het gebiedsgericht beleid (agenda Veenkoloniën, Drentsche Aa), waarbij gebruik zal worden gemaakt
van subsidiemogelijkheden en betrokkenheid van de inwoners in het gebied.
Op basis van nieuwe gebiedsprogramma’s (bijvoorbeeld Vitaal platteland) bijdragen aan concrete projecten.

Wat wij gaan doen
Plattelands- en natuurontwikkeling

•

2016-2018
2016-2018
2016-2018

Raming baten en lasten
Resultaat na bestemming
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Programma 14 Plattelands- en natuurontwikkeling

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
Plattelands- en natuurontwikkeling

•
•
•
•
•
•

Op basis van bestaande en nieuwe gebiedsprogramma’s bijdragen aan concrete projecten. O.a. via de lijn van Vitaal platteland, Leader, Programma
Natuurlijk Platteland Provincie Drenthe (2016-2021) en dorpsinitiatieven.
Uitbreiding van het bezoekersnetwerk Drentsche Aa (Nationaal Park & Nationaal Landschap).
Met de gebiedspartners Drentsche Aa het beheer en onderhoud van het netwerk structureel vorm geven.
Met de gebiedspartners Drentsche Aa de Landschapsvisie Drentsche Aa actualiseren.
Op basis van de vastgestelde nieuwe structuurvisie en het bestemmingsplan buitengebied de maatwerkbenadering toepassen bij ruimtelijke
ontwikkelingen.
Met de gebiedspartners van de Agenda Veenkoloniën gezamenlijk bijdragen aan de uitvoering van het Innovatieprogramma Agenda Veenkoloniën.

2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018

Wat wij hebben bereikt t/m september 2016
Plattelands- en natuurontwikkeling

•
•

•
•
•

Ga naar de paragrafen

De evaluatie van de Landschapsvisie Drentsche Aa (2004) werd uitgevoerd met bewoners. In de (concept) Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0 is nu ook aandacht voor
structureel onderhoud en beheer. Daarin wordt door de gemeente ook geïnvesteerd uit het fonds recreatie en toerisme (zie programma 15).
Er is meegewerkt aan de voorbereiding van de uitvoering van het Programma Natuurlijk Platteland Provincie Drenthe (2016-2021). Het nieuwe bestemmingsplan buitengebied
is vastgesteld en biedt ruimte voor natuurontwikkeling op basis van uitkomsten van nieuwe gebiedsprocessen. Rekening houdend met landbouw en recreatiefuncties wordt
maatwerk geleverd. In het kader van de Agenda Veenkoloniën is een Energiebureau opgezet waarmee met succes een pilot is afgerond voor het maken van
dorpsenergieplannen in diverse dorpen.
Voor de Veenkoloniën als geheel is met de inzet van de Agenda Veenkoloniën € 20 mln. beschikbaar gesteld door het ministerie van EZ voor het stimuleren van landbouw
innovatie in deze regio.
In het kader van Vitaal Platteland is door de provincie een subsidie toegezegd van € 125.000 voor de realisatie van ligplaatsen met een recreatieve dagvoorziening aan het
Gevelingkanaal. Voor de uitvoering is inmiddels een bestek gereed gemaakt.
In het kader van het Leader Programma is in de eerste fase een tweetal aanvragen ingediend binnen Aa en Hunze. Deze betreffen de realisatie van een wolspinnerij en het
multifunctionele dorpscentrum Eexterveen. De gemeente Aa en Hunze heeft voor de gehele looptijd van het Leader Programma (tot 2022) cofinanciering vrijgemaakt in de
begroting voor een bedrag van € 168.500.
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Programma 15 Recreatie en toerisme

Wat wij willen
Recreatiebeleid

•
•

•

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.
Uitvoering geven aan de ontwikkelingen in en rondom het Gasselterveld.
In stand houden recreatieve infrastructuur van het Staatsbosbeheer.

Wat wij gaan doen
Recreatiebeleid

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verbinden van de verschillende beleidsterreinen ter versterking van recreatie en toerisme.
Samen met sector en toeristisch regisseur inzetten op marketing en promotie van de regio via www.hondsrugdrenthe.nl en het toeristisch product ‘Aa
en Hunze’.
Participeren in het regionale project Geopark.
Onderzoek toekomst Toeristische Informatie voorziening.
Ondersteunen en faciliteren van bestaande bedrijven bij duurzame en innovatieve initiatieven.
Investeren in behoud van beheer en onderhoud bezoekersnetwerk Drentsche Aa.
Verbetering van recreatievoorzieningen en ondersteuning ontwikkeling recreatiebedrijven.
Verbetering en (zo mogelijk) uitbreiding van recreatieve infrastructuur.
Het kleurrijk maken van de dorpen in de gemeente als ‘Ville de Fleurie’ in Frankrijk.
Uitwerken van de visie op de ontwikkeling van het Gasselterveld.
Actieve rol vervullen om het wildpark mogelijk te maken.
Verlenen van een bijdrage aan het in stand houden van de wandel-, fiets- en ruiterpaden van het Staatsbosbeheer.
Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma toeristisch beleid op basis van de uitgangspunten Nota Toeristisch Beleid.

2016-2018
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2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016
2016-2017
2016-2018

Raming baten en lasten
Resultaat na bestemming
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Programma 15 Recreatie en toerisme

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
Recreatiebeleid

•
•
•
•
•
•

Verbeteren van de samenwerking binnen de sector, maar ook met andere sectoren in de samenleving.
Faciliteren van (meerdaagse) evenementen ter versterking van het toeristisch product.
Digitaliseren van routestructuren.
Stimuleren en faciliteren gebruikersgroepen onderhoud routestructuren.
Ontsluiten van cultuurhistorie als toeristisch product.
Investeren in ontwikkeling van recreatieve voorzieningen in het Hunzegebied.

2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018

Wat wij hebben bereikt t/m september 2016
Recreatiebeleid

Ga naar de paragrafen

•

Eind oktober jl. is het Uitvoeringsplan Toeristisch Beleid 2016-2019 vastgesteld door de raad. In de begroting 2017 zijn voor de uitvoering van dit plan financiële middelen
opgenomen.
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Programma 16 Financiën en bedrijfsvoering

Wat wij willen
Belastingen

•

De woonlasten voor onze inwoners en bedrijven zo laag mogelijk houden. Uitgangspunt is gelijkblijvende totale lastendruk waarbij onderlinge uitwisseling tussen gemeentelijke
belastingen mogelijk is (de zogenaamde communicerende vaten).

Bedrijfsvoering

•
•

Behouden van een solide financiële positie.
Een doelmatige, planmatige uitvoering van gemeentelijk taken tegen lage maatschappelijke kosten, maximale transparantie bij planvorming, besluitvorming en verantwoording,
effectief, efficiënt en duurzaam inkopen.
Behoud van een effectief en efficiënt ambtelijk apparaat waar we (zoals nu) trots op zijn en kunnen blijven.
Samenwerking Drentsche Aa intensiveren.
Besturen op hoofdlijnen met een goede planning vooraf en een helder systeem van verantwoording en control achteraf.
Optimale ICT-ondersteuning van gemeentelijke processen tegen aanvaardbare kosten.

Samenwerking
Planning en control
Informatisering en automatisering

•
•
•
•

Wat wij gaan doen
Belastingen

•

Bedrijfsvoering

•
•
•

Samenwerking
Planning en control
Informatisering en automatisering

•
•
•
•
•

De kostendekkendheid van de gemeentelijke tarieven, binnen de wettelijk toegestane kaders, gefaseerd verhogen tot 100% (met uitzondering van de
grafrechten).
Terughoudendheid betrachten bij het formuleren van nieuw beleid, nieuwe taken uitvoeren met de daarvoor van rijkswege beschikbaar gestelde
middelen en tijdig bezuinigingsmaatregelen nemen.
Beleid m.b.t. doelmatig en efficiënt beheer gemeentelijk vastgoed formuleren en in uitvoering nemen.
In de vorm van organisatiebrede en individuele trainingen en opleidingen werken we aan de ontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers. Wij willen
dat de medewerkers meer met de blik naar buiten (burgerparticipatie) aan het werk gaan.
Uitvoering restauratie archiefstukken.
De samenwerking met Assen en Tynaarlo (samenwerking Drentsche Aa) intensiveren en meer concreet maken.
Doorontwikkelen van de planning- en control cyclus en het toegankelijker maken van de gebruikte documenten.
We gaan het informatiebeleidsplan actualiseren en uitvoeren, waarbij de ontwikkelingen van de samenwerking SDA nauwlettend worden gevolgd.
Realiseren WIFI op externe locaties van de gemeente o.a. het Afvalbrengstation, de locatie aan de Oeleboom, de sporthallen en de zwembaden.

2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2017
2016-2018
2016-2018
2106-2017

Raming baten en lasten
Resultaat na bestemming
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Programma 16 Financiën en bedrijfsvoering

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
Belastingen
Bedrijfsvoering
Samenwerking
Planning en control
Informatisering en automatisering

•
•
•
•
•

Het huidige (lopende) informatiebeleidsplan is opgesteld voor periode 2011-2015. Een aantal projecten is vanwege, verschillende redenen
opgeschoven waardoor de periode met 1 jaar verlengd kan worden tot en met 2016, qua projecten en qua financiering. Het nieuwe
informatiebeleidsplan 2017-2020 is in september jl. informerend besproken in de commissievergadering en maakt onderdeel uit van de begroting 2017.

2017-2020

Wat wij hebben bereikt t/m september 2016
Belastingen
Bedrijfsvoering

•
•

Begin 2016 is het opleidingsplan 2016 vastgesteld. In het plan zijn individuele trainingen en opleidingen opgenomen die bijdragen aan kennis, vaardigheden, houding en gedrag
van medewerkers op hun vakgebied en met betrekking tot hun ambitie en ontwikkeling. Ook zijn trainingen opgenomen voor groepen in de organisatie met het oog op diverse
ontwikkelingen, waaronder de verdergaande digitalisering en burgerparticipatie. De voortgang van het opleidingsplan ligt op schema.

Samenwerking

•

Planning en control

•

Informatisering en automatisering

•

De samenwerking met Assen en Tynaarlo voor de onderdelen Belastingen en Personeels- en Salarisadministratie is gestart per 2 november 2015. Op dit moment en de
komende periode wordt op diverse onderdelen (bedrijfsvoering en beleid) bekeken op wat voor wijze samengewerkt kan worden.
In het jaar 2016 zijn we verder gegaan met het doorontwikkelen van de planning & control cyclus. We zijn o.a. bezig met het digitaliseren van het bestuurlijke
besluitvormingsproces, waarvoor we momenteel in de proeffase zitten. Begin 2017 zal deze wijze in de gehele organisatie wordt geïmplementeerd. Daarnaast zijn we bezig met
de implementatie van de voorgestelde vernieuwingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in onze planning & control cyclus.
Het nieuwe informatiebeleidsplan 2017-2020 is gereed. Dit nieuwe plan geeft de koers aan en beschrijft tevens de kaders voor het inrichten van de informatievoorziening. Het
plan sluit aan bij de herijkte strategische toekomstvisie en de externe ontwikkelingen, waaronder de digitale agenda 2020 van het Rijk.

Ga naar de paragrafen

terug

Recapitulatie bijstellingen

Toelichting op de bijstellingen per programma

3. Bijstellingen
In het hoofdstuk “Bijstellingen” worden de bijstellingen van de verschillende programma’s gerecapituleerd weergegeven, met daarbij de financiële doorwerking in de lopende
begroting.
Daarnaast is een toelichting op hoofdlijnen op de bijstellingen per programma opgenomen.

Het hoofdstuk “Bijstellingen” bestaat uit de volgende onderdelen:

3.1.1.

Recapitulatie bijstellingen

3.1.2.

Toelichting op de bijstellingen per programma

Ga naar bijlagen

terug

Toelichting op de bijstellingen per programma

3.1.1 Recapitulatie bijstellingen
Recapitulatie bijstellingen
(bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Begroot
2016

Bezuinigingen

Bestaand beleid

Bijstelling
inc.

Bijstelling
inc.

Bijstelling
struct.

Bijstelling
struct.

Totaal
2016

Begroot
2016

Bezuinigingen

Bestaand beleid

Bijstelling
inc.

Bijstelling
inc.

Bijstelling
struct.

Bijstelling
struct.

Totaal
2016

1 Bestuur

2.762

257

3.019

88

2 Publiekszaken

1.510

31

1.541

579

3 Openbare orde en veiligheid

1.934

1.934

73

73

176

176

13

13

2.795

278

1.287

99

99
606

4 Economische zaken
5 Onderwijs

2.583

6 Cultuur

1.287

7 Sport

260

-48

88
529

-50

163

-9

432

2.364

20

2.384

606

8 Sociale zaken

10.580

398

10.978

4.848

119

4.967

9 Welzijn

16.910

-486

16.424

2.086

197

2.283

10 Gemeentelijke afvaltaken
11 Openbare werken/verkeer en vervoer
12 Milieu
13 Wonen en leefomgeving

2.420

5

12.201
871

-475
60

8.082

12

8

2.425

2.741

11.726

5.464

5.464

931

254

254

8.102

5.863

5

2.746

5.963

100

14 Plattelands- en natuurontwikkeling

867

867

677

677

15 Recreatie en toerisme

955

955

347

347

16 Financiën en bedrijfsvoering
Algemeen totaal

Totaal bijstellingen (bedragen x € 1.000)
Beginsaldo Structureel
Bezuinigingen structureel
Bestaand beleid structureel
Saldo na bijstelling structureel

Ga naar bijlagen

4.342

154

69.844

214

0
0
25
25

0

414

6

4.916

45.828

431

-29

70.460

69.844

Beginsaldo incidenteel
Bezuinigingen incidenteel
Bestaand beleid incidenteel
Saldo na bijstelling incidenteel

46.695

867

0

0

1.396

-4

71.236

0
-214
965
751

terug

Recapitulatie bijstellingen

3.1.2 Toelichting op de bijstellingen per programma
Financiële toelichting.
Hier worden de bijstellingen van het beleidsplan per programma toegelicht.
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Recapitulatie bijstellingen

3.1.2 Toelichting op de bijstellingen per programma
1. Bestuur
(bedragen x € 1.000)

Lasten
Begroot
2016

6.010
6.011

Algemeen Bestuur
Kern- en buurtgericht
werken

Resultaat voor bestemming
6.019

Baten
Bezuinigingen
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

2.584

Bestaand beleid
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

107

178
2.762

Mutatie reserves

0

Resultaat na bestemming

2.762

0

0

107

0

150
0

0

257

0

Bezuinigingen
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

Bestaand beleid
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

Totaal
2016

Begroot
2016

2.686

0

0

178

0

0

2.869

0

0

88

3.019

88

0

0

0

0

Totaal
2016

0
88

0

0

0

0

88

Toelichting:

Bestaand beleid
Algemeen bestuur
Strategische toekomstvisie
Een deel van het budget voor de uitvoering van de herijkte strategische toekomstvisie wordt niet meer in 2016 uitgegeven. Er wordt een bedrag van € 150.000 overgeheveld naar
2017 door een toevoeging aan de reserve incidentele dekkingsmiddelen.
Wachtgelden wethouders
Door een gewijzigde situatie is aan wachtgeldbijdrage van voormalige wethouders incidenteel € 37.000 meer nodig.
Pensioenen wethouders
Voor politieke ambtsdragers kan het pensioen niet worden ondergebracht bij een verzekeraar, maar moet dit in eigen beheer worden uitgevoerd. De gemeente is verplicht een
voorziening te treffen voor toekomstige pensioenverplichtingen aan wethouders. Ieder jaar wordt een nieuwe actuele berekening van de noodzakelijke hoogte van de
pensioenvoorziening gemaakt. Op basis van deze actuele berekening wordt een incidenteel bedrag van € 200.000 toegevoegd aan de voorziening.
Sponsorbeleid
De raming voor sponsorbeleid is met een bedrag van € 20.000 overschreden. Hierop is bij de begroting 2017 geanticipeerd door het budget structureel te verhogen met ditzelfde
bedrag.
Mutatie bestemmingsreserves
Zie het onderdeel Strategische toekomstvisie hiervoor.

