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  Inleiding  Opbouw Jaarrekening 2016 De jaarstukken 2016, waarin beleidsmatig en financieel verantwoording wordt afgelegd over het jaar 2016, bestaat uit 2 delen: 
 Deel 1 het Jaarverslag In dit beleidsdeel staat wat in 2016 bereikt is, hoe dat gebeurt is en met welke middelen. 
 Deel 2 de Jaarrekening  In dit financiële deel staat een uitgebreide toelichting op het financiële huishoudboekje van de gemeente over het jaar 2016.   Deze Jaarstukken sluiten de cyclus na de Perspectiefnota (PPN), de Programmabegroting, de Voorjaarsnota (VJN) en Najaarsnota (NJN) af. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening en leggen verantwoording af over het gevoerde beleid en de hiervoor ingezette (financiële) middelen. In de programmabegroting staan de kaders. De VJN en NJN gaven tussentijds de belangrijkste ontwikkelingen en afwijkingen weer. Daarnaast verduidelijkten 
diverse nota’s en raadsvoorstellen bij de beleidsontwikkelingen de financiële stand van zaken.  
Naast de drie “W-vragen” (Wat hebben we bereikt? Wat hebben we er voor gedaan? en Wat heeft het gekost?) geeft een kleuraanduiding aan hoe het doel is behaald en de mate waarin middelen toereikend waren. Deze systematiek is ook in de Jaarrekening 2015 en VJN 2016 en NJN 2016 toegepast.    Samenvattend rekeningresultaat 2016 Het begrote rekeningsaldo voor 2016 kwam op basis van de NJN (inclusief effecten septembercirculaire en meerkosten accountant) uit op een bedrag van  
€ 19.000 positief.  
Het werkelijke jaarresultaat 2016 is uitgekomen op € 1.368.000 positief. De toelichting op het verschil is terug te vinden in het onderdeel “Samenvattend financieel resultaat” en in het raadsvoorstel behorende bij de Jaarstukken 2016 .   2016: het jaar waarin de kanteling in gang is gezet Voor u ligt de derde jaarrekening van dit college. In de Programmabegroting 2016-2019 doopten we 2016 al om tot ‘het jaar van de kanteling’. We kondigden de eerste concrete stappen aan, met als voorbeelden het Innovatiefonds, de transformatie in het sociale domein en initiatieven op het gebied van overheidsparticipatie. In de Jaarrekening 2016 blikt het college terug op het afgelopen jaar, waarin de traditionele rol tussen inwoners, ondernemers en de 
lokale overheid definitief veranderde. Aan de hand van de vijf programma’s gaan we in op de vorderingen die in 2016 zijn geboekt.    
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Dienstverlening en bestuur In 2016 verbeterde onze informatievoorziening aan inwoners en ondernemers. Dankzij de vernieuwde website en de komst van de Zuidplas-app kreeg onze dienstverlening een stimulans. Beide middelen zorgen ervoor dat onze klanten de gemeente steeds beter weten te vinden. Ook cijfermatig zien we dit terug: ten opzichte van 2015 deden zij 50 procent meer digitale aanvragen. Bovenop onze eigen kanalen staan inwoners en ondernemers ook via sociale media met ons in contact. We monitoren Twitter en Facebook actief en bieden daarmee een extra ingang voor onze dienstverlening.  Ook op het gebied van veiligheid zette de gemeente Zuidplas stappen. In alle dorpen namen inwoners het initiatief tot de oprichting van WhatsApp-groepen, die bij elkaar opgeteld al ruim 5.500 leden tellen. Samen met de gemeente maken zij zich hard voor veilige en leefbare wijken. In Moerkapelle, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen vinden regelmatig toezichtrondes plaats door inwoners, politie en BOA-handhavers. Moordrecht volgt op een later moment.  Vorig jaar ging ook het digitaal inwonerspanel van start. Bijna 700 aselect gekozen inwoners gaven hun mening over vier uiteenlopende onderwerpen. De respons van dit panel maakt inmiddels onderdeel uit van de beleids- en besluitvorming door het college en de gemeenteraad.  Samenleving Vorig jaar bundelden Stichting Jeugdwerk Zuidplas en de Nederlandse Patiëntenvereniging afdeling Zuidplas de krachten in het samenwerkingsverband Welzijn Zuidplas. Deze nieuwe organisatie legt zich toe op het organiseren van activiteiten voor jongeren, ondersteuning voor vrijwilligers en zorg aan ouderen. In 2016 bood Welzijn Zuidplas ook hulp op financieel en sociaaljuridisch, met behulp van sociaal raadslieden, budgetmaatjes en vrijwilligers van de formulierenbrigade.  De Nota Subsidiebeleid betekende een grote stap voorwaarts voor het subsidiebeleid. Uitgangspunten in dit vernieuwde beleid zijn transparantie en maatschappelijk effect. Er kwam meer inzicht in de bijdrage van organisaties aan de samenleving en daarover worden concrete afspraken gemaakt. Voor inwoners is hiermee duidelijker geworden waar de gemeente belastinggeld aan uitgeeft.  
Met de projecten ‘Sport4Work’ en ‘In Beweging’ bereikte de gemeente Zuidplas ongeveer 50 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij participeren nu actief in de samenleving in de vorm van sport en (vrijwilligers)werk.  De weg is ingeslagen voor een verdergaande ontschotting binnen samenleving, zodanig dat we de inspanningen op Jeugdhulp, de algemene taakstelling op Samenleving en Participatie nog beter waar kunnen maken. Samen met inwoners en maatschappelijke organisaties zetten we de transitie voort en leggen we de basis voor de verdere transformatie.  Werk, economie en duurzaamheid In 2016 gingen de uitvoerende werkzaamheden op het gebied van Werk & Inkomen over naar de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten. Intensieve samenwerking tussen het Werkplein IJsselgemeenten en de sociale onderneming WeShoring geeft werkloze inwoners meer kans op doorstroming naar regulaire arbeid. Beide partijen zetten zich in voor het opdoen van werkervaring, werkritme en werknemersvaardigheden. 
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 Economisch gezien werd het verbeterde klimaat ook zichtbaar in Zuidplas. De lokale lasten nemen niet langer toe, de doorstroom naar betaald werk wint aan kracht en er is nagenoeg geen winkelleegstand. Afgelopen jaar kwam ook een nieuw inkoopbeleid tot stand, dat meer aandacht heeft voor lokale ondernemers, Social Return en duurzaamheid.  In 2016 namen de initiatieven op het gebied van duurzaamheid een vlucht. Op lokaal niveau zien we dit terug in de organisatie van een duurzaamheidsmarkt, het actief worden van het duurzaamheidsplatform en het verstrekken van duurzaamheidsleningen. Op regionaal niveau is Midden-Holland een mooi voorbeeld. De samenwerkende partijen startten een pilot om de regio met wind, zon en warmte energieneutraal te maken.  Ruimtelijke ontwikkeling Vorig jaar zagen we een flinke omslag in de woningbouw. Het blijft een indrukwekkend gegeven: Zuidplas behoort met Amsterdam en Utrecht tot de top-3 van bouwende gemeenten. Het jaar 2016 zag de ontwikkeling van de woonwijken De Jonge Veenen, De Brinkhorst en het Koningskwartier. Voor de ontwikkeling van Esse Zoom Laag zijn belangrijke voorbereidende stappen gezet. Ook zijn diverse vervangingsprojecten in de voorraad sociale huurwoningen afgerond.  Ook andere grote projecten zijn afgerond, of gingen van start in 2016. Hiertoe behoren de Koningsbrug naar de Eendragtspolder, de herontwikkeling van het centrum van Zevenhuizen en de mogelijke komst van een zonnepanelenveld.  Bij de ruimtelijke ontwikkelingen in Zuidplas zijn niet alleen de aantallen woningen, maar ook de programmering daarvan belangrijk. De gezamenlijke inspanning van Woonpartners Midden-Holland en de gemeente leiden tot nieuwe sociale huurwoningen binnen vrijwel alle bouwprojecten.  Leefomgeving De openbare ruimte ontpopte zich in 2016 tot een dankbaar thema voor inwonerparticipatie. Inwoners toonden zich in grote mate betrokken bij de inrichting en het onderhoud daarvan. In diverse projecten leidde deze betrokkenheid later ook tot meer tevredenheid. De renovatie van de Dorpsstraat in Zevenhuizen en de Kruidenbuurt in Nieuwerkerk aan den IJssel spreken hierbij het meest tot de verbeelding. In beide projecten werden alle onderdelen van de buitenruimte meegenomen.   Dankzij extra middelen maakte de gemeente Zuidplas een zichtbare kwaliteitsslag in het onderhoud van openbaar groen. De investering in onze wijken maakte een verbetering mogelijk naar het onderhoudsniveau B. Door een integrale en gebiedsgerichte aanpak nam de overlast van het klein en groot onderhoud af. Daarnaast leidde de participatie van lokale ondernemers tot een succesvol adoptieproject voor de rotondes in onze gemeente.  De accountantsverklaring De accountantsverklaring is op 27 juni verstrekt. Deze met een reactie van het college separaat worden aangeboden aan de raad.   
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Doelstellingen en leeswijzer De opgenomen doelstellingen zijn afkomstig uit het collegeprogramma 2014-2018 en hebben soms een meerjarig karakter. Dergelijke doelstellingen worden gefaseerd opgenomen in de programmabegroting door middel van jaarlijkse prestaties. Deze prestaties worden in de jaarstukken als gereed gemeld (groen bolletje), terwijl de doelstelling nog niet helemaal behaald is. Het betekent echter wel dat de gemeente op schema ligt.  Resultaat/tijd: ● = Het doel is gehaald in 2016 (al dan niet conform in begroting opgenomen planning). ● = Het doel is nog niet gehaald in 2016, er is sprake van uitstel naar 2017, maar doel wordt nog steeds beoogd. ● = Het in de begroting beoogde doel wordt niet gehaald maar ook niet meer nagestreefd.  Middelen: ● = De uitvoering van het resultaat is binnen het beschikbare budget uitgevoerd. ● = De uitvoering van het resultaat is niet binnen het beschikbaar gestelde budget uitgevoerd.       Het overschreden budget is binnen het programma opgevangen. ● = De uitvoering van het resultaat wordt niet binnen het beschikbaar gestelde budget uitgevoerd.       Het budget is overschreden en kan niet binnen het programma worden opgevangen.  Financiële tabellen De cijfers in de financiële tabellen zijn afgerond op € 1.000 tenzij anders vermeld. Als gevolg hiervan kunnen er afrondingsverschillen zijn ontstaan.    
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Samenvattend financieel resultaat Jaarrekening 2016  Analyse verloop jaarresultaat op hoofdlijnen In onderstaand overzicht is het verloop van het geprognosticeerde resultaat uit de Programmabegroting 2016, de VJN en NJN 2016 weergegeven, resulterend in het definitieve jaarrekeningresultaat voor 2016. In dit overzicht is tevens onderscheid gemaakt tussen het resultaat voor bestemming en het resultaat na bestemming. Het resultaat na bestemming geeft het werkelijke resultaat weer, inclusief de nog te nemen besluiten van de raad omtrent stortingen in reserves. Hierover zal de raad eerst een besluit moeten nemen.   

  Het werkelijk rekeningresultaat voor 2016 komt uit op een bedrag van + € 1.368.000. Voor een nadere onderbouwing wordt verwezen naar de afzonderlijke 
programma’s in dit rapport (onderdeel  “Wat heeft het gekost“).    

bedrag Geprognosticeerd resultaat 2016 x € 1.000Primaire Programmabegroting 2016 154€       Wijzigingen uit VJN 2016 (incl. meicirculaire) 1.017€    +Saldo na VJN 2016 1.171€    Wijzigingen uit NJN 2016 (exclusief budgetoverhevelingen) -1.252€   Meerkosten accountant controle 2015 -36€       Effecten septembercirculaire 136€       +Geprognosticeerde resultaat 2016 19€        
Werkelijk resultaatRekening resultaat voor bestemming 1.368€    Storting in de algemene reserve geoormerkt voor:    a. IBOR (voorziening watergangen) -365€        b. BGT (restant verplichting uit 2016) -64€          c. Kosten innovatiefonds 2016 -20€          d. Verhoogde asielinstroom (decembercirculaire 2016) -68€          e. Implementatie Richtlijn EED (decembercirculaire 2016) -12€      -529€      +Werkelijk resultaat (na bestemming) 839€       Storting in de reserve decentralisaties 839€       
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Voorgesteld wordt om dit resultaat als volgt de bestemmen: a. € 529K te storten in de algemene reserve geoormerkt voor: i. € 365K voor het IBOR, betreft vroegtijdige onttrekking uit de voorziening Watergangen op advies van de accountant (zie Raadsvoorstel IBOR R17.000039 en pagina 82 van dit Jaarverslag); ii. € 84K voor Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT € 64K), respectievelijk Innovatiefonds (€ 20K) voor dekking restantverplichtingen uit 2016; iii. € 80K voor verhoogde asielinstroom (€ 68K) respectievelijk Implementatie Europese Energie Efficiency Richtlijn (Richtlijn EED € 12K). Uitkering is in 2016 ontvangen, besteding vindt in 2017 plaats.  b. Het restant van € 839K te storten in de reserve decentralisaties. Met verwijzing naar de Voorjaarsnota 2017 waarin voor 2017 en 2018 een extra taakstelkling binnen het programma Samenleving voorzien is, wordt voorgesteld om het resterend rekeningresultaat van € 839K te storten in de reserve decentralisaties.    
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Inkomsten en uitgaven in 2016 in één oogopslag 
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Kerngegevens  

   

Sociale structuur Werkelijk 2015 Werkelijk 2016Aantal inwoners per 1 januari * 40.961                 40.937                 Waarvan in leeftijd 1 - 19 jaar 10.059                 10.053                 Waarvan in leeftijd 20 - 64 jaar 23.860                 23.843                 Waarvan in leeftijd 65 jaar en ouder 7.042                    7.041                    * bron: CBS
Fysieke structuur Werkelijk 2015 Werkelijk 2016Oppervlakte gemeente in ha 5.961                    5.961                    Waarvan binnenwater 444                       444                       Aantal woningen 17.406                 17.491                 Lengte van de wegen in km 231                       231                       Lengte van de fiets- en wandelpaden in km 145                       145                       Lengte van de waterwegen in km 72                         72                         Oppervlakte openbaar groen in m2 1.628.708            1.628.708            
Financiële structuur Werkelijk 2015 Werkelijk 2016Uitgaven exploitatie 131.490               105.106               Opbrengst belastingen 20.789                 18.189                 Algemene uitkering 29.809                 31.906                 Sociaal Deelfonds 13.771                 13.724                 Reserves en voorzieningen per 1 januari 57.616                 62.819                 Algemene reserve 18.195                 26.045                 Bestemmingsreserve 19.304                 16.283                 Voorzieningen 20.117                 20.491                 
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         Deel 1 Jaarverslag  
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Programma’s 
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 Programma 1 Dienstverlening en Bestuur Daadkrachtig en transparant 
 De gemeente Zuidplas stelt inwoners en ondernemers centraal. Of zij hier nu wonen, werken of recreëren: we zijn hen optimaal van dienst. We gaan met hen actief de dialoog aan en zijn transparant in onze besluitvorming. Zuidplas houdt regie op ontwikkelingen, maar werkt samen in de regio. De gemeente Zuidplas wil dat in onze dorpen alle inwoners zich thuis voelen en met respect voor elkaar ‘samen leven’. Wij stimuleren onze inwoners, ondernemers, veiligheidspartners en bezoekers om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid en leefbaarheid binnen onze gemeente. Dit doen wij op een resultaatgerichte wijze, met daadkracht en lef.   

   Producten  Dit programma bestaat uit de volgende producten: 
 Bestuur en organisatie 
 Dienstverlening 
 Veiligheid 
 Inwoners- en ondernemersparticipatie   
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1.1 Bestuur en organisatie Doelstelling De organisatie ondersteunt het bestuur optimaal bij het bereiken van zijn doelstellingen. Daarom ontwikkelen we als gemeente naar een contractgemeente.  Een kleine, professionele ambtelijke organisatie, gericht op: 
 Het bieden van kwalitatief hoogwaardige en bereikbare dienstverlening; 
 Het optimaal samenwerken met inwoners, bedrijven, organisaties en andere gemeenten; 
 Het verkrijgen van tevreden en betrokken inwoners, bedrijven en organisaties.  

 Doelstelling Resultaat Toelichting Maatschappelijk resultaat Wat hebben we bereikt? Prestatie Wat hebben we ervoor gedaan? Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 
De gemeente ontwikkelen tot een contractgemeente (2015-2020). 

 De gemeente heeft afgelopen jaren veel diensten en taken uitbesteed. In een volgende fase worden contracten gemonitord, ervaringen geëvalueerd en wordt op basis daarvan steeds de afweging gemaakt of die taken uitbesteed worden of niet. Uitbesteden is daarbij geen doel, maar een van de middelen om de door het bestuur gestelde maatschappelijke effecten op een zo efficiënt mogelijke wijze te behalen 
 De gemeenteraad heeft ingestemd met de tijdelijke versterking van de ambtelijke organisatie. In 2016 is hieraan invulling gegeven door het versterken van de organisatie voor het sociaal domein, kwaliteits/efficiency- verbetering en projecten zoals huisvesting gemeentelijke organisatie en Informatievoorziening/ICT 

●     
●     

●     
●     
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 Er is een programma voor organisatieontwikkeling opgezet: 
“Zuidplas in Beweging” 

 “Zuidplas in Beweging” besteedt extra aandacht aan het thema cultuur/mens:  
 Het MTO (medewerkertevredenheids-onderzoek) is in mei-juni 2016 uitgevoerd 
 Vier kernwaarden van de organisatie zijn benoemd (verbinding, betrouwbaar, aanspreekbaar, doelgericht) en worden uitgedragen  
 Leiderschapsontwikkeling en management-development  
 Inzet van (personeels) instrumenten zoals het trainen van medewerkers voor de gesprekscyclus (die in 2017 start) 
 Expertise- en competentie-ontwikkeling van medewerkers 
 Implementeren van de nieuwe werkstijl Werkconcept Zuidplas 

●  ●  

Centrale huisvesting gemeentelijke organisatie.  De gemeenteraad stemde op 20 september 2016 in met de Sobere nieuwbouwvariant voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie en heeft hiervoor krediet verstrekt 
 Mogelijkheden van tijdelijke huisvesting/locaties van KCC, raadsvergaderingen en huwelijkslocatie tijdens periode van bouw van nieuw gemeentehuis is onderzocht 
 Voorbereidingen voor de niet-openbare Europese aanbesteding zijn na 

●  
●  
● 

●  
●  
● 

          Op 25 januari 2017 is de aankondiging van de aanbesteding op TenderNed gepubliceerd 
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definitieve besluitvorming gestart 
 Nieuw Werkconcept Zuidplas is opgesteld, waarbij medewerkers voorbereid worden op tijd- en plaatsonafhankelijk werken 
 Diverse communicatieactiviteiten hebben op basis van het communicatieplan plaatsgevonden 

 
● 

 

●  
● 

 

● 
Een optimale samenwerking met verbonden partijen en regiogemeenten.  