Ga naar bijlagen

terug

Recapitulatie bijstellingen

3.1.2 Toelichting op de bijstellingen per programma
2. Publiekszaken
(bedragen x € 1.000)

Lasten
Begroot
2016

6.020
6.021

Publiekszaken
Lijkbezorging

Resultaat voor bestemming
6.029

Baten
Bezuinigingen
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

1.057
453
1.510

Mutatie reserves

0

Resultaat na bestemming

1.510

Bestaand beleid
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

0
31
0

0

0

0

31

31

0

0

Totaal
2016

Begroot
2016

1.057
484

449
130

1.541

579

0

0

1.541

579

Bezuinigingen
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

Bestaand beleid
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

449
80

-50
0

0

50

Totaal
2016

0

529
0

0

0

50

0

529

Toelichting:

Bestaand beleid
Lijkbezorging
Beleidsnota begraafplaatsen
Voor het opstellen van de beleidsnota begraafplaatsen is externe ondersteuning gevraagd. De kosten hiervan bedroegen € 11.000.
Lijkbezorgingsrechten
Door een verdere verschuiving van begraven naar cremeren en de toenemende belangstelling voor natuurbegraafplaatsen is een bijstelling van de geraamde opbrengst van de
lijkbezorgingsrechten noodzakelijk. Het gaat om een incidenteel nadeel van € 50.000.
Begraafplaats Gasselte
Voor herstel van schade op de begraafplaats in Gasselte is een bedrag van € 10.000 nodig geweest. Hiervoor was geen budget geraamd.
Begraafplaats Gasselternijveen
Ter voorkoming van overlast en vandalisme was het wenselijk om een hekwerk op de begraafplaats Gasselternijveen te plaatsen. De kosten hiervan bedroegen € 10.000. Hiervoor
was geen budget geraamd.

Ga naar bijlagen
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Recapitulatie bijstellingen

3.1.2 Toelichting op de bijstellingen per programma
3. Openbare orde en veiligheid
(bedragen x € 1.000)

Lasten
Begroot
2016

6.030
6.031
6.032
6.038

Brandweer en Rampenbestrijding
Openbare Orde en Veiligheid
Handel en ambacht
Geldleningen en uitzettingen lang

Resultaat voor bestemming
6.039

Mutatie reserves

Resultaat na bestemming

Baten
Bezuinigingen
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

Bestaand beleid
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

1.510
344
54
0
1.908

0

0

0

0

26
1.934

0

0

0

0

Totaal
2016

Begroot
2016

1.510
344
54
0

14
2
0
0

1.908

17

26

56

1.934

73

Bezuinigingen
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

Bestaand beleid
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

Totaal
2016

14
2
0
0
0

0

0

0

17
56

0

0

0

0

73

Toelichting: n.v.t.
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Recapitulatie bijstellingen

3.1.2 Toelichting op de bijstellingen per programma
4. Economische Zaken
(bedragen x € 1.000)
Lasten
Begroot
2016

6.040

Economische aangelegenheden

Resultaat voor bestemming
6.049

Mutatie reserves

Resultaat na bestemming

Baten
Bezuinigingen
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

Bestaand beleid
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

Totaal
2016

Begroot
2016

0

170

13

0

170

13

5

0

175

13

170
170

0

0

0

5
175

0

0

0

0

Bezuinigingen
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

0

0

Bestaand beleid
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

Totaal
2016

0

13

0

13

0

0
0

0

0

0

13

Toelichting: n.v.t.
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3.1.2 Toelichting op de bijstellingen per programma
5. Onderwijs
(bedragen x € 1.000)
Lasten
Begroot
2016

6.050
6.051
6.053
6.054
6.055
6.058

Openbaar basisonderwijs
Bijzonder basisonderwijs
Bijzonder speciaal voortgezet
Voortgezet onderwijs
Volwasseneneducatie
Gemeenschappelijke baten en
lasten

Resultaat voor bestemming
6.059

Mutatie reserves

Resultaat na bestemming

Baten
Bezuinigingen
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

902
122
0
204
13

Bestaand beleid
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

260

1.130
2.371

0

0

260

Totaal
2016

Begroot
2016

-22

1.140
122
0
204
13

35
0
0
0
0

-26

1.104

39

-48

2.583

74

64

98

2.647

172

64
2.435

0

0

260

-48

Bezuinigingen
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

Bestaand beleid
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

163

-9

Totaal
2016

189
0
0
0
0
39

0

0

163

-9

228
98

0

0

163

-9

326

Toelichting:

Bestaand beleid
Openbaar basisonderwijs
Asbestsanering scholen
Bij OBS Jan Thiesschool en OBS de Dobbe is asbest verwijderd. De kosten hiervan bedroegen € 50.000. Bij een 2-tal andere basisscholen is asbestverwijdering ook noodzakelijk
geweest. De kosten hiervan: € 60.000.
Verkoop voormalig basisschool de Waterburcht
De voormalige basisschool de Waterburcht in Schipborg is verkocht. Na aftrek van kosten en het afboeken van de oude boekwaarde resteert een incidenteel voordeel van € 27.000;
dit voordeel is verantwoord op programma 16. Door de verkoop en het afboeken van de boekwaarde ontstaat een structureel voordeel in de exploitatie van afgerond € 13.500 op
programma 5. De gemaakte kosten voor de verkoop van € 12.000 zijn verantwoord op programma 13.
Gemeenschappelijke baten en lasten
Maatschappelijke stages
In de algemene uitkering was een bedrag opgenomen voor de uitvoering van maatschappelijke stages. De verplichte maatschappelijke stage is vervallen. De algemene uitkering
vervolgens naar beneden bijgesteld. Dit is al verwerkt op programma 16. In het verlengde daarvan vervalt ook de structurele last op programma 5. Het structurele voordeel bedraagt
afgerond € 26.000.

Ga naar bijlagen
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3.1.2 Toelichting op de bijstellingen per programma
6. Cultuur
(bedragen x € 1.000)
Lasten
Begroot
2016

6.060
6.061
6.062
6.063
6.064

Dodenherdenking
Cultuurparticipatie
Informatie en taal
Cultuurhistorie
Beeldende kunst

Resultaat voor bestemming
6.069

Mutatie reserves

Resultaat na bestemming

Baten
Bezuinigingen
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

Bestaand beleid
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

11
349
476
317
32
1.185

0

0

0

0

0
1.185

0

0

0

0

Totaal
2016

Begroot
2016

11
349
476
317
32

0
0
0
25
0

1.185

25

0

35

1.185

60

Bezuinigingen
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

Bestaand beleid
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

Totaal
2016

0
0
0
25
0
0

0

0

0

25
35

0

0

0

0

60

Toelichting: n.v.t.
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3.1.2 Toelichting op de bijstellingen per programma
7. Sport
(bedragen x € 1.000)
Lasten
Begroot
2016

6.070
6.078

Sport
Geldleningen en uitzettingen

Resultaat voor bestemming
6.079

Baten
Bezuinigingen
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

3.237
0
3.237

Mutatie reserves

27

Resultaat na bestemming

3.264

0

0

0

0

Bestaand beleid
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

Totaal
2016

Begroot
2016

20

0

3.257
0

560
0

20

0

3.257

560

27

839

3.284

1.399

20

0

Bezuinigingen
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

Bestaand beleid
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

Totaal
2016

560
0
0

0

0

0

560
839

0

0

0

0

1.399

Toelichting:

Bestaand beleid
Sport
Toekomstanalyse Boerhoorn
Voor de ontwikkeling van de toekomstanalyse van de Boerhoorn en het vervolg hierop wordt gebruik gemaakt van externe deskundigheid. De kosten hiervan zijn € 20.000.
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3.1.2 Toelichting op de bijstellingen per programma
8. Sociale zaken
(bedragen x € 1.000)
Lasten
Begroot
2016

6.080
6.081
6.082
6.083
6.084
6.086

Bijstandverlening
Werkgelegenheid
Inkomensvoorzieningen
Gemeentelijk minimabeleid
Inburgering
Wet Kinderopvang

Resultaat voor bestemming
6.089

Mutatie reserves

Resultaat na bestemming

Baten
Bezuinigingen
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

5.320
4.038
240
864
118
0
11.580

Bestaand beleid
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

519
-166

0

0

398

0

Totaal
2016

Begroot
2016

5.839
3.872
240
864
163
0

4.360
10
273
0
64
0

10.978

4.707

0
11.580

Bezuinigingen
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

Bestaand beleid
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

119

0

0

119

4.205
116
273
0
0
0
0

141
0

0

398

10.978

4.848

Totaal
2016

4.826
141

0

0

119

0

4.967

Toelichting:

Bestaand beleid
Bijstandsverlening
Buig-budget
Conform de tweede bestuursrapportage van Werkplein Drentsche Aa (WPDA) en de berichtgeving vanuit het Rijk wordt het BUIG-budget verhoogd met € 119.000.
Bijstanduitkeringen
Conform de tweede bestuursrapportage van WPDA wordt een extra last voor (bijstands)uitkeringen geraamd van € 519.000. Er zijn meer uitkeringsgerechtigden dan
geprognosticeerd.
Werkgelegenheid
Alescon
De gemeentelijke bijdrage wordt op basis van de bijgestelde Rijksbijdrage en kostenontwikkeling van Alescon geraamd op € 138.000 ten opzichte van de oorspronkelijke raming van
€ 154.000 en kan daarmee incidenteel met € 16.000 naar beneden worden bijgesteld.
Leerwerktrajecten
De instroom van BBL medewerkers is hoger geweest dan het daarvoor beschikbare budget. Het geraamde budget wordt met bedrag van € 18.000 aan het budget overschreden.
Participatie
Conform de tweede bestuursrapportage van WPDA wordt voor participatie een voordeel geraamd van € 168.000.

Ga naar bijlagen
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Recapitulatie bijstellingen

3.1.2 Toelichting op de bijstellingen per programma
Inburgering
Verhoogde Asielstroom
Vanwege de verhoogde asielinstroom ontvangen we in 2016, via een incidentele decentralisatie uitkering ‘Verhoogde Asielinstroom- partieel effect, participatie en integratie’, voor
vergunninghouders een bedrag van € 45.000. Deze gelden worden voor de kosten voor eerstejaarsopvang, alsmede integratie en participatie van vergunninghouders gereserveerd.
Verloopt via programma 16 (onderdeel algemene uitkering).

Ga naar bijlagen
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3.1.2 Toelichting op de bijstellingen per programma
9. Welzijn
(bedragen x € 1.000)
Lasten
Begroot
2016

6.090
6.091
6.092
6.093
6.094
6.095
6.096
6.097
6.098

Ontwikkelingswerk
Maatschappelijk werk
Sociaal-cultureel werk
Kinderdagopvang
Openbare gezondheidszorg
Gezondheidszorg algemeen
Jeugdgezondheidszorg
Centra jeugd en gezin
Geldleningen en uitzettingen lang

Resultaat voor bestemming
6.099

Mutatie reserves

Resultaat na bestemming

Baten
Bezuinigingen
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

4
7.619
1.670
221
200
255
143
5.981
0
16.093

-1.102
12
22
-45
-200
0

0

817
16.910

Bestaand beleid
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

-1.313

0

827
0

0

-486

0

Totaal
2016

Begroot
2016

4
6.517
1.682
243
200
210
143
5.781
0

0
363
419
0
0
0
0
0

14.780

782

1.644

1.304

16.424

2.086

Bezuinigingen
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

Bestaand beleid
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

0
560
419
0
0
0
0
0

197

0

0

197

0

0
0

0

197

Totaal
2016

979
1.304

0

2.283

Toelichting:

Bestaand beleid
Maatschappelijk werk
WMO
Uitvoeringsbudget toekomstvisie Sociaal Domein
Een deel van het uitvoeringsbudget voor toekomstvisie Sociaal Domein wordt niet meer in 2016 uitgegeven. Er wordt een bedrag van € 75.000 overgeheveld naar 2017 door een
toevoeging aan de reserve incidentele dekkingsmiddelen.
PGB WMO en jeugd
De uitgaven blijven achter bij de ramingen, mede als gevolg van het ingezette beleid om bij voorkeur ZIN (Zorg in natura) te indiceren. Daarnaast wordt al geanticipeerd op de
kortingen op de integratie-uitkering sociaal domein in 2017(deel WMO en Jeugd) van € 880.000 door kritisch te zijn op de in te zetten ondersteuning. Van de verwachte overschotten
wordt een bedrag van € 500.000 toegevoegd aan de Reserve Sociaal Domein.
WMO Voorzieningen en dienstverlening
Een deel van de budgetten wordt naar verwachting niet benut en wordt toegevoegd aan de Vrije algmene reserve.
Huishoudelijke toeslag
Het in 2016 van het Rijk ontvangen incidentele bedrag voor Versnelde Huishoudelijke Hulp Toeslag wordt niet in 2016 uitgeven, maar doorgeschoven naar 2017. Het ingezette beleid
kan daarmee worden gecontinueerd in 2017 en naar verwachting ook in 2018. Het budget wordt toegevoegd aan de reserve incidentele dekkingsmiddelen.

Ga naar bijlagen
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3.1.2 Toelichting op de bijstellingen per programma
Beschermd wonen
Eind september is van de gemeente Assen de afrekening 2015 van Beschermd Wonen ontvangen. Dit levert voor Aa en Hunze een voordeel op van € 158.159. Omdat wij op basis
van de voorlopige afrekening van 1 februari 2016 een bedrag van € 38.961 als nog te betalen hadden opgenomen komt hiermee het totale voordeel op € 197.120.
Sociaal-cultureel werk
MFC de Spil
Om een ruimte te creëren in MFC De Spil voor SKID kinderopvang is een interne aanpassing van de gangruimte noodzakelijk. De kosten hiervoor bedroegen € 12.000. SKID zit nu
nog in de voormalige dagopvang en deze ruimte wordt weer gebruikt voor sociale dagactiviteiten.
Kinderdagopvang
VVE/Peuterarrangementen
Binnen het gemeentefonds ontvangen we over 2016 een bedrag van € 21.600 als decentralisatie-uitkering voorschoolse voorzieningen. Dit bedrag wordt gereserveerd voor uitgaven
in het kader van de voor- en vroegschoolse educatie voor peuters binnen onze gemeente. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal met de mutatie in de algemene uitkering op
programma 16.
Gezondheidszorg algemeen
Gezondheidsbevordering
Het in 2016 ingezette nieuwe beleid moet nog vorm krijgen. Een bedrag ad € 45.000 wordt daardoor niet meer in 2016 uitgegeven en overgeheveld naar 2017 via de reserve
incidentele dekkingsmiddelen.
Centrum Jeugd en Gezin
De uitgaven blijven achter bij de ramingen, mede als gevolg van het ingezette beleid om bij voorkeur ZIN (zorg in natura) te indiceren. Daarnaast wordt al geanticipeerd op de
kortingen op de integratie-uitkering sociaal domein in 2017 (deel WMO en Jeugd) van € 880.000 door kritisch te zijn op de in te zetten ondersteuning. De verwachte overschotten
worden vooralsnog toegevoegd aan de Vrije algemene reserve.
Mutatie reserves
Mutatie bestemmingsreserves
Een bedrag van € 75.000 voor het uitvoeringsbudget toekomstvisie Sociaal Domein wordt niet meer in 2016 uitgegeven en toegevoegd aan de reserve incidentele dekkingsmiddelen.
Dat geldt ook voor het budget voor de Huishoudelijke Hulp Toeslag; hiervan wordt een budget van € 252.000 toegevoegd aan de reserve incidentele dekkingsmiddelen. Aan de
Reserve Sociaal Domein wordt een bedrag toegevoegd van € 500.000.
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3.1.2 Toelichting op de bijstellingen per programma
10. Gemeentelijke afvaltaken
(bedragen x € 1.000)
Lasten
Begroot
2016

6.102
6.103

Ongediertebestrijding
Afvalverwijdering en verwerking

Resultaat voor bestemming
6.109

Baten
Bezuinigingen
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

Bestaand beleid
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

2.420

Mutatie reserves

0

Resultaat na bestemming

2.420

0

0

0

0

0

0

Totaal
2016

0

0

0

2.422

2.741

5

2.746

2.425

2.741

5

2.746

0

0

2.425

2.741

Begroot
2016

3
5
0

3
2.417

Bestaand beleid
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

Totaal
2016

5

Bezuinigingen
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

0

0

0

0
0

0

0

5

2.746

Toelichting:

Bestaand beleid
Afvalverwijdering en- verwerking
Ondergrondse containers
Er worden ondergrondse containers geplaatst in Rolde bij appartementencomplex Thrianta ten behoeve van de inzameling van huisvuil en bij de Albert Heijn voor de inzameling van
kleding en glas. De totale kosten bedragen € 38.000. De hieruit voortvloeiende kapitaallast van € 4.500 wordt verrekend via de afvalstoffenheffing.
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3.1.2 Toelichting op de bijstellingen per programma
11. Openbare werken/verkeer en vervoer
(bedragen x € 1.000)
Lasten
Begroot
2016

6.110
6.111
6.112
6.113
6.114
6.118

Wegen, straten en pleinen
Verkeersmaatregelen te land
Waterkering, afwatering en
Landaanwinning
Riolering en waterzuivering
Openbaar groen
Geldleningen en uitzettingen lang

Resultaat voor bestemming
6.119

Mutatie reserves

Resultaat na bestemming

Baten
Bezuinigingen
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

Bestaand beleid
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

Bezuinigingen
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

Bestaand beleid
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

Totaal
2016

Begroot
2016

4.740
409

66
25

66
25

218
2.744
3.539

218
2.744
3.539

0
2.943
21

0
2.943
21

0

0

0

0

5.245
444

-505
-35

Totaal
2016

12.190

0

0

-540

0

11.650

3.055

0

0

0

0

3.055

11

0

0

65

0

76

2.408

0

0

0

0

2.408

12.201

0

0

-475

0

11.726

5.463

0

0

0

0

5.463

Toelichting:

Bestaand beleid
Wegen, straten en pleinen
Wegreconstructie i.v.m. rioleringswerkzaamheden
Een deel van het budget voor wegreconstructie i.v.m. rioleringswerkzaamheden wordt niet meer in 2016 uitgegeven. Er wordt een bedrag van € 30.000 overgeheveld naar 2017 door
een toevoeging aan de reserve incidentele dekkingsmiddelen.
Herinrichting winkelcentrum d’Anloop
Het project herinrichting winkelcentrum d’ Anloop is uitgevoerd. Door een gunstige aanbesteding wordt een voordelig resultaat van € 165.000 behaald ten opzichte van de raming.
Fietsverbindingen
In samenspraak met de provincie Drenthe is in 2016 een aantal fietsprojecten uitgevoerd:
• Fietsverbinding Gieten-Annen (verharden passage Zwanemeersbos);
• Fietsverbinding door Evertsbos (langs oorlogsmonument);
• Fietsverbinding N376- Ellertshaar (nabij Schoonloo).
De provincie heeft de projecten financieel ondersteund. Door een gunstige aanbesteding en andere toepassingen in materiaal ontstaat een voordeel ten opzichte van de raming van
€ 210.000.
Reconstructie rijbaan Annerveenschekanaal
De reconstructie aan de rijbaan in Annerveenschekanaal is afgerond. Het project sluit door een gunstige aanbesteding met een voordeel van € 100.000.
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3.1.2 Toelichting op de bijstellingen per programma
Verkeersmaatregelen ter land
Verkeers- en vervoersmaatregelen
Een bedrag van € 35.000 voor verkeers- en vervoersmaatregelen wordt niet meer in 2016 uitgegeven en toegevoegd aan de reserve incidentele dekkingsmiddelen.
Mutatie reserves
Mutatie bestemmingsreserves
Een bedrag van € 30.000 voor wegreconstructie i.v.m. rioleringswerkzaamheden en een bedrag van € 35.000 voor verkeers- en vervoersmaatregelen wordt niet meer in 2016
uitgegeven en toegevoegd aan de reserve incidentele dekkingsmiddelen.

Ga naar bijlagen
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3.1.2 Toelichting op de bijstellingen per programma
12. Milieu
(bedragen x € 1.000)
Lasten
Begroot
2016

6.120

Milieubeheer

Resultaat voor bestemming
6.129

Baten
Bezuinigingen
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

871

60

871

60

Mutatie reserves

0

Resultaat na bestemming

871

Bestaand beleid
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

0
0

0

0

0
60

0

0

0

Totaal
2016

Begroot
2016

931

0

931

0

0

254

931

254

Bezuinigingen
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

Bestaand beleid
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

Totaal
2016

0
0

0

0

0

0
254

0

0

0

0

254

Toelichting:

Bezuinigingen
Milieubeheer
Milieuhandhaving
De taakstelling met betrekking tot de invoering van de regionale uitvoeringsdienst ad € 60.000 wordt in 2016 niet gerealiseerd. Dit levert een incidenteel nadeel op in dat jaar.

Ga naar bijlagen

terug

Recapitulatie bijstellingen

3.1.2 Toelichting op de bijstellingen per programma
13. Wonen en leefomgeving
(bedragen x € 1.000)
Lasten
Begroot
2016

6.130
6.131
6.132
6.133
6.134

Volkshuisvesting
Ruimtelijke ordening
Bouwkunde gemeentelijke
gebouwen
Bouwvergunningen
Bouwgrondexploitatie

Baten
Bezuinigingen
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

1.335
1.474

Bestaand beleid
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

-450

490
1.285
2.479

8

-238

Totaal
2016

Begroot
2016

1.343
1.024

1.064
15

252
1.285
2.479

130
370
2.448

Bezuinigingen
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

Bestaand beleid
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

Totaal
2016

1.064
15
130
470
2.448

100

Resultaat voor bestemming

7.063

0

0

-688

8

6.383

4.027

0

0

100

0

4.127

6.139

1.019

0

0

700

0

1.719

1.836

0

0

0

0

1.836

8.082

0

0

12

8

8.102

5.863

0

0

100

0

5.963

Mutatie reserves

Resultaat na bestemming

Toelichting:

Bestaand beleid
Volkshuisvesting
Startersleningen
De raad heeft ingestemd met deelname aan de Startersregeling van de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) en heeft daarvoor een bedrag
van maximaal € 700.000 beschikbaar gesteld. Het rente-effect hiervan is maximaal € 35.000 (5% van € 700.000) en legt beslag op de financiële middelen op het moment dat een
bedrag beschikbaar wordt gesteld. De starterslening is een hulpmiddel om een eerste koopwoning te verwerven. De lening wordt verstrekt uit een revolverend fonds van de gemeente
bij SVn en is bij aanvang voor de starter renteloos en aflossingsvrij. Tot op heden is € 300.000 beschikbaar gesteld. Er is inmiddels € 450.000 gestort. Het verschil van € 150.000
wordt in deze najaarsnota beschikbaar gesteld. De rentelast hiervan bedraagt € 7.500 (5% van € 150.000).
Ruimtelijke Ordening
Verbetering winkelcentrum Gieten
Een deel van het budget voor de verbetering van het winkelcentrum Gieten wordt niet meer in 2016 uitgegeven. Er wordt een bedrag van € 450.000 overgeheveld naar 2017 door een
toevoeging aan de reserve incidentele dekkingsmiddelen.
Bouwkunde gemeentelijke gebouwen
Project maatschappelijk vastgoed
Een deel van het budget voor het project maatschappelijk vastgoed wordt niet meer in 2016 uitgegeven. Er wordt een bedrag van € 250.000 overgeheveld naar 2017 door een
toevoeging aan de reserve incidentele dekkingsmiddelen.
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3.1.2 Toelichting op de bijstellingen per programma
Verkoop voormalige basisschool de Waterburcht
De voormalige basisschool de Waterburcht in Schipborg is verkocht. Na aftrek van de kosten en het afboeken van de oude boekwaarde resteert een incidenteel voordeel van
€ 27.000 welke wordt verantwoord op programma 16. Door de verkoop en het afboeken van de boekwaarde ontstaat een structureel voordeel in de exploitatie van afgerond € 13.500
op programma 5. De gemaakte kosten voor de verkoop ad € 12.000 vallen onder dit programma.
Bouwvergunningen
Leges bouwvergunningen
Door een incidenteel grote vergunningaanvraag wordt de legesopbrengst incidenteel € 100.000 hoger.
Mutatie bestemmingsreserves
Een bedrag van € 450.000 voor verbetering winkelcentrum Gieten en een bedrag van € 250.000 voor het project maatschappelijk vastgoed wordt niet meer in 2016 uitgegeven en
toegevoegd aan de reserve incidentele dekkingsmiddelen.
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3.1.2 Toelichting op de bijstellingen per programma
14. Plattelands- en natuurontwikkeling
(bedragen x € 1.000)
Lasten
Begroot
2016

6.140

Plattelands- en
natuurontwikkeling

Baten
Bezuinigingen
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

Totaal
2016

Begroot
2016

Bezuinigingen
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

Bestaand beleid
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

Totaal
2016

0

50

50

0

842
842

50

0

0

0

0

50

867

0

0

-25
-25

Mutatie reserves

0

0

0

25

0

25

627

0

0

0

0

627

Resultaat na bestemming

867

0

0

0

0

867

677

0

0

0

0

677

Resultaat voor bestemming
6.149

867

Bestaand beleid
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

Toelichting:

Bestaand beleid
Plattelands- en natuurontwikkeling
Bio plan Drentsche Aa
Bij het beleidsplan 2016 is een incidenteel bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld. Dit wordt dit jaar niet meer uitgegeven. Voorgesteld wordt dit over te boeken naar 2017 via de
reserve incidentele dekkingsmiddelen.
Mutatie reserves
Toevoeging reserve incidenteel toelichting zie hierboven.

Ga naar bijlagen

terug

Recapitulatie bijstellingen

3.1.2 Toelichting op de bijstellingen per programma
15. Recreatie en toerisme
(bedragen x € 1.000)
Lasten
Begroot
2016

6.150
6.151
6.152
6.153

Recreatie en toerisme
Speelvoorzieningen
Overige recreatieve
Openluchtrecreatie

Resultaat voor bestemming
6.159

Mutatie reserves

Resultaat na bestemming

Baten
Bezuinigingen
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

Bestaand beleid
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

409
98
4
444

Totaal
2016

Begroot
2016

409
98
4
444

0
0
0
0

Bezuinigingen
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

Bestaand beleid
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

Totaal
2016

0
0
0
0

955

0

0

0

0

955

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

347

0

0

0

0

347

955

0

0

0

0

955

347

0

0

0

0

347

Toelichting:

Bestaand beleid
Speelvoorzieningen
Voor de vervanging van de speelvoorzieningen worden jaarlijks bij de begroting investeringskredieten opgenomen. Hierbij wordt gewerkt met een meerjarig vervangingsschema. Op
de investeringen wordt afgeschreven. De kredieten van de afgelopen jaren zijn niet of maar gedeeltelijk uitgevoerd. De investeringskredieten worden afgeboekt. Het voordeel in
kapitaallasten wordt omgezet in een exploitatiebudget waar jaarlijks de vervangingen uit worden bekostigd. Een zgn ideaalcomplex. Het geheel verloopt budgettair neutraal.
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3.1.2 Toelichting op de bijstellingen per programma
16. Financiën en bedrijfsvoering
(bedragen x € 1.000)
Lasten
Begroot
2016

6.160
6.161
6.162
6.164
6.165
6.166
6.167
6.168

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

0
-53
179
101
984
290
0
854

Baten
Bezuinigingen
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

154

Bestaand beleid
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

Totaal
2016

Begroot
2016

35.357
4
5.226
1.521
1.203
0
55
210

100
-81

6

0
281
179
101
984
290
100
779

180

Bezuinigingen
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

Bestaand beleid
Bijstell.
Bijstell.
Inc.
Str.