 Er is gewerkt met de aanbevelingen en beheersmaatregelen van de verrichte toetsing van de verbonden partijen aan de Kadernota verbonden partijen en de nota Risicomanagement. Er hebben gesprekken plaatsgevonden om aanvullende afspraken te maken over de gestelde doelen en de kwaliteit van de werkzaamheden die elders zijn belegd en gesprekken om deze afspraken en de algehele samenwerking te bespreken- evalueren 
 Er is onderzoek gedaan naar samenwerking met de Y6-gemeenten (Capelle aan den IJssel, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpener-waard, Waddinxveen en Zuidplas) over bedrijfsvoeringsaspecten conform de Kadernota verbonden partijen 
 Het college is als onderdeel van de samenwerking Regio Midden Holland een bestuursakkoord met de Provincie Zuid-Holland aangegaan    

●        
●    

  
●     

●     
●    
●    

            Het college heeft op 7 november 2016 op basis van de reacties van de Y6-gemeenten besloten op dit moment niet het gesprek aan te gaan over een nader onderzoek op het gebied van bedrijfsvoering. Hierover is de gemeenteraad reeds geïnformeerd met de informatienota Z16.002416 Om vanuit het algemeen regionaal belang   grensoverschrijdende opgaven, die breder zijn dan die van de afzonderlijke gemeenten, in de toekomst effectiever en efficiënter aan te kunnen vliegen zijn de krachten vanuit Regio Midden Holland gebundeld in een bestuursakkoord met de Provincie Zuid Holland. Hierover is de 
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 De GGD 2020 is in december vastgesteld door de Gemeenteraad         
 In november  2016 heeft de gemeenteraad besloten de huidige gemeenschappelijke regeling voor het Recreatieschap Rottemeren om te zetten tot een collegeregeling 

  
●        
● 

 
●     
●    

gemeenteraad reeds geïnformeerd met de informatienota Z17.000107 In 2014 bestond de behoefte om de RDOG door te lichten en daarvoor is opdracht verstrekt. Doel was om tot nieuwe samenwerkingsafspraken te komen. 20 december is op basis van het eindrapport de GGD 2020 vastgesteld in de gemeenteraad. Hierin is vastgelegd wat gemeenten en RDOG HM van elkaar kunnen verwachten. Implementatie van de resultaten volgt stapsgewijs in de reguliere P&C documenten In november  2016 hebben zowel het Algemeen Bestuur als de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten besloten de huidige gemeenschappelijke regeling voor het Recreatieschap Rottemeren om te zetten tot een collegeregeling. Op 19 december 2016 zijn de samenwerkingsovereenkomst; Toekomstige governance van het recreatieschap met Staatsbosbeheer en de Financieringsovereenkomst met de provincie Zuid-Holland ondertekend. Momenteel wordt er gewerkt aan de invulling van de nieuwe GR Maximaal digitaal in 2017.  Eind 2015 is het informatiebeleidsplan inclusief een projectplanning opgeleverd. Dit plan is in februari 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeenteraad is proactief geïnformeerd over de voortgang (Z17.000154) 
 In de eerste helft van 2016 is het project digitalisering bestuurlijke besluitvorming gestart. Het project is nog niet afgerond. Dit is in 2017 

●     
●   

●     
●   

       Implementatie is vertraagd als gevolg van niet nakomen toezeggingen door leveranciers. Het bestuurlijk besluitvormingsproces vindt daarom gefaseerd plaats in 2017 
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voorzien 
 Met ingang van 1 januari 2016 vinden de HRM-processen digitaal plaats  
 In 2016 is het Project Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten gerealiseerd en belegd in de organisatie (permanent informatieveiligheidsteam) 

● 
● 

 

● 
● 

 
Opruimen van knelpunten in wet- en regelgeving bij maatschappelijke initiatieven.  

Het college speelt in op een maatschap-pelijke trend om initiatieven vanuit de samenleving te faciliteren. Onderdeel hiervan is het wegnemen van belemmerende regels, voor zover het binnen het vermogen van de gemeente ligt 

● ●  
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1.2 Dienstverlening Doelstelling De gemeente Zuidplas stelt het denken en handelen vanuit inwoners en ondernemers centraal. Het helpen van deze doelgroepen gebeurt slim, snel, slank en soepel. Het college schrapt overbodige regels en bewaakt de afhandeling van aanvragen. Afhandeltermijnen zijn van te voren duidelijk. Zo weten inwoners en ondernemers wat zij van de gemeente kunnen verwachten.  Doelstelling Resultaat Toelichting Maatschappelijk resultaat Wat hebben we bereikt? Prestatie Wat hebben we ervoor gedaan? Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 
Kwalitatief hoogwaardige en bereikbare dienstverlening bieden, zodanig dat de tevredenheid en betrokkenheid van inwoners bedrijven en instellingen verbetert.  

 De website is geheel vernieuwd en live gegaan per 14 april 2016. De laatste web-technologie is toegepast waardoor onze website op diverse devices (PC, tablet, smartphone) beschikbaar is en afhankelijk van het tijdstip van de dag informatie toont. De informatie op de nieuwe website is afgestemd op de behoefte van onze inwoners, bedrijven en instellingen. Het monitoren van het gebruik van onze website is nu een continu proces. Op basis van deze signalen passen we de website aan zodat we in de informatiebehoeften blijven voorzien 
 In de tweede helft van 2016 is een pilot gestart om de berichtgeving over Zuidplas op sociale media kanalen te monitoren. Hiervoor is een specifieke applicatie aangeschaft waarmee we communiceren over de kanalen Twitter, Facebook en Whatsapp 
 Sinds 2016 kunnen inwoners ons beoordelen en feedback geven over onze dienstverlening aan de balie en 

●           
●     
●  

●           
●     
●  
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op de website. Hiervoor is een applicatie geïmplementeerd waarmee we deze reacties verzamelen. Dit is input voor het verbeteren van onze dienstverlening en monitoren van onze servicenormen 
 De app Mijn Zuidplas is sinds 2016 operationeel. Met deze app kunnen inwoners meldingen openbare ruimte doorgeven, een afspraak met de gemeente maken en het laatste nieuws lezen van de gemeente 

      
● 

      
●   

Als bronhouder zorg dragen voor actuele en volledige basisregistraties (BRP, BGT, WOZ en BAG) ter ondersteuning van een hoge kwaliteit van onze dienstverlening. 

 Eind december 2016 is het betreffende ICT contract aangepast en de voorbereidingen gestart voor de implementatie van de eerste modules (portalen key2burgerzaken) ter 
voorbereiding op  “Operatie BRP”. Deze modules zijn in 2016 nog niet in productie genomen 

 Om aan te sluiten op het nieuwe handelsregister (basisregistratie KvK) is een nieuwe technische koppeling (ICT) aangeschaft. Daarnaast wordt het gemeentelijk bedrijvenbestand opgeschoond en worden de bedrijven van een KvK nummer voorzien. Deze werkzaamheden zijn vertraagd waardoor planning voor de aansluiting is uitgesteld naar het  tweede kwartaal 2017 
 De voorbereidende werkzaamheden voor aansluiting op de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) zijn 

●      
●         
●   

●      
●         
●   

Het overheidsprogramma “Operatie BRP” (voorheen aangeduid als modernisering GBA) is vertraagd. De nieuwe modules ter voorbereiding op dit traject worden in het tweede kwartaal 2017 in productie genomen    De werkzaamheden om het bestand te schonen zijn later gestart en omvangrijker dan oorspronkelijk gepland        Voor het aansluiting op de LV WOZ is inzet van de leverancier (Centric) in afstemming met de Waarderingskamer nodig. Door de landelijke vraag kan de leverancier niet tijdig leveren en is pas 
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uitgevoerd. Bestanden zijn geschoond. Daadwerkelijke aansluiting op de LV WOZ vindt niet in 2016 plaats maar in het tweede kwartaal 2017 
 capaciteit beschikbaar in april 2017 
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1.3 Veiligheid Doelstelling De gemeente streeft naar een (nog) veiliger en leefbaarder Zuidplas, waarbij zij intensief samenwerkt met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en hulpdiensten.  Doelstelling Resultaat Toelichting Maatschappelijk resultaat Wat hebben we bereikt? Prestatie Wat hebben we ervoor gedaan? Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 
Inwoners en ondernemers zijn betrokken bij veiligheids- en leefbaarheidsvraagstukken 