650

Totaal
2016

36.007
4
5.256
1.664
1.203
0
55
254

30
143

44

Resultaat voor bestemming

2.355

154

0

199

6

2.714

43.576

0

0

867

0

44.443

6.169

1.987

0

0

215

0

2.202

2.252

0

0

0

0

2.252

4.342

154

0

414

6

4.916

45.828

0

0

867

0

46.695

Mutatie reserves

Resultaat na bestemming
Toelichting:

Bezuinigingen
Algemene baten en lasten
Samenwerking Drentsche Aa
Voor de Samenwerking Drentsche Aa is als stelpost een bezuinigingstaakstelling opgenomen van € 100.000. Deze is nog niet gerealiseerd.
Stelpost taakstelling RUDD en Veiligheidsregio
Bij de vorming van de RUDD en de Veiligheidsregio zijn stelposten opgenomen voor te realiseren besparingen op de salariskosten. Voor een bedrag van respectievelijk € 45.000 en
€ 9.000 zijn deze nog niet gerealiseerd.

Bestaand beleid
Algemene uitkering
Algemene Uitkering
De bijstelling van € 650.000 is het saldo van het effect van de septembercirculaire 2016 voor de jaarschijf 2016.
Vanwege de verhoogde asielinstroom ontvangen we in 2016, via een incidentele decentralisatie uitkering ‘Verhoogde Asielinstroom- partieel effect, participatie en integratie’, voor
vergunninghouders een bedrag van € 45.000. Deze gelden zullen gereserveerd worden voor de kosten voor eerstejaarsopvang, alsmede integratie en participatie van
vergunninghouders. Dit leidt per saldo tot een incidentele verhoging van de algemene uitkering van met € 605.000.
Incidentele decentralisatie uitkering Verhoogde asielstroom – partieel effect € 29.000 (zie ook programma 8).

Incidentele decentralisatie uitkering Verhoogde asielstroom – participatie en integratie € 16.000 ( zie ook programma 8).
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3.1.2 Toelichting op de bijstellingen per programma
Algemene baten en lasten
Onvoorzien
De raming voor onvoorzien wordt in 2016 niet meer gebruikt. Incidenteel voordeel € 20.000.
Gemeentelijke belastingen
Baten toeristenbelasting
Het aantal overnachtingen is in 2016 hoger dan verwacht. De raming wordt met € 30.000 incidenteel naar boven bijgesteld.
Overige financiële middelen
Voorziening dubieuze debiteuren
Vooruitlopend op de jaarrekening is een beoordeling gemaakt van de lijst met openstaande vorderingen. De accountant heeft over de voorziening dubieuze debiteuren een opmerking
gemaakt in het verslag van bevindingen. Als we uitgaan van de openstaande debiteuren, ouder dan een jaar, dan moet de voorziening met € 100.000 worden opgehoogd.
Saldo Kostenplaatsen
Frictiekosten samenwerking Drentsche Aa
Een deel van het budget voor frictiekosten samenwerking Drentsche Aa wordt niet meer in 2016 uitgegeven. Er wordt een bedrag van € 150.000 overgeheveld naar 2017 door een
toevoeging aan de reserve incidentele dekkingsmiddelen.
Salarissen invoering IKB
De invoering van het Individuele Keuze Budget (IKB) verplicht ons het gespaarde vakantiegeld te reserveren. Hierdoor ontstaat een eenmalig nadeel van € 306.000.
Rente resultaat
Ten opzichte van de begroting ontstaat een voordeel in rente en afschrijving. Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door het uitstellen van investeringen ten opzichte van de
begroting. In het beleidsplan 2016 is een voordeel opgenomen van € 350.000. In deze najaarsnota komt daar € 200.000 bij.
Aanschaf materieel en opbrengst veiling
In het vervangingsschema van de tractiemiddelen is de aanschaf van een nieuwe heftruck opgenomen voor 2018. De heftruck heeft het echter nu begeven en vervanging is
noodzakelijk. De vervanging wordt daarmee naar voren gehaald en het schema wordt aangepast. Het investeringsbedrag bedraagt € 26.500 en de kapitaallasten € 3.975
(afschrijvingstermijn 10 jaar, rentepercentage 5%). Daarnaast is de aanschaf van een frontmaaier abusievelijk niet opgenomen in het vervangingsschema. De frontmaaier is nodig
tijdens het maaiseizoen. De aanschafkosten zijn € 8.760 en de kapitaallasten € 1.900 (afschrijvingstermijn 6 jaar, rentepercentage 5%). De inruilwaarde van de oude heftruck en de
frontmaaier levert een incidentele opbrengst op van respectievelijk € 3.500 en € 3.000.
Daarnaast is er bij de Buitendienst de afgelopen jaren materieel overbodig geraakt. Hiervoor wordt een veiling georganiseerd. De verwachte opbrengst is ca € 10.000. Totaal bedraagt
hiermee het incidentele voordeel € 16.500.
Materiaal evenementen
Voor het organiseren van evenementen wordt materiaal in bruikleen gegeven. Het gaat dan om dranghekken, verkeersborden en gele containers. Het materiaal dat we nu uitlenen
aan de organisatoren is van een zodanig slechte kwaliteit dat het een “excellente evenementen gemeente’ onwaardig is. Daarnaast komen er veel opmerkingen over. De
aanschafkosten bedragen € 20.000.
Boekwinst verkoop voormalig basisschool de Waterburcht
Conform de voorschriften wordt de boekwinst van de verkoop van de voormalige basisschool de Waterburcht verantwoord op programma 16. Zie verder ook programma 5 en 13.
Aanpassing automatisering
Door o.a. het vervallen van modules en vernieuwing van contracten is een 3-tal ICT investeringen niet meer nodig. Hierdoor vervalt een kapitaallast van € 58.750. Op het
exploitatiebudget voor automatisering is een tekort ontstaan. Dit komt o.a. doordat investeringen worden omgezet in huurcontracten en steeds meer wordt geautomatiseerd. Het
voordeel op de kapitaallasten wordt ingezet voor de verhoging van het exploitatiebudget. Het geheel verloopt budgettair neutraal.
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3.1.2 Toelichting op de bijstellingen per programma
Mutatie reserves
Mutatie bestemmingsreserves
Een bedrag van € 150.000 voor Frictiekosten samenwerking Drentsche Aa wordt niet meer in 2016 uitgegeven en toegevoegd aan de reserve incidentele dekkingsmiddelen.
Reserve risico’s nieuwe sociale wetgeving ambtenaren
De gemeente is eigen risicodrager voor WW, WAO, e.d.. Voor het financiële risico is een reserve ingesteld. De maximale hoogte van de reserve is € 100.000. De stand van de
reserve bedraagt nu € 35.000. Voorgesteld wordt de reserve weer op maximale hoogte te brengen doormiddel van een storting van € 65.000.
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4 Bijlagen
De volgende documenten zijn als bijlage in de najaarsnota opgenomen:

4.1 Voortgang kredieten

4.2 Grondbeleid

4.3 Planning en Controlcyclus

4.4 Leeswijzer

Ga naar voortgang kredieten
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Afgerond

In uitvoering

Niet gestart

4.1 Voortgang kredieten
In deze bijlage wordt per krediet een toelichting gegeven op de actuele 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 nummer van de wijziging en het jaar waarin het besluit is genomen.
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 € 13,8 miljoen per
1 januari 2016. Van dit bedrag is € 3,7 miljoen afgerond, € 7,8 miljoen in uitvoering en € 2,3 miljoen niet gestart.
Kredieten afgerond € 3,7 miljoen
Er is een aantal grote kredieten (zo goed als) afgerond. De meest opvallende is de vernieuwbouw van het Dr. Nassau College. Deze vernieuwbouw is zo goed als afgerond. Op dit
moment vinden de laatste werkzaamheden plaats aan de terreininrichting rondom de nieuwbouw en de oudbouw. De officiële opening vindt plaats in het voorjaar van 2017. In het
lopende jaar 2016 is voor € 2,4 miljoen aan kredieten definitief afgerond, waarmee de stand per ultimo 2016 € 1,4 miljoen bedraagt.
Kredieten in uitvoering € 7,8 miljoen
Het grootste gedeelte van de kredieten is in uitvoering. Het betreft o.a. de centrumontwikkeling Gieten, de accommodatie van de vv Gieten, de geluidsproblematiek N33/N34. Een
groot gedeelte van deze kredieten heeft een meerjarig karakter. Ook via deze najaarsnota wordt voorgesteld om diverse budgetten over te hevelen naar het volgende jaar, omdat de
uitvoering van de kredieten niet is afgerond per einde 2016. Van het bedrag ad € 7,8 miljoen is € 1,1 miljoen uitgevoerd in het jaar 2016 (bij opmaak van de najaarsnota). Zoals
gezegd zal een groot gedeelte doorschuiven naar 2017.
Kredieten nog niet gestart € 2,3 miljoen
Bij de nog niet-gestarte kredieten gaat het om een totaal bedrag van € 2,3 miljoen per 1 januari 2016. Dit betreft o.a. een aantal informatiserings- en automatiseringskredieten die zijn
geactualiseerd met het vernieuwde informatiebeleidsplan 2017-2020. 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.
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In uitvoering

Niet gesart

4.1 Voortgang kredieten
Afgerond
Progr

Omschrijving

Begr.w.

1
5
6
5
7
7
11

Extra budget sponsorbeleid
2016 bijdrage NME scholen netwerk
Cultuurnota 2016 festival huus van de taol
Vernieuwen/nieuwbouw Dr. Nassaucollege
Vervanging gymmaterialen 2016
Verbet.verlichting trainingsveld Annen
Wegwerkzaamheden Banderschulte ivm
rioleringswerkzaamheden
Wegwerkzaamheden Julianalaan ivm
rioleringswerkzaamheden

1/2012
001/2016
001/2016
01/2015
001/2016
02/2012
114/2015
101/2016
111/2015

8.527
16.000
2.500
689.863
14.000
11.400
75.614

8.527
17.219
2.500
690.000
12.678
0
17.848

0
-1.219
0
-137
1.322
11.400
57.766

60.000

60.000

0

11
11
11
11
11

Verkeersmaatregelen Julianalaan Gasselte
Restant 2013 afkomstig van Stationsstraat.
Reconstructie rijbaan Annerveenschekanaal
Reconstructie omgeving Huize Bareveld
Uitvoeren centrumvisie Rolde

98.936
216.372
267.610
171.915
27.000

96.955
32.364
167.658
131.007
-129.081

1.981
184.008
99.952
40.908
156.081

Eindafrekening volgt
Financiële afrekening volgt.
Voordeel wordt meegenomen in de najaarsnota 2016
Financiële afrekening volgt.
Er vloeien eventueel nog werkzaamheden voort uit de evaluatie. Van
het restantbedrag ad € 156.081 is € 150.000 geoormerkt voor de
fietsoversteek.

11

Budget herinrichting winkelcentrum d'Anloop

01/2014
01/2012
01/2015
01/2015
01/2012
01/2014
08/2014
103/2016
01/2013
103/2016

164.926

0

164.926

Project afgerond. Voordeel wordt meegenomen in de najaarsnota
2016.

11

Fietsverbinding Gieten-Annen (verharden
passage Zwanemeersbos)

10/2015
101/2016

138.650

100.403

38.247

11

Fietsverbinding door Evertsbos (langs
oorlogsmonument)

10/2015
101/2016

129.160

32.354

96.806

11

Fietsverbinding N376- Ellertshaar (nabij
Schoonloo)

10/2015
101/2016

212.400

137.377

75.023

11

Fietsklemmen N34 en Markeweg

10/2015
101/2016

17.972

0

17.972

Fietsproject met provinciale subsidie in samenspraak met Provincie
Drenthe en Recreatieschap Drenthe. Voordeel wordt meegenomen in
de najaarsnota 2016
Fietsproject met provinciale subsidie in samenspraak met Provincie
Drenthe en Recreatieschap Drenthe. Voordeel wordt meegenomen in
de najaarsnota 2016
Fietsproject met provinciale subsidie in samenspraak met Provincie
Drenthe en Recreatieschap Drenthe. Voordeel wordt meegenomen in
de najaarsnota 2016
Financiële afwikkeling met provincie volgt.

11
10
11

Krediet bermverharding Oostereind Grolloo
Minicontainers kunststofinzameling 2015
Openbare verlichting 2015

10/2015
10/2015
01/2015

0
25.568
242.384

581
1.519
242.384

-581
24.049
0

11
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Financiële afrekening volgt.
Uitvoering vindt voorlopig niet plaats
Financiële afrekening volgt.

terug

In uitvoering

Niet gesart

4.1 Voortgang kredieten
Progr

Omschrijving

Begr.w.

11

Vervangen riolering Julianalaan Gieten 1e
fase
Vervangen riolering Kerkstraat Gasselte
Kruisstraat Annen en Hoofdstraat
Grote Brink en Banderschulte Rolde
vervangen en afkoppelen

geen

278.083

175.974

102.109

111/2014
113/2015

22.222
4.580
234.108

0
1.685
234.108

22.222
2.895
0

11
11
15
11
11
15
16

Restant Grote Brink en Bandersschulte Rolde
Boombeleidsplan 2015
Jaar Recreatief Aa en Hunze
VV klepelmaaier 18 VR4
VV klepelmaaier 19 V64
Geopark bijdrage 2016
VROM-vergunningen software 2015

10/2016
01/2015
10/2014
01/2015
01/2015
001/2016
01/2015

140.000
125.920
25.807
11.200
8.500
22.000
50.000

140.000
127.553
20.546
12.226
8.576
22.000
0

0
-1.633
5.261
-1.026
-76
0
50.000

16

Gegevensmakelaar software 2015

01/2015

35.000

0

35.000

16

Gov United

001/2016

150.000

0

150.000

3.755.897

2.392.129

1.363.769

11
11
11
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Voordeel wordt verrekend in de rioolheffing

Vergunningverlening
gekoppeld
aan
zaaksysteem.
Investeringskrediet niet meer nodig. Wordt in deze najaarsnota
afgeboekt. Het voordeel in kapitaallasten wordt omgezet in een
exploitatiebudget.
Investeringskredieten worden afgeboekt. Het voordeel in
kapitaallasten wordt omgezet in een exploitatiebudget.
Investeringskrediet niet meer nodig. Contract met Govunited is
vernieuwd. Het voordeel in kapitaallasten wordt omgezet in een
exploitatiebudget.

terug

Afgerond

Niet gestart

4.1 Voortgang kredieten
In uitvoering
Progr

Omschrijving

Begr.w.

1

Strategische toekomstvisie

229.288

1

Communicatie en burgerparticipatie

2

Herstructurering begraafplaats Rolde

09/06/20
10/2014
001/2016
01/2011
en
01/2012
en
01/2013
102/2014
103/2016
110/2012

1

Burgerparticipatie lokale initiatieven

4
6

Themajaar 2016 jaar van de ondernemer
Cultuurnota bijdrage 2014 festivals

6

Archief restant 2009

6

Vervangen beelden

4
7
7
7
7
7

Voorfinanciering pilotaanleg glasvezel
Accomm. voetbal sportpark De Goorns, Gieten
Kunstgrasveld Rolder Boys
Verenigingsondersteuning SportDrenthe
Herstelwerkzaamheden Sportpark Boerbos
Herstelwerkzaamheden voetbalcomplex
Gasselte

6

Herstelwerkzaamheden voetbalcomplex Gieten

Ga naar grondbeleid
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Toelichting

3.976

225.312

Betreft budget voor de herijking van de toekomstvisie. Er is o.a. externe
ondersteuning voor ingehuurd. Uitvoering loopt door in 2017.

33.221

2.146

31.075

Budget wordt samengevoegd met budget voor Burgerparticipatie lokale
initiatieven. Het resterende budget wordt gebruikt voor "jullie idee samen
uitvoeren" 2016/2017

325.219

25.963

299.256

102/2014
103/2016

17.125

22.692

-5.567

Onderzoek op de begraafplaats is gestart. De verschillende alternatieven
voor de uitbreiding van de begraafplaats Rolde worden nog onderzocht.
Zodra hier meer duidelijkheid over is zal een voorkeursalternatief worden
uitgewerkt. Ter overbrugging is op de huidige begraafplaats extra
capaciteit gerealiseerd.
Budget wordt samengevoegd met budget voor communicatie en
burgerparticipatie. Het resterende deel wordt gebruikt voor " jullie idee
samen uitvoeren" 2016/2017

001/2016
01/2014
01/2015
115/2010
110/2014
103/2016
10/2013
103/2016
001/2016
001/2016
001/2016
01/2015
02/2012
02/2012
103/2016

100.000
25.500

103.316
24.900

-3.316
600

5.000

0

5.000

Maakt onderdeel uit van de dekkingsmiddelen cultuurnota. Loopt door in
2017.

22.950

19.554

3.396

Financiële afwikkeling volgt bij de jaarrekening

100.000
670.000
375.000
30.000
970
41.252

0
1.497
131.077
0
0
0

100.000
668.503
243.923
30.000
970
41.252

15/2012
103/2016

7.304

0

7.304

Uitvoering in 2016
Afronding in 2016

Pilot gerealiseerd. Wordt nu verder uitgerold
In voorbereiding. Afronding in 2017.
Afronding 2016
Project loopt door in 2017
Uitvoering in 2016
Het budget is een uitvloeisel van de harmonisatie van de
voetbalaccommodaties. Er worden gesprekken gevoerd over de
uitvoering
Afronding in 2016.

terug

Afgerond

Niet gestart

4.1 Voortgang kredieten
Progr

Omschrijving

Begr.w.

8

Leerwerktrajecten 2014

01/2013
103/2016

19.183

32.377

-13.194

9

uitvoeringsbudget toekomstvisie Sociaal
Domein
Project vandalisme en middelengebruik
Healthy Ageing

001/2016

100.000

7.198

92.802

09/119
10/2013
01/2014
103/2016
107/2016

10.036
50.500

250
3.152

9.786
47.348

Bedrag wordt betrokken bij de uitvoering van de nota gezondheidsbeleid.
Wordt gedekt uit de reserve WMO. Momenteel wordt gewerkt aan het
uitwerkingsplan met verschillende projecten. Loopt door vanaf 2016.

87.000

0

87.000

Werk gereed 4e kwartaal 2016. Financiële eindafrekening 2017

100.000

0

100.000

Werk gestart. Afronding voorjaar 2017.

30.000

0

30.000

Werk gestart. Afronding voorjaar 2017.

97.000

55.436

41.564

Aanbesteding heeft plaats gevonden. Uitvoering in 2016
Het budget wordt gekoppeld aan verschillende projecten. Onder andere
opstellen nieuw GVVP wordt hier uit bekostigd.
Krediet vastgesteld bij beleidsplan. Uitgaven bevatten ook de aanleg van
de ondergrondse containers in Rolde. Dat krediet wordt bij de NJN
vastgesteld.
Uitvoering in 2016 en 2017
Uitvoering in 2017
Doorlopend uitvoering in 2016 en 2017
Afronding voorjaar 2017
Afronding 4e kwartaal 2016
Voorbereiding en onderzoek zijn gestart. Behandeling in commissie
heeft plaatsgevonden.
Uitvoering in 2016 en 2017
Uitvoeringstermijn afhankelijk van aantal aanvragen. Restant budget van
duurzaamheid energiebesparing hieraan toegevoegd

9
9
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Uit dit budget worden de BBL medewerkers bekostigd. Er is sprake van
een doorlopende instroom. In bijstellingen in deze najaarsnota en in de
begroting 2017 is aanvullend budget opgenomen.
Uitvoering loopt door in 2017

11

Wegwerkzaamheden i.v.m. rioleringen
Carspellaan, Telgenkamp en Middenweg Rolde

11

Wegwerkzaamheden i.v.m.
rioleringswerkzaamheden Molenakkers en
Schoolstraat te Annen
Wegreconstructie i.v.m.
rioleringswerkzaamheden
Incidenteel ophogen budget onkruidbestrijding
op verharding

110/2016

110/2014
104/2015
200/2015

73.863

18.935

54.928

10

Verkeers- en vervoersmaatregelen budget
2014/2015/2016
Ondergrondse containers de Trog

21.271

44.205

-22.934

11
11
11
11
11
11

Openbare verlichting 2016
Rioolvervanging Waardeellaan e.o. Gieten
Vervanging rioolgemalen 2015
Rioolverv. Schoolstr.en Molenakkers Annen
Carspellaan Rolde vervangen en afkoppelen
Geluidsproblematiek N33/N34

001/2015
geen
105/2016
2016/110
2016/109
01/2015

274.000
239.328
178.000
314.353
350.000
495.750

22.840
0
42.779
9.720
325
3.697

251.160
239.328
135.221
304.633
349.675
492.053

11
12

Beheer en onderhoud bomen
Verduurzaming accomodaties / duurzaamheid
energiebesparing

375.000
103.642

23.178
18.746

351.822
84.897

13

Verbeteringen winkelcentrum Gieten

001/2016
01/2015
10/2015
101/2016
01/2014
001/2016

498.011

11.872

486.139

Wordt gedekt uit Fonds grote projecten. Uitvoering naar verwachting in
2017.

13

Project maatschappelijk vastgoed

001/2016

300.000

17.392

282.608

Uitvoering afhankelijk van projecten

11
11
11
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Progr

Omschrijving

Begr.w.
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13
14
14

Uitvoeren plan van aanpak brandveiligheid
Bijdrage Kymelsberg Schipborg
Vitaal platteland

01/2015
11/109
101/2016

264.996
5.000
450.000

64.301
0
17.954

200.695
5.000
432.046

200.000

0

200.000

Project is in uitvoering. Loopt meerdere jaren.
Over de manier van uitvoering is nog overleg. Uitvoering in 2016.
Thema's worden uitgewerkt in samenwerking met de provincie. Het
betreft een meerjarig budget.
Thema's worden uitgewerkt in samenwerking met de provincie. Het
betreft een meerjarig budget.

14

Subsidieregeling dorpsinitiatieven vitaal
platteland

10/2016

14

Project voorl.comm.NL Drensche Aa

10/2014
103/2016

6.874

2.500

4.374

15
11
12

Versterking Toerisme en recreatie
Hydraulische knipschaar en invoerkraan
Zonneleningen

01/2016
10/2016
10/2015

75.000
58.000
113.984

15.605
24.101
113.287

59.395
33.899
697

12
15
15

Startersleningen
Uitvoeringsprogramma Gasselterveld
Vervanging speelvoorziening 2016

1/2013
20/2011
001/2016

275.412
294.729
37.180

223.983
14.000
4.309

51.429
280.729
32.871

16
16
16
16
16

Vastgoedinformatievoorziening
Invoering KCC info bel.pl
Doorontwikkeling Tripple C
Aansluiting Nieuw Handelsregister
GBA

09/1/114/
11/108
11/108
11/108
09/01/13
0

19.036
51.156
64.021
15.000
96.559

10.318
0
3.766
13.295
26.512

8.718
51.156
60.255
1.705
70.047

16

Uitvoering IBP 2011 - 2015

2011/108

126.143

0

126.143

16

Frictiekosten Drentsche Aa

10/2013
01/2016

201.427

16

Frictiekosten Nieuwe organisatie

30.263

5.634

24.629

16

Vervanging software 2011

01/2012
en
01/2013
11/108

19.749

0

19.749

16

Virtualisatie software 2012

01/2012

11.506

0

11.506

Ga naar grondbeleid
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2016

201.427

Budget is voor een periode van twee jaar. Nieuwe aanvraag voor 2016
en 2017 is inmiddels ingediend. Wordt gedekt uit reserve ILG.
Loopt door in 2017
Afgerond in 2016
Uitgaven zijn afhankelijk van de mate van aanvragen van
zonneleningen.
Doorlopend tot een maximum van € 700.000
Voortgang mede afhankelijk van externe ontwikkelingen.
Investeringskredieten worden afgeboekt. Het voordeel in kapitaallasten
wordt omgezet in een exploitatiebudget waar jaarlijks de vervangingen
uit worden bekostigd. Een zgn ideaalcomplex. Budgettair neutraal.
Restant wordt meegenomen in nieuwe IBP 2016 - 2020.
Restant wordt meegenomen in nieuwe IBP 2016 - 2020.
Restant wordt meegenomen in nieuwe IBP 2016 - 2020.
Bedrag wordt meegenomen in het nieuwe IBP 2016 - 2020
Is inmiddels aanbesteed. Wordt in 2016 aangeschaft. Incidentele last
€ 70.000. Restant budget wordt gereserveerd voor eventuele
aanpassingen i.v.m. koppelingen andere applicaties.
Maakt onderdeel uit van het Informatiebeleidsplan 2010-2015 en het
geobeleidsplan en is bedoeld voor BAG en handhaving, ontsluiten GIS ,
digitalisering, informatiebeveiliging.
Bedrag beschikbaar voor samenwerkingsverband Drentse Aa. Loopt
door naar 2016 en 2017.
In najaarsnota 2014 budget met € 100.000 naar beneden bijgesteld. Het
restant bedrag is bestemd voor strategische personeelsplanning en loopt
door in 2016.
Nieuw belastingpakket is inmiddels aangeschaft in SDA verband.
Financiële afwikkeling volgt in 2016. Er vindt verrekening plaats met de
partners in de samenwerking.
Financiële afwikkeling volgt nog, wordt betrokken bij vervanging
werkplekken en serverpark.
terug

Afgerond

Niet gestart

4.1 Voortgang kredieten
Progr

Omschrijving

Begr.w.

16

Opleidingskosten personeel

01/2013
01/2014
01/2015

16
16
16
16
16
16

Basiskaart grootschalige topografie
Basiskaart grootschalige topografie
Designjet printers 2012
Software Key2Financien 2012
GVR (Vicrea) BAG applicatie
Budget TROP

16

I-pads ambtenaren hardware 2015
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50.000

0

50.000

Het bedrag is bestemd voor de uitvoering van het opleidingsplan en
loopt gedeeltelijk door in 2016.

18.589
60.131
14.000
9.840
46.109
64.447

0
-10.738
0
0
0
15.862

18.589
70.869
14.000
9.840
46.109
48.585

Wordt in 2016 afgerond en gaat daarna over in beheerfase.
Wordt uitgevoerd in samenwerking met Assen en Tynaarlo
Vervanging is inmiddels opgestart.
Bedrag wordt bestemd voor migratie naar Oracle 11
Budget wordt gebruikt voor upgraden systeem.
Besteding budget op basis van prioritering in het in 2009 vastgestelde
TROP.

32.868

2.251

30.617

Project is opgestart, alleen vervanging indien noodzakelijk.

7.824.057

1.162.07

6.661.98

terug

Afgerond

In uitvoering

4.1 Voortgang kredieten
Niet gestart
Progr

Omschrijving

Begr.w.

2

Urnenmuur begraafplaats Gieten

10/2016

100.000

0

100.000

16

Luifel gemeentehuis

10/2016

45.000

0

45.000

11
11
11
11
11
11
11
11
11

Dobbenwal Gieten
Dorpsstraat Eexterveen
Parachutistenstraat Gasselternijveen
Esstraat Rolde
Waardeellaan Gieten
Renovatie rioolgemalen 2016
Deelreparaties verspreid
Strooier opzet 2014
Toegangshekken camera's
gemeenterwerf
Herplant bomen langs de
Gasterenseweg

geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
10/2014
10/2016

40.000
190.000
60.000
90.000
100.000
70.000
46.000
20.000
35.000

001/2016

50.000

0

50.000

Uitvoering in najaar 2016

14
14
11
11
11

Opwaarderen wandelroutes
Bio plan Drentsche Aa
VV sneeuwploeg Nido K240
VV John Deere 5510N
Verv. Peugeot Partner 2016

10/2015
10/2016
01/2015
01/2015
001/2016

10.000
25.000
7.000
45.000
18.000

0
0
0
0
0

10.000
25.000
7.000
45.000
18.000

Uitvoering in 2016
Loopt door in 2017
Aanschaf vindt plaats in 2016
Aanschaf vindt plaats in 2016
Aanschaf vindt plaats in 2016

11

001/2016

7.000

0

7.000

Aanschaf vindt plaats in 2016

001/2016

12.000

0

12.000

Aanschaf vindt plaats in 2016

16

Verv.Votex RM 1907 klepelmaaier
2016
Verv. Votex Jumbo Flex Klepelmaaier
2016
GBA

09/01/130

119.990

0

119.990

16

Beaufort/ Gemal personeelssystemen

27.500

0

27.500

16

Ipads- Cie leden

01/2014

10.000

0

10.000

Uitvoering is mede afhankelijk van voortgang SDA. Budget voorlopig blijven
handhaven.
Betreft 1e ronde vervanging.