In 2016 zijn de volgende pilots gemonitord:  1. Buurt bestuurt: de evaluatie volgt in maart 2017 2. Wijktoezicht Swanla: In alle dorpen zijn er whatsappgroepen. Alle acties voor buurtpreventie zijn aan de gemeenteraad gerapporteerd met informatienota Z17.000306 3. Verruiming sluitingstijden horeca: de evaluatie volgt in maart 2017 

● ●  

Effectieve opsporing van strafbare feiten die gepleegd worden in de openbare ruimte. 
De gemeente zette cameratoezicht in, waarbij de gemeente gebruik maakt van 
vaste camera’s en (indien nodig) mobiele camera’s. Deze worden live uitgekeken ● ●  

Leefregels in de openbare ruimte worden nageleefd.  
 De gemeente handhaafde intensiever de regels in de APV, Afvalstoffenverordening en bijzondere wetten 
 Er is geïnvesteerd in preventie met betrekking tot alcohol- en drugsgebruik; onder andere voorlichting en inzet van de jongerenwerkers. Tevens spraken de handhavers samen met de jongerenwerkers jongeren aan over de gevaren van alcohol- en drugsgebruik. Preventie is zowel op volwassenen als 

●  
●  

●  
●  
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op jongeren gericht 
Onze crisisorganisatie blijft in staat om elke ramp of crisis aan te pakken. 

Door diverse personele mutaties zijn alle rollen in de crisisorganisatie  inmiddels voorzien en medewerkers zijn opgeleid  ● ●  
 Samen met buurgemeenten is gewerkt aan de verdere professionalisering van een intergemeentelijke crisisorganisatie ● ●  
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1.4 Inwoners- en ondernemersparticipatie Doelstelling In de samenleving is veel kennis en ervaring aanwezig. De gemeente Zuidplas betrekt inwoners en ondernemers dan ook actief bij nieuwe ontwikkelingen. Op deze manier ontstaat er beleid dat aansluit op de vraagstukken die spelen in de samenleving.   Doelstelling Resultaat Toelichting Maatschappelijk resultaat Wat hebben we bereikt? Prestatie Wat hebben we ervoor gedaan? Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 
Inwoners, ondernemers en organisaties  zijn betrokken bij de totstandkoming én uitvoering van beleid. De gemeente haalde dwars door verschillende 
beleidsprogramma’s heen standpunten en ideeën op bij inwoners, ondernemers en organisaties. Op deze manier benutte zij de eigen kracht van inwoners 

 Het college heeft participatie actief ingezet bij de totstandkoming en uitvoering van beleid. Daarmee verwordt participatie meer en meer een vanzelfsprekend instrument bij de totstandkoming van beleid. Het vroegtijdig inzetten van participatie laat zien dat inwoners bereid zijn om op verschillende manieren mee te denken en in actie komen. 
 Het college heeft drie grote participatie-trajecten geëvalueerd. (Z16.002793) en betrekt de aanbevelingen bij volgende participatietrajecten. 
 Kaders en uitvoering Pilot Digitaal Inwonerpanel in het eerste halfjaar van 2016. Via een a-selecte steekproef heeft de gemeente inwoners voor het panel geworven. Het panel boog zich in 2016 over vier onderzoeken, te weten gemeentegids/sociaal team, onderwijs, dorpshuisfunctie en gemeentelijke dienstverlening in het kader van huisvesting. De respons van dit panel maakte onderdeel uit van beleid- en besluitvorming door het college en de 

● ●  
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gemeenteraad Het versterken van de proactieve en vraaggerichte houding van de gemeente-lijke organisatie en het gemeentebestuur (college en gemeenteraad) richting inwoners, ondernemers,  maatschappelijke organisaties en samenwerkende partners, zowel analoog als digitaal 

De ambtelijke organisatie is bewuster van een naar buitengerichte houding en faciliterende rol. De gemeente benut kennis en ervaring zo optimaal mogelijk door het vergroten van communicatieve competenties (via handreiking en training op het terrein van participatie, verbinding en bemiddeling) 

● ● De eerste stappen om meer van ‘buiten naar binnen’ te werken zijn in 2016 gezet en dit is zichtbaar en merkbaar in de dorpen. Communicatie- en participatie is een vast onderdeel van beleidsstukken 

 Het sociale mediabeleid heeft in 2016, inhoud gekregen, waardoor de kaders voor online verkeer door de ambtelijke organisatie en het gemeentebestuur duidelijker geworden zijn 
● ● Social media is een vast onderdeel van de middelenmix van het team communicatie en wordt veelvuldig succesvol ingezet.   

 In 2016 organiseerde de gemeente structurele activiteiten voor dorpswethouders, het college en de gemeenteraad. Deze maken deel uit van de vaste werkzaamheden van de gemeentelijke organisatie en worden in 2017 voortgezet aan de hand van 
wisselende thema’s 

● ●  

Een actief faciliterende in plaats van regulerende rol, 
vanuit de gedachte ‘Meer 
burger, andere overheid’. Hiermee beoogde de gemeente het maatschappelijke effect dat zij inwoners ontzorgt, sociale cohesie versterkt en sociale 

Er is een proeftuin ‘Meer burger, andere 
overheid’ gestart, waarbij Zuidplas het Sociaal en Fysiek Domein met elkaar verbindt. De gemeente maakt hierbij gebruik van de ervaringen van de pilot in Programma 5 

● ●  
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veiligheid en duurzaamheid vergroot.    
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Wat heeft het gekost ?  Dienstverlening en Bestuur  

    
   

Dienstverlening en Bestuur Jaarrekening 2015 Primitieve begroting 2016
Begroting na wijziging 2016 Jaarrekening 2016 Verschil jaarrekening t.o.v. begroting na wijziging

LastenBestuur en organisatie               12.201               11.424               11.981               12.891                   -910 Dienstverlening                 2.016                 1.961                 2.082                 2.046                       36 Inwoners- en ondernemersparticipatie                       10                       25                       25                       22                         3 Communicatie en voorlichting                       81                       93                     165                     154                       11 Veiligheid                 2.604                 2.695                 2.582                 2.388                     194 Totaal lasten               16.911               16.198               16.835               17.500                   -665 BatenBestuur en organisatie                     574                       22                       22                       53                       32 Dienstverlening                     787                     585                     585                     785                     200 Inwoners- en ondernemersparticipatie                          -                          -                          -                          -                          - Communicatie en voorlichting                          -                          -                          -                          -                          - Veiligheid                     120                       28                       28                       21                        -7 Totaal baten                 1.481                     635                     635                     859                     224                          -                          -                         1                         3 Saldo van baten en lasten              -15.430              -15.564              -16.200              -16.641                   -441 Toevoeging aan reserves                       20                          -                          -                          -                          - Onttrekking aan reserves                     690                     548                 1.057                 1.102                       46 Resultaat              -14.740              -15.016              -15.143              -15.539                   -395 

Bedragen * € 1.000,-
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  Voorziening wethouderspensioenen De gemeente heeft de wethouderspensioenen in eigen beheer. Jaarlijks wordt de hoogte van de pensioenvoorziening bijgesteld. Dit gebeurt op basis van het actuele rentepercentage (actuariële berekening). Hiermee borgen we dat we aan de toekomstige verplichtingen kunnen voldoen, namelijk het uitbetalen van de pensioenen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.  Het rentepercentage voor 2016 is verlaagd van 1,63% naar 0,864%. Door deze renteverlaging is er sprake van een lager jaarlijks rendement waardoor de voorziening moet worden opgehoogd. In totaliteit is sprake van een extra last voor de jaarrekening 2016 van € 550.000.  Anderzijds, door de lagere rente hoeft er jaarlijks minder rente toegevoegd te worden. Aangezien de gemeente Zuidplas de pensioenen in eigen beheer heeft, moet de gemeente zelf de jaarlijkse rente toevoegen aan de voorziening. Met het op hoogte brengen van de voorziening per 31 december 2016 en de lage rente kan de structurele storting verlaagd worden van € 100.000 naar € 50.000. Dit structurele voordeel zal worden verwerkt in de VJN 2017.  

Analyse afwijkingen t.b.v. bestuurlijke verantwoording en rechtmatigheid bedragen x € 1.000Dienstverlening en BestuurOmschrijving Lasten Baten Storting Onttrekking Saldo I/SBestuur en organisatie -910                  32                     -                         -12                    -891                  Voorziening wethouderspensioenen -550                  -                         -                         -                         -550                  IWachtgeldverplichting -186                  -                         -                         -                         -186                  IBedrijfsvoeringskosten -204                  26                      -                         -                         -178                  IRekenkamerfunctie 30                      -                         -                         -                         30                      IOverig -                         6                        -                         -12                     -6                       IDienstverlening 36                     200                   -                         59                     295                   Rijbewijzen en reisdocumenten -105                  200                    -                         -                         95                      IBedrijfsvoering Dienstverlening 87                      -                         -                         -                         87                      IVerkiezingen 45                      -                         -                         -                         45                      IKadaster en Grootschalige Basiskaart Nederland 68                      -                         -                         -                         68                      IBesluit tot sloop gemeentehuis -59                     -                         -                         59                      -                         IInwoners- en ondernemersparticipatie 3                        -                         -                         -                         3                        Overig 3                        3                        ICommunicatie en voorlichting 11                     -                         -                         -                         11                     Overig 11                      11                      IVeiligheid 194                   -7                      -                         -1                      186                   Buurtpreventie en digitale handhaving 194                    -                         -                         -                         194                    IOverige -                         -7                       -                         -                         -7                       I Totaal                   -665                     224                          -                       46                   -395 -/- = nadeel en + = voordeel
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  Wachtgeldverplichtingen In 2016 is een wethouder afgetreden bij de gemeente Zuidplas. Om aan de wachtgeld verplichtingen te kunnen voldoen is een voorziening ingesteld voor wachtgeldverplichtingen.  Bedrijfsvoeringskosten De voorziening voor frictiekosten (op grond van vaststellingsovereenkomsten als gevolg van boventalligheid in het kader van de reorganisatie) is bijgesteld onder andere als gevolg van de wijzigingen in de wet Werk en Zekerheid. Met deze wetswijziging zijn de WW-verplichtingen voor de werkgever verhoogd. Dit leidt tot een nadeel.  Op het gebied van informatievoorziening is in 2016 een Dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de gemeente Gouda. ICT Gouwe-IJssel verzorgt de ICT-diensten, op basis van een Producten- en DienstenCatalogus. Een aantal geplande investeringen in de ICT zijn hierdoor niet uitgevoerd, met als gevolg een voordeel in de jaarrekening 2016. In 2016 is het Individueel Keuzebudget (IKB) geïntroduceerd. Het doel van het IKB is om de arbeidsvoorwaarden te moderniseren door deze aan te passen aan de wensen die passen bij de persoonlijke voorkeur en levensfase van medewerkers en door gebruik te maken van fiscaal vriendelijke regelingen. De verplichting voor de vakantietoelage 2016 is volledig ten laste van 2016 gebracht. Het budget is bijgesteld ten opzichte van de NJN 2016. Dit leidt tot een klein nadeel.  Rekenkamerfunctie In 2016 is de rekenkamerfunctie niet uitgeoefend. Het jaar heeft in het teken gestaan van een verkenning naar regionale samenwerking op dit gebied. Eind 2016 is die verkenning geresulteerd in aansluiting bij de Groene Hart Rekenkamer (gemeenteraad 8 november 2016). Bij deze rekenkamer zijn de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas aangesloten. In december is de werving gestart voor de leden van de rekenkamer. Selectie en benoeming zullen in het eerste kwartaal 2017 hun beslag krijgen, waarna de rekenkamer het eerste onderzoek ter hand zal nemen. In de 
samenwerkingsovereenkomst is afgesproken, dat de bijdrage van Zuidplas aan de Groene Hart Rekenkamer € 0,60 per inwoner (per jaar) zal bedragen.   Rijbewijzen en reisdocumenten De in de begroting opgenomen cijfers voor reisdocumenten zijn bij de VJN 2016 en de PPN 2017 bijgesteld op basis van prognoses van het Rijk en eigen cijfers van de gemeente. Voor rijbewijzen zijn de door het RDW verstrekte prognoses verwerkt in de begroting. Desalniettemin zijn er in 2016 substantieel meer rijbewijzen (33%) en reisdocumenten (43%) afgegeven dan op basis van deze prognoses werd verwacht.  Trend is dat na de zomerperiode de uitgifte van reisdocumenten terug loopt, de uitgifte van rijbewijzen is door het jaar gelijkmatig. Voor 2016 zien we een breuk in deze trend. Het aantal reisdocumenten loopt veel minder sterk terug, het aantal rijbewijzen neemt zelfs toe. Bij de NJN 2016 was dit nog niet zichtbaar. Inwoners bepalen zelf of en wanneer ze een paspoort, ID-kaart of rijbewijs aanvragen, dat kan zijn voor verlenging maar ook voor verlies of diefstal, dit is niet te sturen. Resultaat is een incidenteel voordeel voor 2016 van € 95.000.   
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Werkelijke verkoop reisdocumenten & rijbewijzen 2016 – 2015 – 2014 – 2013: 

 

  

 Wijziging geldigheidsduur paspoorten en identiteitsbewijzen Als gevolg van de invoering van de tienjarige geldigheidsduur voor paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen per 2014, neemt het aantal aanvragen van deze documenten vanaf 2019 gedurende vijf jaar af. Eerder is de toezegging gedaan om de gevolgen van deze trend voor de inrichting van de dienstverlening en de personele organisatie te onderzoeken.  Bij het onderzoek is de input van inwoners en ondernemers meegenomen via het digitale inwonerspanel.  Genomen maatregelen zijn: meer op afspraak werken en medewerkers zijn breder opgeleid om zo meer complexe producten aan de balie af te handelen. Daarnaast is er een goede balans gecreëerd tussen vast personeel en een flexibel inzetbare schil. Dit alles samen maakt dat er efficiënt geschakeld wordt tussen drukke en minder drukke periodes.  Verkiezingen Het structurele verkiezingenbudget is ingezet voor het Oekraïne referendum. Door de efficiënte organisatie van het referendum en een extra incidentele bijdrage uit het gemeentefonds voor het Oekraïne referendum is er een incidenteel voordeel van € 45.000.  Bedrijfsvoering Dienstverlening In 2016 zijn minder kosten gemaakt voor onder andere de interne en externe ondersteuning (kennis en advies) voor de Basisregistratie personen (BRP) zelfevaluatie en de aanschaf, onderhoud en vervanging  van duurzame materialen op het gebied van burgerzaken (o.a. aktepapier, bonprinterrollen, 
huwelijksboekjes en toga’s).   
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Kadaster en GBKN Voor de inrichting van de BGT zijn niet alle prestaties geleverd in 2016. Een deel van de prestaties worden in 2017 geleverd en betaald. 
Voorgesteld wordt om het overschot BGT 2016 van € 68.000, bij het jaarrekeningresultaat vrij te laten vallen naar de algemene reserve en bij voorjaarsnota 2017 zelfde bedrag dekken uit de algemene reserve   Besluit tot sloop gemeentehuis Het raadsbesluit om het “oude” gemeentehuis te slopen (20 september 2016) heeft tot gevolg dat de restantboekwaarde versneld moet worden afgeschreven. Op het moment van sloop is de boekwaarde van het gemeentehuis dan nihil. De extra afschrijvingskosten van het Gemeentehuis in 2016 is € 59.000. Dit wordt, conform besluit, onttrokken uit de algemene reserve.  Buurtpreventie en digitale handhaving  In 2016 is flink geïnvesteerd in de relatie met inwoners in het kader van buurtpreventie. Buurtpreventie is in Zuidplas een succes (zie informatienota Z17.000306). In 2017 zal geïnvesteerd worden in het verder professionaliseren van buurtpreventie en het bevorderen van de zichtbaarheid hiervan. Ook is in 2016 begonnen met digitale handhaving door onze handhavers, in 2017 zal dit worden geprofessionaliseerd; toepassing technische hulpmiddelen, vervanging materieel etc. Daarnaast zal de mogelijkheid onderzocht worden voor één-manssurveillance.  Ondanks deze beleidsintensivering verwachten wij niet dat we alle structurele financiële middelen nodig hebben. Hierop komen wij in de VJN 2017 terug.     
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Programma 2  Samenleving Meedoen in Zuidplas 
  Eén van de grootste opgaven voor gemeenten in deze jaren zijn de veranderingen in het sociaal domein. Dit sociaal domein wordt gezien als één geheel. Om effectieve oplossingen en uiteindelijk ook maatwerk te kunnen bieden, zijn verbindingen nodig. Het college wil in dit proces samen optrekken met inwoners en maatschappelijke organisaties. Gezien de omvang en complexiteit van de transities en transformatie zoekt het college nadrukkelijk de samenwerking met de gemeenteraad. De transitie zetten we voort en we leggen de basis voor de verdere transformatie.  