16

KPD Software 2014

01/2014

17.500

0

17.500

Uitvoering gepland in 2015

16
16

Autocad systeem 2014
G-Bos software 2015

01/2014
01/2015

30.000
15.000

0
0

30.000
15.000

Uitvoering gepland in 2015
Vervanging vindt plaats op basis van gebleken noodzaak, niet alleen na afloop
van de afschrijvingstermijn.

11

11
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40.000
190.000
60.000
90.000
100.000
70.000
46.000
20.000
35.000

Toelichting

De voorbereiding is in gang gezet.
Uitvoering eind 2016.
Uitvoering in 2016 en 2017
Uitvoering in 2016 en 2017
Uitvoering in 2016 en 2017
Uitvoering in 2016 en 2017
Uitvoering in 2016 en 2017
Uitvoering in 2016 en 2017
Loopt door in 2016
Aanschaf vindt plaats in 2016
Uitvoering in 2016

Is inmiddels aanbesteed. Wordt dit jaar aangeschaft. Incidentele last € 70.000.
Restant budget reserveren voor eventuele aanpassingen i.v.m. koppelingen
andere applicaties.

terug

Afgerond

In uitvoering

4.1 Voortgang kredieten
Progr

Omschrijving

Begr.w.

16

VROM-vergunningen software 2015

01/2015

50.000

0

50.000

Vervanging vindt plaats op basis van gebleken noodzaak, niet alleen na afloop
van de afschrijvingstermijn.

16

Gegevensmakelaar software 2015

01/2015

35.000

0

35.000

Vervanging vindt plaats op basis van gebleken noodzaak, niet alleen na afloop
van de afschrijvingstermijn.

16

Digitale schoolborden hardware 2015

01/2015

17.500

0

17.500

Vervanging vindt plaats op basis van gebleken noodzaak, niet alleen na afloop
van de afschrijvingstermijn.

16

Draadloos netwerk hardware 2015

01/2015

40.000

0

40.000

16

Civision kadaster

001/2016

15.000

0

15.000

16

Noodstroomvoorziening hardware
2016

001/2016

10.000

0

10.000

Vervanging vindt plaats op basis van gebleken noodzaak, niet alleen na afloop
van de afschrijvingstermijn.
Vervanging vindt plaats op basis van gebleken noodzaak, niet alleen na afloop
van de afschrijvingstermijn.
Vervanging vindt plaats op basis van gebleken noodzaak, niet alleen na afloop
van de afschrijvingstermijn.

2.337.500

0

2.337.500
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4.2 Grondbeleid
Grondbedrijf
Door middel van deze rapportage willen we u informeren over de actuele ontwikkelingen. Daarnaast 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 Eext Noord Oost wordt de voortgang door middel van een
geactualiseerde voortgangsrapportage weergegeven. Locatie Gasteren is recent in exploitatie genomen. Hierover wordt bij de jaarrekening voor het eerst gerapporteerd.
Actuele ontwikkelingen
Nota Grondbeleid
In de raadsvergadering van 25 juni 2015 is de nota Grondbeleid 2015 vastgesteld. Doel van deze nota is het actualiseren van en het inzicht bieden in de hoofdlijnen voor het voeren
van een samenhangend, strategisch en effectief grondbeleid.
In de nota wordt een beschrijving gegeven van:
•
Het juridisch kader voor het grondbeleid (wetgeving en overheidsbeleid).
•
Het grondbeleid, de keuze tussen actief en facilitair grondbeleid en de samenwerking met derden.
•
De verschillende aspecten die een rol spelen bij de verwerving van grond.
•
Het gronduitgifte- en prijsbeleid.
•
De financiële kaders voor grondexploitatie.
Commissie BBV
De commissie BBV heeft een notitie grondexploitaties 2016 gepubliceerd. Hierin staan een aantal stellige uitspraken tot herziening van de verslaggevingsregels grondexploitatie in het
BBV met ingang van 1 januari 2016. Aanleidingen hiervoor zijn de forse afboekingen op grondposities, aanbevelingen uit het rapport vernieuwing BBV en de aankomende
omgevingswet. Ook de aankomende vennootschapsbelastingplicht is reden om kritisch te kijken naar de afbakening. Ter verbetering van de transparantie en vergelijkbaarheid is een
aantal voornemens tot wijziging opgesteld. Hieronder is een samenvatting van de voor Aa en Hunze belangrijkste voorgenomen wijzigingen:
1.
10-jaarstermijn
De richttermijn voor de maximale duur van een grondexploitatie is 10 jaar (voortschrijdend). Een langere looptijd moet gemotiveerd worden en er moeten aanvullende
beheersmaatregelen worden genomen waaronder geen indexering voor opbrengsten later dan 10 jaar.
2.
Rentetoerekening
De rentevoet wordt conform de fiscale toerekeningsmogelijkheden gebaseerd op de werkelijke rente over het vreemd vermogen, zijnde het gewogen gemiddelde rentepercentage van
de leningenportefeuille naar verhouding Vreemd Vermogen (VV) / Totaal Vermogen(TV).
De voorgeschreven wijze van bepaling van de disconteringsvoet wordt gelijkgesteld aan die van de rentevoet.
3.
Afschaffen categorie “Niet in exploitatie genomen gronden” (NIEGG)
De categorie NIEGG vervalt in het BBV. Zolang gronden nog niet te kwalificeren zijn als bouwgrond in exploitatie, vallen deze onder de categorie “Strategische Gronden”.
Toerekening van rente en andere kosten aan deze gronden is niet toegestaan. De waardering moet plaatsvinden tegen verkrijgingsprijs of duurzaam lagere marktwaarde.
Huidige NIEGG mogen per 1-1-2016 worden omgezet zonder afwaardering. Uiterlijk per 31-12-2019 zullen, indien een duurzame waardevermindering wordt vastgesteld, de gronden
moeten worden afgewaardeerd.
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4.2 Grondbeleid
De gevolgen voor de gemeente Aa en Hunze indien bovenstaande voornemens worden ingevoerd zijn:
1.
10-jaarstermijn
De looptijd van grondexploitatie Bloemakkers is langer dan 10 jaar. In de actualisatie per 1-1-2015 is de looptijd op basis van een marktanalyse verlengd. In de raadscommissie van
21 mei 2015 is deze looptijdverlenging gemotiveerd en bij de jaarrekening 2014 is deze actualisatie geautoriseerd. De opbrengsten zijn, in overeenstemming met de voornemens, niet
geïndexeerd.
2.
Rentetoerekening
Binnen de gemeentelijke begroting werd t/m 2015 gewerkt met een rentepercentage van 5%. Op basis van de methode van het gewogen gemiddelde rentepercentage van de
leningenportefeuille naar verhouding VV/TV daalt dit percentage voor de grondexploitaties fors in 2016. Een lagere rente heeft positieve consequenties voor het (geprognosticeerde)
eindresultaat van met name langer lopende exploitaties als Nooitgedacht en Bloemakkers.
3.
Afschaffen categorie “Niet in exploitatie genomen gronden” (NIEGG)
De strategische gronden van de gemeente Aa en Hunze zijn conform bovenstaande gewaardeerd op de agrarische waarde en dus een mogelijke marktwaarde.
Vennootschapsbelasting (VPB)
Per 1 januari 2016 is de VPB voor gemeenten ingevoerd.
Eigen onderzoek wijst uit dat het onzeker is of we VPB plichtig zijn over 2016. Op korte termijn zullen we dit overleggen met de belastingdienst. Duidelijk is wel dat de hoogte van de
heffing beperkt zal zijn in 2016.
Af te sluiten “complexen in exploitatie” in 2016
Geen
complexen niet in exploitatie
e

Gasteren 3 fase.
Het plan heeft betrekking op een uitgeefbaar terrein van circa 5.500 m2. Het is 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 is afgerond. Op 24 maart 2015 heeft het college een concept
inrichtings- en verkavelingsschets (met aandacht voor flexibiliteit en maatwerk) vastgesteld, waarbij wordt geopteerd voor vrijstaande en/of half vrijstaande woningen. Het
bijbehorende concept exploitatieopzet is eveneens vastgesteld en er heeft overleg met het dorp over de inrichtings- en verkavelingsschets plaats gevonden. De opzet zal nu ter
besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. 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.
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Het college heeft in 2014 ingestemd met het concept van het (her)verkavelingsplan voor Grolloo voor o.a. 4 starterswoningen 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 totaal
ontwikkelmogelijkheden en onderzoek naar haalbaarheid is er een stedenbouwkundig schetsontwerp voor 21 woningen gemaakt. Dit ontwerp is inmiddels afgeschaald naar 9
woningen. In een tweetal commissievergaderingen eind 2014 en in de zomer 2015 heeft het college richting gekregen om starterswoningen te realiseren in Grolloo waarbij zowel de
locatie Lienstukken als de locatie ijsbaan in beeld is. Het college heeft de voorkeur uitgesproken voor de locatie Lienstukken.
Mocht de ontwikkeling op locatie Lienstukken leiden tot overeenstemming, dan 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 in principe vastgelegd in een zgn. anterieure overeenkomst.
Hugeslaan
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 boekwaarde van dit plan is bevroren. De rente van het complex komt daarom ten laste van de Algemene reserve van het grondbedrijf.
e

Gronden industrieterrein 2 fase Gasselternijveen.
Het complex heeft 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.
Annerveenschekanaal locatie D
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.
Boekwaarde

Baten t/m

lasten t/m

m² nog te

Verwacht

31-12-2015

okt-16

okt-16

verkopen

eindresultaat

Nooitgedacht

7.140.761

326.500

349.286

121.248

0

Bloemakkers

2.039.213

0

4.643

62.298

0

SWS Oostermoer

212.319

0

0

3.396

0

Eext Noord Oost

77.214

0

0

2.944

0

165.037
9.634.544

0
326.500

6867
360.796

5.500
195.386

0

Complex
In exploitatie
zijnde complexen

e

Gasteren 3 fase

Opmerking:
1)
In de kolommen baten en lasten t/m september 2016 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 2016,
Twee keer per jaar wordt middels een voortgangsrapportage informatie gegeven over de exploitatie van Nooitgedacht. In het voorjaar ligt het accent op de financiële
ontwikkeling, in de najaar rapportage met name op de marktontwikkelingen.

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 en heeft een tweede herijking in 2014 plaatsgevonden.
Door de Raad is in haar vergadering van 19 februari 2014 het stedenbouwkundig plan vastgesteld. Daarbij zijn de
marktadviezen die gegeven zijn in het onderzoeksrapport van Companen verwerkt.
Ten behoeve van het waarborgen van een beeldkwaliteit heeft de raad (eveneens op 19 februari 2014) het
aangepaste Beeldkwaliteitsplan Nooitgedacht/Rolde-Zuid vastgesteld.
In 2015 zijn de voorbereidingen getroffen voor een geactualiseerd bestemmingplan. Daarvoor zijn een aantal
redenen. Allereerst geeft een geactualiseerd bestemmingsplan meer rechtszekerheid aan de huidige bewoners ( het
vigerend bestemmingsplan is zeer flexibel). Het plan wordt daarbij in overeenstemming gebracht met de feitelijke
situatie. Door ontwikkelingen in de bouw- voorschriften ( b.v. hogere plafonds, daarmee ook hogere goot en nok
lijnen) is er behoefte om de bestemmingsplan regels aan te passen aan deze tijd, en tot slot vraagt de huidige
zorgvraag om woon- en dag voorzieningen die moeizaam zijn in te passen in het vigerend plan. Dit vraagt om een
bouwvolume waarin in het huidige plan niet wordt voorzien. Inmiddels is de plan in procedure gebracht en wordt rond de jaarwisseling 2016/2017 aan de Raad te
besluitvorming voorgelegd.

1.2

Woningbouwprogramma
Het door de Raad vastgesteld woningbouw programma voorziet in totaal in ca. 285 woningen, waarvan nog 234 te realiseren in 9 jaar vanaf 2016, dus tot en met 2024. De
verdeling over de verschillende woningcategorieën ( waaronder 30% in de sociale huur en koop) wordt daarbij als marktconform beoordeeld.
Woningbouw, de stand op 1 maart 2016.
Gerealiseerd en in verkoop, projectmatig gebouwde woningen:
1)
De bouw van 9 venwoningen aan de Germondylaan is eind 2015 gereed. Er zijn aanvullend nog 2 venwoningen verkocht en afhankelijk van de vaststelling van het
bestemmingsplan zullen er nog 4 worden aangeboden.
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2)
De bouw van 6 energie nul huur woningen, in opdracht van de gemeente is in 2015 afgerond. Alle woningen zijn verhuurd. De woningen staan dit jaar te koop als
beleggingsobject. Daarbij worden de belangen van de huurders ( conform de wens van de Raad) gerespecteerd. Indien de verkoop slaagt, zullen nog 6 huurwoningen worden
gebouwd en eveneens als beleggingsobject in de markt worden gezet.
3)
De verkoop van 14 woningen 2/1 kap aan de Broeder Sylvesterlaan is in 2015 gestart. Hegeman heeft er inmiddels 5 verkocht waarvan de bouw dit jaar is gestart.
4)
De verkoop en bouw van 1 blok van 2/1kap aan de Struiklaan is afgerond.
5)
Het project van 6 starterswoningen door Aedificat is verkocht en er wordt dit jaar gestart met de bouw.
6)
Er zijn 4 vrije sector kavels verkocht en er zijn 10 kavels in optie.

Op de hierna weergegeven overzichtskaart is de meest actueel situatie weergegeven.
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1.3

Samenwerking Trans
De Trans heeft vorig jaar reeds aangegeven zich te kunnen vinden in de herijking van de plannen, en daarmee ook in de visie op de ( beperkte) spreiding van zorgwonen over
het plan.
Over de daarbij noodzakelijke grondruiling zijn nog geen formele besluiten genomen, wel zijn inmiddels de gesprekken over de exacte uitruil (met gesloten beurs) in een
afrondend stadium.
De Trans verwacht dit jaar de herontwikkeling van het centrale gebouw te voltooien, in overleg met de gemeente wordt momenteel het plan voor de buitenruimte vorm
gegeven.

1.4

Samenwerking Corporaties
De corporaties hebben ook in 2016 geen initiatieven in Nooitgedacht ontwikkeld.
Er is wederom overleg gevoerd over hun mogelijke betrokkenheid bij de bouw van sociale (huur) woningen. Inmiddels is afgesproken dat (gekoppeld aan de prestatie
afspraken 2017) aan de Volmacht de kavels voor de bouw van 12 sociale huurwoningen in Nooitgedacht wordt aangeboden.