 
 
Producten  Dit programma bestaat uit de volgende producten: 

 Zorg en ondersteuning 
 Ontplooiing 
 Jeugd en onderwijs   
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2.1 Zorg en ondersteuning Doelstelling De gemeente Zuidplas staat een samenleving voor ogen waaraan iedere inwoner vanuit eigenkracht deelneemt. In de toekomst blijft maatschappelijk ondersteuning voorhanden voor diegenen die dit niet zelf kunnen regelen. Hierdoor ontstaat een duurzame samenleving, ook voor de volgende generatie.   Doelstelling Resultaat Toelichting Maatschappelijk resultaat Wat hebben we bereikt? Prestatie Wat hebben we ervoor gedaan? Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 
Toegang tot zorg Inwoners vinden eenvoudig de weg naar zorg  

De samenwerking tussen de Sociaal Teams (ST) en het Wmo-cluster is duidelijk verbeterd, waardoor de ondersteuning aan inwoners verbeterd is. Daarnaast heeft er een splitsing van de teams plaats gevonden, zodat ze twee gebieden bedienen: 1. Nieuwerkerk aan den IJssel 2. Moerkapelle, Moordrecht en Zevenhuizen  De integrale dienstverlening is gericht op het principe 1-gezin-1-plan 

●  ●  
In 2016 is al veel bereikt in de samenwerking tussen ST en Wmo-cluster en wordt momenteel de uitdaging aangegaan om: minder ad hoc te werken/verantwoord en doordacht keuzen te maken, meer overzicht ('inzicht in wie doet wat, wanneer en waarom') en controle te krijgen ('de juiste mensen de juiste dingen laten doen, evalueren wat we doen, samenwerken, ontwikkelen en sturen op resultaten; kwantitatief en vooral kwalitatief') Er is een drietal prioriteiten vastgelegd voor het ST/Wmo-cluster: 1. Duidelijkheid creëren in de wijze waarop toegang en toeleiding naar zorg en hulp wordt vormgegeven.  2. Kwalitatief goede zorg, ondersteuning en hulp bieden waar nodig.  3. Voorkomen van onnodige of langdurige hulp. NB: De splitsing van ST/Wmo-cluster in de twee gebieden is in 2016 ingevoerd, maar is momenteel onderwerp van heroverweging, omdat dit niet altijd lijkt bij te dragen aan een efficiënte(re) werkwijze Algemene voorzieningen Het beroep op maatwerkvoorzieningen is zo beperkt mogelijk 

 Algemene voorzieningen -zoals Dagbesteding Nieuwe Stijl- zijn ingezet voor het verminderen van de kosten van de maatwerkvoorzieningen en dit 
●   

●   
Na een looptijd van één tot twee jaar is de pilot Dagbesteding Nieuwe Stijl gestopt. Hiervoor in de 
plaats is een kader ‘eigen kracht initatieven’ opgesteld op basis waarvan de voormalige pilots 
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Doelstelling Resultaat Toelichting Maatschappelijk resultaat Wat hebben we bereikt? Prestatie Wat hebben we ervoor gedaan? Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 
onder andere meenemen bij de uitwerking van het subsidiebeleid, in overleg met het maatschappelijk middenveld (subsidiebeleid: eerste kwartaal)  

 Bewustwording is verbeterd als het gaat om de inzet en de mogelijkheden om meer te sturen op de inzet van eigen kracht/algemene voorzieningen. De dorpshuizen zijn centrale punten waar inwoners en organisaties samen met elkaar activiteiten organiseren, waar men elkaar ontmoet en zich kan ontplooien 

     
●  

     
●  

subsidie kunnen aanvragen. Dit kader is een aanscherping van het beleid rondom de pilots De beoogde kostenvermindering is niet inzichtelijk te maken omdat de deelnemers niet op individueel (BSN) niveau worden geregistreerd door de algemene voorzieningen Na vaststelling van de startnotitie dorpshuisfunctie in maart 2016 door de gemeenteraad is een onderzoekstraject gestart, met als doel een drietal vragen te beantwoorden: wat verstaan we onder een dorpshuis? Welke activititeiten moeten en/of kunnen in een dorpshuis plaatsvinden? Zijn deze activiteiten specifiek aan een plek verbonden? In 2016 hebben in alle dorpen gesprekken plaatsgevonden en nam het digitaal inwonerspanel deel aan een gemeentebreed onderzoek naar de dorpshuisfunctie. Voorjaar 2017 zullen de kaders voor de dorpshuisfunctie worden vastgesteld Transformatiebudget Realiseren van transformatie in het Sociaal Domein  
Realiseren van vernieuwing in het Sociaal Domein, gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners, het inzetten van lichte hulp waar mogelijk en intensieve hulp waar nodig. Met innovatieve en integrale oplossingen is gepoogd om met hetzelfde geld meer te bereiken en de kwaliteit van de hulp en ondersteuning aan inwoners te verbeteren 

● ● Op zorgvuldige wijze wordt stap voor stap gewerkt aan de transformatie. De voortgang van de transformatie is beschreven in de Voortgangsrapportage Sociaal Domein. Het Transformatiebudget bestaat voor een groot deel uit de financiering van een vorm van praktijkondersteuning op het gebied van jeugd GGZ bij de huisartsen (poh jeugd). Dit is in 2016 nog niet gestart, wat leidt tot een onderbesteding 
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Doelstelling Resultaat Toelichting Maatschappelijk resultaat Wat hebben we bereikt? Prestatie Wat hebben we ervoor gedaan? Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 
Gecoördineerd welzijnswerk Er is één aanspreekpartner voor de gemeente op het gebied van het brede welzijnswerk, vrijwilligersondersteuning en mantelzorgondersteuning (zie ook paragraaf 2.3, jeugd & onderwijs)           

 De Stichting Jeugdwerk en de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) faciliteren bij het opzetten van een organisatie voor gecoördineerd welzijnswerk, die meer samenhang brengt in het welzijnsveld. Met deze organisatie speelt Zuidplas beter in op ondersteuningsvragen van inwoners en vindt er betere afstemming plaats tussen formele en informele zorg. Waardering en ondersteuning van zowel mantelzorgers als vrijwilligers zijn belangrijke taken van deze organisatie    
 Het faciliteren en realiseren van een digitaal systeem voor de informele zorgdiensten 

●                
● 

●                
● 

 Op 18 mei 2016 is 'Welzijn Zuidplas' het samenwerkingsverband tussen Stichting Samen Zuidplas (voor heen: Stichting Jeugdwerk) en de Nederlandse Patiëntenvereniging, afdeling Zuidplas, officieel gelanceerd. Stichting Samen Zuidplas officieel de werkgever van alle beroepskrachten, ook die vanuit de NPV komen. Op 20 december 2016 heeft het college besloten met de Stichting Samen Zuidplas een subsidieovereenkomst aan te gaan (deze is begin januari 2017 ondertekend). Welzijn Zuidplas voert taken uit op het gebied van vrijwilligersondersteuning, mantelzorg-ondersteuning, ouderenadvies, algemeen jeugdwerk, Moluks Ouderenhuis, activiteiten voor mensen met een migratie-achtergrond en Raad & Daad (professionele èn vrijwillige sociaal-juridische dienstverlening) 
 Bij Welzijn Zuidplas is het VrijwilligersInformatiePunt (VIP) gestart. Het VIP maakt gebruik van een 'online marktplaats' Cliëntondersteuning Inwoners die een zorg- of ondersteuningsbehoefte/-vraag hebben, kunnen beschikken over onafhankelijke cliëntondersteuning 

In 2016 is de structurele invulling van een efficiënte en effectieve inzet van cliëntondersteuning geëffectueerd ● ● Gerealiseerd met het vaststellen van de notitie 'Onafhankelijke Cliëntondersteuning in de gemeente Zuidplas' (A16.000864) op 21 juni 2016 (R16.000048) 
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Doelstelling Resultaat Toelichting Maatschappelijk resultaat Wat hebben we bereikt? Prestatie Wat hebben we ervoor gedaan? Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 
Eenzaamheid Het zoveel mogelijk beperken van het aantal inwoners van Zuidplas dat zich eenzaam voelt 

Samen met het maatschappelijk middenveld is ingezet op een breed programma dat inwoners ondersteunt bij het (weer leren) aangaan van zingevende verbindingen met elkaar en het ondersteunen van gemeenschapszin in dorpen/buurten 

● ● In Zuidplas vinden veel acties/activiteiten plaats ter voorkoming van eenzaamheid en/of sociaal isolement. Veel hiervan worden uitgevoerd en/of zijn geïnitieerd door Welzijn Zuidplas (een opsomming hiervan wordt gegeven in de Voortgangsrapportage Sociaal Domein). Daarnaast worden er vanuit (andere) vrijwilligersorganisaties ook heel veel activiteiten en diensten georganiseerd/aangeboden met dit (neven)doel NB: Welzijn Zuidplas gaat eind Q1-2017 ook nog nader in overleg met de gemeente over welke activiteiten/diensten nog meer zouden kunnen worden aangeboden ter voorkoming/bestrijding van eenzaamheid/sociaal isolement Veiligheid in en om huis Mensen (met een zorgbehoefte) kunnen langer thuis blijven wonen, waarbij zij voldoende kunnen participeren 

In combinatie met Programma 4 moeten nog wel stappen gezet worden in het integraal kijken naar de behoefte van de doelgroep en stimuleren bij Woningbouwcorporaties om de woningen geschikt te maken voor deze doelgroep 
● ● Vanuit het Sociaal Domein zijn er algemene en maatwerkvoorzieningen die het langer thuis wonen mogelijk maken, zoals woningaanpassingen, vervoer, rolstoelen, huishoudelijke hulp en begeleiding. Het ontwikkelen van integraal beleid, bijvoorbeeld op het gebied van toekomstbestendig bouwen, is in 2016 nog onvoldoende tot stand gekomen NB: In 2017 wordt er ambtelijk in Q2 energie gestoken in het gezamenlijk volgen door een medewerker van de afdeling Ruimte (cluster Ruimtelijke Ontwikkeling) en de afdeling Samenleving (Cluster beleid) van een leergang 'ontwikkelen visie op wonen, begeleiding en zorg' vanuit beide domeinen. Bedoeling is de verbinding meer te kunnen leggen tussen deze domeinen.  Verder is er begin 2017 regionaal (JSO) het rapport 
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Doelstelling Resultaat Toelichting Maatschappelijk resultaat Wat hebben we bereikt? Prestatie Wat hebben we ervoor gedaan? Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 
(JSO) “Langer thuis in Midden-Holland' - balans tussen vraag en aanbod” opgeleverd. Tevens wordt er lokaal een opzet gemaakt voor een nieuwe Woonvisie. Ook de visie die als gevolg van de Omgevingswet geformuleerd moet worden zal in 2017 zijn beslag krijgen Wmo 2015: maatwerkvoorzieningen Maatwerkvoorzieningen inkopen voor diegenen waarvoor de ondersteuning met voorliggende voorzieningen onvoldoende is 

 De prestatie- en samenwerkings-afspraken met betrokken leveranciers zijn gemonitord. Zo kan de gemeente onder andere beoordelen of de leveranciers het afgesproken kwaliteitsniveau halen. Het Netwerk Sociaal Domein Midden Holland (NSDMH) speelt hierin ook een rol 
 De inkoop van de hulp bij het huishouden is opgepakt en wordt in 2017 nog verder uitgewerkt     
 Voor 2016/2017 vindt de aanbesteding van de verschillende vervoersvormen (CVV en leerlingenvervoer) nog afzonderlijk plaats. De gemeente benut deze tijd voor het goed vormgeven van de transformatie van het doelgroepen-vervoer en integratie met het openbaar vervoer 
 De transformatie van de maatwerk-voorzieningen, met in achtneming van 

●      
●    
●  

●      
●    
●  

 Het monitoren is geregeld middels de verschillende contractmanagement overleggen waarbij periodiek gesproken wordt leveranciers. Het contractmanagement is belegd bij het NSDMH waarbij gemeenten steeds aanschuiven  
 Met de pilot resultaatgerichte financiering hulp bij het huishouden is ervaring opgedaan met een andere manier van inkopen van zorg. De resultaten vanuit de pilot alsmede de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) hebben er toe geleid dat voor hulp bij het huishouden deze manier van bekostigen niet verder onderzocht wordt. In regionaal verband wordt in 2017 verder nagedacht over de inkoop voor 2018  
 De eerste stap in de integratie van het doelgroepenvervoer is inmiddels in gang gezet: er wordt gewerkt aan een regionale bundeling van het routegebonden doelgroepenvervoer, te weten leerlingenvervoer, jeugdvervoer en vervoer naar dagbesteding. Ingangsdatum is 1 augustus 2017 en voor het dagbestedingsvervoer 1 januari 2018. Daarna zal er worden toegewerkt naar een volledige integratie doelgroepenvervoer (inclusief CVV) per 1 augustus 2019. Verder wordt er (regionaal) gewerkt aan diverse pilots op het 
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Doelstelling Resultaat Toelichting Maatschappelijk resultaat Wat hebben we bereikt? Prestatie Wat hebben we ervoor gedaan? Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 
de eigenkrachtpiramide, is opgepakt maar nog niet volledig afgerond gebied van integratie doelgroepenvervoer en kleinschalig OV De kosten voor het traject tot aan 1 augustus 2017 worden volgens de verdeelsleutel van het NSDMH verdeeld onder de vijf gemeenten. De kosten voor de pilots worden gedragen door de gemeente waar de pilot draait. Hiervoor is (nog) geen budget vastgesteld Wmo 2015: gericht op financiële tegemoetkoming: Er is een tegemoetkoming beschikbaar voor de kosten van voorzieningen die  onvermijdelijk zijn en niet via een maatwerkvoorziening worden verstrekt 

Het beleid op het gebied van financiële tegemoetkomingen is opgepakt en geconcretiseerd. Denk hierbij aan: 
 Meerkosten voor personen met een beperking of chronisch probleem (oude Wtcg-regeling, Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) 
 Overige financiële tegemoetkomingen 

● ● In 2016 was een collectieve zorgverzekering beschikbaar voor inwoners met een beperking en/of chronische problemen waarbij de gemeente een deel van de premie betaalt. Daarnaast is de eigen bijdrage Wmo verlaagd, is er een huishoudelijke-hulp-toelage beschikbaar en bestaat er de mogelijkheid om aantoonbare meerkosten te vergoeden Van het budget blijft nog een deel over, waarvoor een invulling gezocht zal worden. Een nadere uitwerking hiervan wordt in Q3 2017 verwacht    
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2.2 Ontplooiing Doelstelling Inwoners van Zuidplas moeten zich kunnen ontwikkelen op sociaal, cultureel en sportief gebied. Ontplooiing komt voor ieder mens op eigen wijze tot stand. De gemeente Zuidplas schept randvoorwaarden om dit mogelijk te maken.   Doelstelling Resultaat Toelichting Maatschappelijk resultaat Wat hebben we bereikt? Prestatie Wat hebben we ervoor gedaan? Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 
Herziening subsidiebeleid De basis voor sturing op prestaties en maatschappelijke effecten is verbeterd; Het beleid dat ten grondslag ligt aan de subsidieverstrekking is meer resultaatgericht geformuleerd; De subsidieafspraken en  -voorwaarden zijn meer geschikt voor evaluatie 

Herziening subsidiebeleid 
 Subsidiejaarprogramma 2016: Subsidiëring van maatschappelijke organisaties (conform subsidiebeleid 2012-2016)  
 Besluitvorming over het nieuwe subsidiebeleid: vaststelling subsidieverordening en uitvoeringsregels (1e kwartaal) 
 Behandeling van de aanvragen voor 2017 conform nieuwe subsidiebeleid met -indien van toepassing- inachtneming van overgangsrecht en afspraken maken met instellingen over te bereiken maatschappelijke effecten, mede in het kader van de transformatie 

●   
●  
● 

●   
●  
● 

 
 In het subsidieregister 2016 zijn alle verstrekte subsidies inzichtelijk gemaakt. Er zijn 12 subsidies voor basisvoorzieningen verstrekt en 87 

‘overige subsidies’. Naast deze directe subsidies zijn ook de indirecte subsidies in beeld gebracht 
 Deze doelstelling is behaald    
 De maatschappelijke organisaties zijn tijdig op de hoogte gesteld over het indienen van de subsidieaanvraag voor 2017. Met organisaties die in aanmerking komen voor een instellingssubsidie hoger dan € 50.000 heeft afstemming plaatsgevonden over de opdracht (van de gemeente) en de offerte (van de instelling). Eén en ander in het kader van Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF) De exploitatie van multifunctionele centra is rendabel  Dorpshuizen zijn centrale punten waar inwoners en organisaties samen met 

 Aan de hand van kaders die de gemeenteraad bepaalt, beziet het college de instandhouding van de binnensportaccommodaties en gemeentelijke dorpshuizen, mede in relatie tot de herziening van het subsidiebeleid (eerste en tweede 

● ●  Voor de exploitatie van Dorpshuis Op Moer is een zorgelijke situatie ontstaan. In 2016 is geen subsidie uitbetaald omdat er nog geen jaarrekening over 2015 was overlegd. Er hebben in 2016 geen huurbetalingen aan de gemeente plaatsgevonden De gemeenteraad is in oktober 2016 
Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorende bij controleverklaring 
d.d. 27 juni 2017



 

Jaarrekening 2016 

41  

elkaar activiteiten organiseren, elkaar ontmoeten en zich kunnen ontplooien 
kwartaal) geïnformeerd over de stand van zaken in het proces om te achterhalen hoe de toekomstige dorpshuisfunctie in de afzonderlijke dorpen van Zuidplas kan worden ingevuld Zoals in de NJN al werd aangegeven moet hierover in het voorjaar 2017 besluitvorming plaatsvinden Zuidplas bevordert gezond gedrag binnen de gemeente door het breed stimuleren van bewegen en gezond leven 

 Er zijn concrete projecten gestart gericht op het meer inzetten op bewegen (onder andere door sport) als preventief middel om te voorzien in de bestrijding tegen maatschappelijke 
thema’s als overgewicht, werkloosheid, eenzaamheid, gebrek aan sociale cohesie en dergelijke 

 Bewegingsstimuleringsprojecten door Sport en Bewegen Zuidplas hebben hun meerwaarde bewezen, zoals 
‘Sport4Work’ (werkloze jongeren) en ‘In 
Beweging’ (bijstandsgerechtigden)   

●   
●  

●   
●   

 Het jaarlijkse programma aan activiteiten dat de gemeente (in samenwerking met organisaties) 
organiseert en faciliteert, speelt in op de thema’s die we willen bestrijden.  
Een goed voorbeeld is het project ‘Kids to move’, waarbij kinderen en ouders worden ondersteund bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl om zo de BMI (Body Mass Index) te verlagen 