2.

Overzicht stand van zaken in het jaar 2016
Op de voorgaand toegevoegde kaart is aangegeven welke kavels zijn verkocht en in optie zijn. Tevens zijn de projectmatige woning ontwikkelingen die op dit moment spelen
aangegeven.
De sloop van de woningen van De Trans is, op de woningen met de naam “De Havens” na, afgerond. Voor deze cliënten wil De Trans nieuw bouwen op de parklocatie in
Nooitgedacht.
De planvorming door GGZ Drenthe is verder gevorderd. De Trans verwacht eind 2017 gereed te zijn met de bouw. De sloop van de havens is gepland in januari 2018.
Periodiek vindt er formeel overleg plaats met de directie van De Trans.
De PR is volledig nieuw opgezet. Dit gebeurt in nauw overleg met, en in samenwerking met de ontwikkelende bouwers. De site is aangevuld, de promotie borden zijn
vervangen, de verkoopcampagne is herijkt, en de gemeentelijke verkoop organisatie heeft letterlijk en figuurlijk een eigen gezicht gekregen ( Bel Det).
Regelmatig wordt er geadverteerd, inmiddels ook via social media (zoals facebook en twitter)
En er worden verkoopdagen op locatie georganiseerd.
De bouwplanbeurs 2016 in Assen heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Besloten is om in 2017 niet weer deel te nemen aan de Bouwplanbeurs; ingezet wordt op meer
advertising via social media.
Voor de verkoop van de vrije kavels is een overeenkomst aangegaan tussen gemeente en Schoonenburg makelaardij.
Het “koop klimaat” in Nederland, en ook in Nooitgedacht is beduidend positiever dan voorgaand jaren. Aan de opties, verkopen en belangstelling door middel van telefoontjes,
mailtjes, bezoek van de website, en de belangstelling voor de laatste door de gemeente georganiseerde informatiedag op zaterdag 1 oktober is te merken dat de woningmarkt
flink aantrekt. Vandaar dat op 12 november wederom een open dag is georganiseerd. Ook de belangstelling voor de bouwkavels neemt toe. Het is echter nog te vroeg om de
prognose in positieve zin bij te stellen.
Het bestek bouw- en woonrijpmaken Nooitgedacht is in het voorjaar van 2015 aanbesteed voor een bedrag van ca. 1,0 miljoen euro bij een begroting van 1,3 miljoen. Het werk
is bijna afgerond. De definitieve afrekening volgt binnenkort (eventueel meer- minderwerk). De werkzaamheden betreffen het aanleggen van de fietsverbindingen met Rolde,
het woonrijpmaken van een deel van de Boskavels en het bouwrijpmaken van het merendeel van het Brinken gebied en een deel van de Es.
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3.
3.1

Risico’s
Aankooprisico
Aankooprisico’s voor grondaankopen ten behoeve van het bestemmingsplan gebied zijn niet meer aanwezig. In 2014 is, na overleg met de provincie, besloten
boscompensatie toe te passen voor de ontwikkeling Nooitgedacht. De totale compensatie bedraagt 103.932m2 Binnenplans kan een oppervlakte van 17.580 m2 gerealiseerd
worden. Verder is een terrein van 10.000 m2 rondom het ambachtsterrein Rolde beschikbaar. Resteert een oppervlakte van 76.580 m2 wat nog moet worden verworven. Voor
deze ( resterende) aankoop en alle benodigde inrichting is in de exploitatie een bedrag van € 276.800,00 opgenomen. Hierop is tot nu toe geen beroep gedaan.

3.2

Afzetrisico
In opdracht van de gemeente, mede naar aanleiding van een vraag van de externe accountant, heeft Companen in 2014 een aanvullend marktonderzoek uitgevoerd. De
resultaten hiervan zijn verwerkt in de grondexploitatie. Er wordt nu uitgegaan van de verkoop van gemiddeld 26 woningen per jaar gedurende de looptijd.

3.3

Bodemverontreiniging risico
In het te exploiteren gebied is geen verontreinigingrisico aanwezig.

3.4

Planschaderisico
Binnen deze exploitatie niet aan de orde.

3.5

Renterisico
De rentecomponent blijft een risico. 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.
Hiervoor is een voorziening van € 1.500.000 getroffen.
Door de nieuwe BBV regels m.b.t. het grondbedrijf is een wijziging doorgevoerd in de verslaggevingsregels m.b.t. de rentetoerekening. Dit betekent dat per 1-1-2016 niet meer
gerekend mag worden met de standaard rekenrente (5%). De gehanteerde rentevoet dient aan te sluiten op de werkelijk betaalde rente. Voor 2016 is dat percentage 1%. Dit
leidt tot een lager renterisico binnen de grondexploitatie. Door lagere rente kosten blijft er een resterend saldo van ca €700.000 over in de voorziening. Vanwege de
onzekerheid in de markt is het nog te vroeg om deze voorziening vrij te laten vallen ten gunste van de reserve. Het resterende bedrag wordt daarom toegevoegd aan de
voorziening Nooitgedacht.

3.6

Uitvoeringsrisico
Met de in 2016 uitgevoerde bouw- en woonrijp werkzaamheden is het risico voor kostenoverschrijding, cq. prijsstijgingen verder afgenomen.

4.
4.1

Stand van zaken lopende grondexploitatie
Strategie en prognose voor de toekomstige ontwikkelingen binnen het plan
De afgelopen periode bleek naast de “starters woningen”( met een vrij op naam prijs vanaf 160.000 euro) ook de levensloop bestendige woning ( met VON prijs van rond de 2
ton) succesvol. Ook zijn er 2 vrije kavels verkocht en er is optie op een viertal welstandvrije kavels’. Een voorzichtige verschuiving naar de ( iets) duurdere woning. Daarnaast is
de verkoop van twee (relatief kleine) Hofkavel gerealiseerd.
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Geconcludeerd kan worden dat de zogenaamde Weidekavels ( een kavel met een eigen weilandje) geen enkele belangstellende heeft getrokken. Deze kavels zijn derhalve, na
de woonbeurs in Assen, weer uit de markt gehaald (niet meer te koop).
Het communicatie plan is verder uitgewerkt, de site is vernieuwd en er wordt regelmatig via social media geadverteerd. De verkoop van de vrije kavels heeft een eigen gezicht
gekregen ( “Bel Det”). Naast al deze activiteiten blijven wij regelmatig adverteren en ons presenteren.
4.2

Stand van zaken lopende grondexploitatie
De jaarlijkse (cijfermatige) actualisering van de grondexploitatie wordt bij de jaarstukken 2016 gepresenteerd.

4.3

Overzicht nog uit te voeren werkzaamheden
Voor de komende periode staat qua uitvoering het “groenplan” op de agenda. Inmiddels is een concept plan opgesteld en dit wordt met de bewoners besproken. Afhankelijk
van de reacties zal de uitvoering worden gepland.
Voor de Es is met het schrappen van de Weidekavels weer een nieuwe “blanco” situatie ontstaan Voor het komende jaar wordt gekeken naar de mogelijkheden voor tijdelijk
agrarisch gebruik. Richting de woningbouwontwikkeling, wordt een nieuwe rondje langs ontwikkelende bouwers gepland. Het doel is om te komen tot nieuwe marktinitiatieven.
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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 bestemmingsplan-toelichting 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.

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.
In de tweede helft van 2014 is door Companen/Louter een marktonderzoek uitgevoerd dat aangeeft
dat de geprognosticeerde afzetsnelheid lager is wat wederom tot verlenging van de exploitatieperiode
heeft geleid tot 31 december 2030 (zie 3.2).
Deze looptijd van de grondexploitatie is langer dan de door BBV voorgeschreven maximale looptijd
van 10 jaar. Op basis van het BBV voorschrift zijn de verkopen na 2026 daarom uit de
grondexploitatie verwijderd en is de dan nog niet verkochte grond gewaardeerd op agrarische
waarde.

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 november 2016
Er zijn in het verleden drie kavels verkocht met een totale grootte van 1.10.98 ha. Dit betreft kavels 11, 16 en 17.
In 2015 en 2016 zijn er ontwikkelingen voor de realisatie van een tijdelijk asielzoekerscentrum van de COA. Recent heeft het COA bij de gemeente Aa en Hunze aangegeven
dat, vanwege de afgenomen stroom van asielzoekers, op dit moment geen behoefte is aan het geplande AZC in Gieten.
In 2015 waren er verschillende leads, zowel ondernemers van binnen de gemeente als van buitenaf. Met name de berichtgeving van de komst van een tijdelijk COA hebben
belangstellenden (volgens hun zeggen) doen besluiten vooralsnog niet verder te gaan met (huisvestings)plannen op Bloemakkers.
Sinds kort is er weer sprake van enige belangstelling voor kavels op het bedrijventerrein. 4 bedrijven hebben interesse getoond en per 1 november is er één kavel in
reservering genomen. De huidige verkavelingstekening ziet er als volgt uit.
Een gedeelte van de Steenkamp (vanaf autobedrijf Rob richting Kramer Horeca en Lokken Vosdingh) is in 2016 woonrijp
gemaakt, waarmee het gehele bedrijventerrein qua infrastructuur gereed is.
Volgens het vastgestelde communicatieplan wordt de ‘Bloemakkersflyer’ bij gelegenheid door bestuurders en ambtenaren
pro-actief uitgereikt en deze wordt tevens meegenomen naar diverse ondernemersbijeenkomsten. Door middel van grote
bouwborden ter plekke, wordt voortdurend publiciteit gegeven aan de beschikbare kavels.
In april 2016 was de gemeente voor de zevende keer deelnemer aan de Bedrijvencontactdagen Drenthe in de TT-hal te
Assen. Met ondernemers uit diverse gemeenten is op deze netwerkbeurs een gezamenlijk netwerkplein gerealiseerd,
waarbij getracht is de bedrijfsmogelijkheden op kavels op Bloemakkers te promoten.
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.

3

Risico’s

3.1

Aankooprisico’s
De provincie heeft aangegeven uiterlijk 31 december 2016 zorg te dragen voor de overdracht van de gronden grenzend
aan het bedrijventerrein inclusief enkele gronden in het kader van het OV-knooppunt/verbreding N33. Daarmee zijn er
geen aankooprisico’s meer aanwezig.

3.2

Afzetrisico’s
Gelet op de looptijd van het plan is bij aanvang ten doel gesteld om jaarlijks ruim 10.000 m² grond te verkopen.
Geconstateerd moest worden dat deze doelstelling, ondanks inspanningen, niet wordt gehaald waarmee de
uitgiftesnelheid van de bedrijfskavels een risico vormde.
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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 hiervoor in het najaar 2014 een marktanalyse laten uitvoeren. Deze
heeft eind 2014 vertrouwelijk voor u ter inzage gelegen. Op basis van het rapport is de looptijd van de exploitatie per 1 januari 2015 aangepast (verlengd met 10 jaar) en is een
voorziening getroffen van € 775.000,- (najaarsnota € 675.000, jaarrekening € 100.000). De geplande jaarlijkse uitgifte is hierdoor gedaald naar 3350 m².
Wanneer de huidige reservering voor 1-1-2017 wordt omgezet in een daadwerkelijke verkoop wordt gedeeltelijk voldaan aan de jaarlijkse geplande uitgifte.
Zoals gemeld heeft een aantal leads aangegeven de plannen voor Bloemakkers ‘on hold’ te zetten vanwege de komst van de tijdelijke COA. Of dit daadwerkelijk de reden is
geweest, is niet geheeld duidelijk. De komende periode zal blijken of de interesse in Bloemakkers verder toeneemt.

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 risico. 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.
Door de nieuwe BBV regels m.b.t. het grondbedrijf is een wijziging doorgevoerd in de verslaggevingsregels m.b.t.
de rentetoerekening. Dit betekent dat per 1-1-2016 niet meer gerekend mag worden met de standaard rekenrente
(5%). De gehanteerde rentevoet dient aan te sluiten op de werkelijk betaalde rente. Voor 2016 is dat percentage
1%. Dit leidt tot een lager renterisico binnen de grondexploitatie. Door lagere rente kosten blijft er een resterend
saldo van ca 150.000 over in de voorziening. Dit resterende bedrag wordt toegevoegd aan de voorziening
Bloemakkers om hiermee de vervallen inkomsten ( zie 1.2 exploitatieperiode) te voorzien. De grondexploitatie is
hierdoor weer sluitend.

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. Op dit moment is er 11.098 m² bedrijventerrein verkocht.
De afzet van de bouwkavels blijft het belangrijkste risico. Gebleken is dat banken nog steeds terughoudend zijn in
het doen van investeringen. Gelukkig kan worden gemeld dat de belangstelling voor onze bedrijfskavels recent is
toegenomen.
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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 2016 door een derde gemaaid.
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 naar 6 maanden.
De raad heeft op 19 februari 2014 ingestemd met het structureel verlagen van de grondprijs waarmee deze 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. Ten aanzien van de onderhandelingen met de
huidige leads wordt met dit amendement rekening gehouden.
De verkoop van kavels op Bloemakkers stagneert al enkele jaren. Aannemelijk is dat de economische recessie van de afgelopen jaren hiervan de hoofdoorzaak is. Echter er is
mogelijk meer aan de hand. Bloemakkers wordt gepositioneerd als een algemeen en groen bedrijventerrein. De vraag is of met deze kwaliteiten de belangstelling voor
Bloemakkers weer aantrekt. Het kiezen van een duidelijk profiel kan mogelijk bijdragen aan het krachtiger vermarkten van Bloemakkers. Of hier een kans ligt en zo ja welke,
daarover gaan we in gesprek met deskundigen en een aantal van de zittende bedrijven op Bloemakkers.
De jaarlijkse (cijfermatige) actualisering van de grondexploitatie wordt bij de jaarstukken 2016 gepresenteerd.
4.2

Stand van zaken lopende grondexploitaties
De jaarlijkse (cijfermatige) actualisering van de grondexploitatie wordt bij de jaarstukken 2016 gepresenteerd.

4.3

Overzicht nog uit te voeren werkzaamheden c.q. uit te geven kavels periode 2010 t/m 2030
Het terrein is grotendeels bouwrijp. De uitvoering van de resterende bouwrijpwerkzaamheden en woonrijpwerkzaamheden is verder afhankelijk van de afzetsnelheid.
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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.

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. De
exploitatieperiode is later verlengd naar 2017.

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.

Globale begrenzing inbreidingslocatie
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2

Samenvatting van de stand van zaken per 1 november 2016
Wijzigingsplan
Het wijzigingsplan “Gieterveen dorp – locatie Oostermoer” is op 31 januari 2012 vastgesteld. Het wijzigingsplan is onherroepelijk vanaf 29 maart 2012.

geldende verkaveling

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, pas woonrijp gemaakt wanneer alle woningen zijn gerealiseerd. In
2015 zijn er geen kosten gemaakt. Uitgaande van het huidige plan dient nu nog voor een totaal bedrag van € 85.000 aan kosten te worden gemaakt (prijspeil 1-1-2016).
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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 in 2012 de verkoop van de kavels in handen gegeven aan 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 leek behoefte te zijn naar Starterswoningen in Gieterveen. Ondertussen nam de gemeente de verkoop van de kavels zelf weer ter hand en
bood de kavels aan projectwikkelaars aan. Helaas heeft ook dit nog geen resultaat gehad. 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, moet worden geconcludeerd dat ondanks de herstellende economie, het afzetrisico aanzienlijk is gestegen. Zie
verder paragraaf 4.1.

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 milieu hygiënische belemmering voor de beoogde woningbouw.

3.4

Planschaderisico
Verwacht wordt 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.

3.5

Renterisico
Binnen de grondexploitatie is geraamd dat er vanaf 2011 tot en met 2017 kavelopbrengsten zouden worden geboekt. Mede doordat er nog geen kavels zijn verkocht is de
boekwaarde per 1-1-2016 € 212.319 positief (inclusief een getroffen voorziening van € 183.801). 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 1-1-2016 is hiervoor een bedrag opgenomen van € 30.000.

4
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4.1

Strategie en prognose voor de toekomstige ontwikkelingen binnen het plan
Gevolgde strategie
Zoals gemeld is er nog geen kavel verkocht. 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 situatie op de vastgoedmarkt, het feit dat Gieterveen in een krimpgebied ligt, was het in 2012/2013 onrealistisch te verwachten dat de kavels binnen de
exploitatieperiode zouden worden verkocht.
In 2013 heeft ons college zich dan ook 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 op 4 maart 2014 besloten om voor de uitgifte van de
bouwkavels op de voormalige schoollocatie gericht ontwikkelaars-bouwers te benaderen en de locatie 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. Met
deze partij is afgesproken dat zou worden gestart 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 zou exposure worden gezocht door middel van het makelen en schakelen via een
makelaar en Funda, het plaatsen van een bouwbord op de locatie en advertenties. Eveneens zou
dorpsbelangen worden betrokken, bijv. via plaatselijke informatieavonden.

concept herverkaveling

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.
Ondanks duidelijke afspraken en herhaaldelijke gesprekken met de ontwikkelende partij heeft het college in april
2015 moeten constateren dat er onvoldoende acties werden uitgezet. Het college belandde hiermee op een
punt dat er onvoldoende vertrouwen was in een goede samenwerking en spoedige ontwikkeling van het
ingediende bouwplan op de vm. schoollocatie te Gieterveen. Daarom heeft het college besloten de beoogde
samenwerking te beëindigen. Vervolgens is de gemeente in gesprek gegaan met de tweede (en laatste)
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belangstellende ontwikkelaar die volledig aan de selectiecriteria voldeed. Deze heeft in de zomer 2015 helaas te kennen gegeven geen belangstelling meer te hebben voor
bouwen in Gieterveen. Een volgende en laatste benaderde belangstellende ondernemer is gedurende de kennismakingsgesprekken in faillissement geraakt waardoor ook hier
geen zicht kwam op ontwikkeling.

Toekomstige strategie
Het college buigt zich op korte termijn over de te volgen strategie voor Gieterveen met inachtneming van de huidige (markt)omstandigheden en vraag naar woningen. Hierbij
zal o.a. worden gekeken naar de oorspronkelijke en voorgestelde gewijzigde verkaveling, alsmede de grondprijs en verlenging van de looptijd. Ook zal het projectmatig
wegzetten worden heroverwogen. Het college zal de eerstvolgende rapportage duidelijkheid geven over de toekomstig te volgen strategie.
4.2

Stand van zaken lopende grondexploitatie
Er zijn thans 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
2017. In 2012 is een voorziening van € 40.801 getroffen voor het voorzienbaar negatief resultaat.
Als gevolg van de mogelijke nieuwe ontwikkelingen (realisatie levensloopbestendige halfvrijstaande woningen binnen de stichtingskosten zoals genoemd in de Startersregeling)
is de grex bijgesteld. Het was nl. niet aannemelijk dat de kavels binnen de looptijd zouden worden verkocht alsmede voor de vastgestelde grondprijs. Er is daarom tot en met
2015 voor het voorziene negatieve resultaat ad € 183.801 een voorziening getroffen t.l.v. de Algemene reserve van het Grondbedrijf. De commissie BBV heeft in 2015 een
rapport grondexploitaties gepubliceerd. Hierin staat een aantal voornemens tot herziening van de verslaggevingsregels grondexploitatie in het BBV met ingang van 1 januari
2016. Dit heeft onder andere betrekking op de maximale duur van een grondexploitatie en de rentevoet. De consequenties voor Gieterveen zijn gering vanwege de beperkte
looptijd van de exploitatie.

4.3

Overzicht nog uit te voeren werkzaamheden c.q. uit te geven kavels periode 2015
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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Voortgangsrapportage exploitatie wijzigingsplan Eext Noordoost 2013
1

Grondexploitatie

1.1

Omschrijving exploitatie
Op 11 december 2013 is door de gemeenteraad van Aa en Hunze de grondexploitatie van het wijzigingsplan Eext Noordoost 2013, 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 vervolgens op 27 januari 2015 het
wijzigingsplan “Eext Noordoost 2013” vastgesteld. Het wijzigingsplan betreft een uitwerking van het bestemmingsplan “Eext”, waarin onderhavig plangebied is bestemd met de
bestemming ‘Wonen – Uit te werken’ en betreft een planologische regeling ten behoeve van de realisatie van 8 half-vrijstaande woningen (starterswoningen) en 1 vrijstaande
woning. De woningen zullen worden ontsloten door een nieuw aan te leggen, doodlopende weg die aansluit op de Vesselkampen. Deze weg heeft de straatnaam ‘Veldstukken’
gekregen. Het parkeren is voorzien op eigen erf. Aan het eind van de ontsluitingsweg is daarnaast in vier bezoekersparkeerplaatsen voorzien. Een klein deel van het
plangebied, grenzend aan het agrarisch gebied en het bestaande bosgebied, wordt als groene ruimte in gebruik genomen. Door middel van een wandelpad wordt aansluiting
gezocht met het aangrenzende bosje.

1.2

Exploitatieperiode
Van het plangebied Eext Noordoost 2013 is een exploitatieopzet gemaakt, die door de raad is vastgesteld op
11 december 2013. Als gevolg van een gewijzigde verkaveling zijn twee kavels ten behoeve van de realisatie
van een halfvrijstaande starterswoning toegevoegd en bedraagt het aantal kavels voor een starterswoning nu
acht in plaats van de oorspronkelijke zes kavels. Het aantal kavels voor de realisatie van een vrijstaande
kavel wordt gewijzigd in één in plaats van twee. Deze wijziging had gevolgen voor de grondexploitatie. De
gewijzigde grondexploitatie is door de raad vastgesteld op 22 januari 2015. De looptijd van de
grondexploitatie is op 6 jaar gezet, ingaande 1-1-2013.

1.3

Woningbouwprogramma
Als programma worden er in totaal 9 woningen gebouwd, waarvan 8 halfvrijstaande woningen starters koop
en 1 vrije sector koopwoning. Alle woningen kunnen worden gerealiseerd in particulier opdrachtgeverschap.
De halfvrijstaande woningen kunnen, naar wens van de kavelkopers, worden gerealiseerd in Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap.

Globale begrenzing inbreidingslocatie
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2

Samenvatting van de stand van zaken per 1 oktober 2015
Wijzigingsplan
Het wijzigingsplan “Eext Noordoost 2013” is op 27 januari 2015 vastgesteld. Het wijzigingsplan is onherroepelijk vanaf 26 maart 2015.

(verbeeldingskaart best. plan)

verkavelingstekening

Plankosten, bouw- en woonrijp maken
De bouwlocatie is nu nog een gras- en trapveldje en wordt door de gemeente structureel als zodanig onderhouden. Het plangebied is in het voorjaar 2015 bouwrijp gemaakt,
waardoor feitelijk alle woningen gerealiseerd kunnen worden. Hierbij is voor een bedrag van € 51.264,- uitgegeven aan plan- en bouwrijpkosten.
Er is gedeeltelijk een oude overstortleiding met een diameter van 400 mm verwijderd. In het oorspronkelijke verkavelingsplan zou deze leiding liggen blijven. Maar door een
wijziging hierin was dit niet meer mogelijk. Deze leiding is aangesloten op het nieuwe riool met een diameter van 250 mm wat niet toereikend blijkt voor de waterafvoer van het
hele gebied. Tijdens hevige regenbuien ontstaat er regelmatig wateroverlast in de Haverlanden in Eext. Deze overlast kan worden verminderd door, ter plaatse van het
nieuwbouwplan, het riool te vervangen door een buis met een grotere diameter. De kosten om deze aanpassing uit te laten voeren bedragen € 21.000. Deze kosten komen
grotendeels ten laste van de post onvoorzien. Uitgaande van het huidige plan dient nu nog voor een totaal bedrag van € 80.000 aan kosten te worden gemaakt.
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Verkoop kavels
Er zijn 8 kavels te koop aangeboden ten behoeve van de realisatie van een halfvrijstaande starters (koop)woning. Aanvankelijk waren voor al deze 8 kavels gegadigden en
waren 8 kavels in reservering genomen. Vervolgens zijn 5 kavels in reservering en werd door deze gegadigden intensief gewerkt aan een gezamenlijk bouwplan (CPO). Voor
de resterende kavels is door de gemeente getracht een koper (medebouwer) te vinden. Ondertussen blijkt dat voor een aantal gegadigden de financiële lasten te hoog worden,
ondanks een startersprijs voor de kavel. De oorzaak hiervan is vooral gelegen in de hoge totaalontwikkelkosten op basis van het ontwerp van de woning. Uiteindelijk is er 1
gegadigde overgebleven, een teleurstellend resultaat. In oktober jl. heeft de gemeente opnieuw een aantal keren geadverteerd en zijn de kavels weer op de gemeentelijke
website geplaatst. Er is hierbij aangegeven dat de woningen niet in CPO gerealiseerd hoeven te worden. Dat betekent dat men alleen met de medebouwer een plan hoeft te
ontwikkelen. Door deze ontwikkelingen (het teruggeven van kavels door de starters) is de kavelverkoop minder zeker geworden.

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
Door middel van een reductie op de kavelprijs van de halfvrijstaande kavels kunnen in Eext 8 starters (koop)woningen worden gerealiseerd. Deze woningen leken te voldoen
aan de vraag. Al voordat de kavels bouwrijp waren, was er ruime belangstelling en waren de kavels voor de realisatie van een halfvrijstaande starters koopwoning in
reservering gegeven. De toekomstige bouwers hadden een bouwplan in CPO in gedachten. Dit was geen verplichting vanuit de gemeente, maar een wens van de starters.
Ondanks een ruimere reserveringstermijn gaat de verkoop van de kavels minder voorspoedig dan verwacht. De gemeente en kavelkopers hebben getracht voor de
teruggegeven kavels een medebouwer te vinden door het adverteren in de Schakel, dorpskrant en op de gemeentelijke website. De inspanning van partijen heeft helaas geen
resultaat gehad.
In afwachting van de verkoop van deze kavels voor halfvrijstaande woningen wordt de kavel voor een eventuele vrijstaande woning wordt nog niet uitgegeven. Ondanks
tegenvallende verkoopresultaten is het afzetrisico thans laag te noemen.

3.3

Bodemverontreinigingrisico
Er is in 2014 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 geen verontreinigingen voorkomen en er geen belemmering is voor de beoogde woningbouw. Er is dan ook geen sprake van een
bodemverontreinigingsrisico.

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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4.2 Grondbeleid
3.5

Renterisico
Binnen de grondexploitatie is geraamd dat er in 2015 en in 2018 kavelopbrengsten zouden worden geboekt. Na afronding bouwrijp zijn de kavels in reservering gegeven. De
verwachting was dat een aantal kavels bestemd voor de realisatie van een halfvrijstaande woning in 2016 zouden worden verkocht. Dit is helaas niet het geval. In 2017 wordt
wel verwacht een aantal kavels te verkopen. Er zijn echter ook nog niet veel uitgaven gedaan. Hierdoor is de boekwaarde van het plan is relatief laag en is het renterisico
gering.

4

Strategie en prognose

4.1

Strategie en prognose voor de toekomstige ontwikkelingen binnen het plan
Via publicatie in de Schakel is in oktober 2016 wederom geprobeerd om (mede)bouwers te vinden voor de kavels van een halfvrijstaande woning. Thans zijn er 4
belangstellenden. Mocht het de gemeente op korte termijn niet lukken (mede)bouwers te vinden dan zal het college de verkoopstrategie heroverwegen. Hierbij zal zij
bijvoorbeeld kijken naar het eventueel verruimen van de doelgroep en de wijze van ontwikkeling (particulier opdrachtgeverschap/projectmatige ontwikkeling).

4.2

Stand van zaken lopende grondexploitatie
De geprognosticeerde inkomsten worden binnen de looptijd van de grondexploitatie verwacht.

4.3

Overzicht nog uit te voeren werkzaamheden c.q. uit te geven kavels
In het voorjaar 2015 is het plan bouwrijp gemaakt. Nu kan feitelijk worden gestart met de bouw van de woningen. Het tijdstip van de uitvoering van het woonrijpmaken is
afhankelijk van de verkoop en realisatie van de laatste (vrijstaande) woning.
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4.3 Planning en controlcyclus
De planning en controlcyclus kan als volgt worden weergegeven.
(klik hier voor een korte uiteenzetting of klik op één van de gekleurde onderdelen in onderstaande schematische weergave)

Activiteitenplanning

najaarsnota
Programmabegroting n+1

Marap n

Marap n-1

4e
kwartaal

1e
kwartaal

3e
kwartaal

2e
kwartaal

Marap n

beleidsplan
Jaarrekening n-1

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

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

Gemeentelijke toekomstvisie
Collegeprogramma
Beleidsplan
Programmabegroting

5. Najaarsnota
6. Gemeenterekening (jaarrekening)

planningslijn

verantwoordingslijn

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

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

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

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

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

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

terug

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

Klikveld

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

groen

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

Inhoudsopgave

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

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