  De bewegingsstimuleringsprojecten dragen bij aan de doelstelling om deelnemers toe te leiden naar (vrijwilligers)werk. Met de projecten wordt ook de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers bevorderd. Van de 42 deelnemers aan Sport4Work hebben er 20 werk, 5 zijn een opleiding gestart en 3 zijn actief vrijwilliger geworden. Ook de 10 deelnemers aan In beweging zijn actief bezig en participeren in de samenleving op hun eigen niveau Het ontmoedigen van overmatig alcoholgebruik  De ondernemers en organisaties zijn gewezen op het nemen van preventieve maatregelen 
 Er is gerichte ingezet op het  handhaven en toezicht houden op de naleving van de regels Drank- en Horecawet, in nauwe samenspraak met de stakeholders 

● 
● ● 

●  Het aangeboden programma Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) is gratis beschikbaar vanuit NOC*NSF 
 Vergunningen zijn actueel. De gemeente heeft eigen handhavers die zorg dragen voor het toezicht 
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2.3 Jeugd en onderwijs  Doelstelling Ieder kind verdient een betrouwbare opvoedingssituatie en goed onderwijs. Onze jongeren moeten in Zuidplas gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen en ook gewoon plezier kunnen hebben. Zo zijn ze goed voorbereid op de toekomst. Het college levert een bijdrage aan een stimulerend opgroei- en ontwikkelingsklimaat voor jongeren in Zuidplas. De gemeente is hiervoor in gesprek met jongeren.  Doelstelling Resultaat Toelichting Maatschappelijk resultaat Wat hebben we bereikt? Prestatie Wat hebben we ervoor gedaan? Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 
Het opvoedkundig klimaat (inclusief gezondheid) in gezinnen, wijken, buurten, scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen is versterkt 

Er is uitvoering gegeven aan het amendement preventief jeugdbeleid (aangenomen door de gemeenteraad tijdens de behandeling van het regionaal beleidsplan jeugd 2015-2018)  
● ● Met het Actieplan Preventief Jeugdbeleid is invulling gegeven aan het amendement. In 2016 is al een start gemaakt met de concrete uitwerking van onderdelen hiervan, zoals de inzet van anti-

pestprogramma’s in het voorgezet onderwijs, samenwerking met de GGD over de introductie van 
de ‘Gezonde School’ en de aanpak van het ‘Jeugd 
Preventie Team’ vanuit de politie. Actieplan loopt over meerdere jaren tot en met 2018  De jongerenadviesraad is geïnstalleerd ● ● De jongerenraad Zuidplas is vanaf februari 2016 actief  De basisvoorziening voor jeugdwerk is op een andere manier vorm gegeven: een samenhangend aanbod van welzijnsactiviteiten via het gecoördineerd welzijnswerk. Ook de positionering van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de handhaving van ambulant jongerenwerk is hierbij van belang 

● ● Het CJG heeft zich omgevormd van de centrale en coördinerende plek in het sociaal domein naar een sterke netwerkpartner op het gebied van preventief jeugdbeleid. Er wordt effectief samengewerkt met Welzijn Zuidplas en het Sociaal Team 

 Educatietrajecten op het gebied van sport en bewegen, natuur en cultuur, verkeer en aansluiting arbeidsmarkt zijn nog niet in 2016 nog niet afdoende opgepakt 
● ● De Startnotitie onderwijs Zuidplas is door de gemeenteraad aangehouden en door het college teruggenomen. In die notitie is opgenomen dat in het 1ste kwartaal van 2017 een overzicht wordt opgesteld van de diverse educatietrajecten en wordt besproken 
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met het onderwijsveld. Planning van eventuele wijzigingen is voorzien in het 1ste kwartaal 2018  In samenspraak met het onderwijs zijn stappen gezet in het verder concretiseren en intensiveren van de verbinding van de zorgstructuren op de scholen en  de lokale jeugdhulpstructuur (realiseren integrale ondersteuning structuur en aanbod) 

● ● In 2016 zijn teamleden van het Sociaal Team gekoppeld aan scholen en is er een stroomschema gemaakt waarin helder wordt waar een school met welke hulpvraag terecht kan. Ook zijn er afspraken gemaakt over Onderwijs Zorg Arrangementen voor kinderen die niet fulltime onderwijs genieten. Er is twee keer per jaar overleg tussen het Sociaal Team, het CJG en de intern begeleiders uit het onderwijs  Acties zijn uitgezet gericht op het Intensiveren van een passende onderwijsomgeving op scholen, gezamenlijk met de regiogemeenten en de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs 
● ● In 2016 zijn teamleden van het Sociaal Team gekoppeld aan scholen en is er een stroomschema gemaakt waarin helder wordt waar een school met welke hulpvraag terecht kan. Ook zijn er (regionale) afspraken gemaakt over Onderwijs Zorg Arrangementen voor kinderen die niet fulltime onderwijs genieten. Vanaf 1-8-2017 is op alle VO-scholen in de regio Midden-Holland het project JOS (jeugdhulp op school) gestart  Er is ingezet op kwalitatief goed peuterspeelzaalwerk en kinderopvang, waarbij voor- en vroegschoolse educatie gewaarborgd blijft 
● ● De inzet is voortdurend aanwezig. Verder is in de Startnotitie onderwijs Zuidplas opgenomen dat voor 

de zomer 2017 een nota “Voorschoolse 
Voorzieningen” aan de gemeenteraad wordt aangeboden  Overleg met de middelbare scholen in Zuidplas over het verbreden van het voortgezet onderwijsaanbod in de gemeente. Een haalbaarheidsonderzoek naar verbreding van het voortgezet onderwijs is uitgevoerd en neergelegd in een rapport. De middelbare scholen, die eventueel het initiatief moeten nemen, beraden zich op hun mogelijkheden 

● ● De besturen meldden maart 2017 dat er nog geen eenduidig, positief standpunt is. Samen wordt gewerkt aan de keuze van de besturen. Eerst moet helderheid komen over woningbouw, leerlingaantallen en hindermacht. Het is de bedoeling voor de zomer van 2017 helderheid te geven 
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 De eerste stappen zijn gezet om te voorzien in voldoende (en adequate) huisvesting voor het onderwijs: inventariseren voor 2017 tot 2022 (waarbij mogelijk grote vervangingsinvesteringen kunnen komen) en de resterende gemeentelijke taak in beeld brengen na het wegvallen van de verantwoordelijkheid voor de bekostiging van het (vervangings)onderhoud van de scholen in het primair en voortgezet onderwijs 

● ● In de Startnotitie onderwijs Zuidplas zijn de belangrijkste ontwikkelingen rondom onderwijshuisvesting geschetst. Aan de gemeenteraad is toegezegd voor de zomervakantie 2017 te komen met een Strategisch Huisvestings-plan Onderwijs (SHO), waarin de belangrijkste investeringen voor 2017 tot 2022 in beeld worden gebracht Risico is kosten uitvoeringsprogramma en projecten; voor deze kosten wordt een raming gemaakt, die samen met het SHO wordt voorgelegd 
De toegang tot de jeugdhulp is verder geoptimaliseerd In 2016 is ingezet op een verdere integratie tussen het CJG en de Sociaal Teams Zuidplas ● ● In 2016 heeft het CJG de opdracht gekregen om de taken, samenwerking en ontwikkeling van het CJG, het Sociaal Team en Welzijn Zuidplas op elkaar af te stemmen. Dit heeft geleid tot een advies over de verbetering van de samenwerking en een gewijzigde inzet van de CJG coördinator en Sociaal Makelaars. Dit vormt de basis voor de gerichte subsidieopdracht voor 2017 op basis van beleidsgestuurde contractfinanciering  Optimalisatie hulpverlening (middels algemene voorzieningen) door de Sociaal Teams Zuidplas ● ● Geen separaat budget. Gedachte hierachter is laagdrempelig aanbod dat dure hulp (deels) kan voorkomen en daardoor kosteneffectief. Dit betreft een proces dat ook de komende jaren nog doorloopt  Er zijn stappen gezet voor de verbetering van de samenwerking met de huisartsen wat betreft zorgtoeleiding en hulpverlening en het Sociaal Team Zuidplas 

●   ● In huisartsenpraktijk HOED in Nieuwerkerk aan den Ijssel wordt een Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH) Jeugd ingezet en de samenwerking met het sociaal team versterkt. Samen met een kwartiermaker POH jeugd wordt deze werkwijze in 2017 met de andere geïnteresseerde huisartsen verder ontwikkeld. Door beperkte capaciteit en personele wisselingen is er minder progressie geboekt dan gepland. Mede om die reden is een 
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kwartiermaker aangetrokken  Verbinding tussen de Sociale Teams en de zorgaanbieders, onderwijs en brede welzijnsorganisatie (inzet transformatie) ● ● In 2016 zijn teamleden van het Sociaal Team gekoppeld aan scholen en is er een stroomschema gemaakt waarin helder wordt waar een school met welke hulpvraag terecht kan. Ook zijn er afspraken gemaakt over Onderwijs Zorg Arrangementen voor kinderen die niet fulltime onderwijs genieten. Ook is er twee keer per jaar overleg tussen het Sociaal Team, het CJG en de intern begeleiders uit het onderwijs. Dit betreft een proces dat ook de komende jaren nog doorloopt De inzet van zware zorg en het gedwongen kader is verminderd 
De regionale Jeugdbeschermingstafel is in 2016 voorgezet ● ● De Jeugdbeschermingstafel wordt gecontinueerd 

 Besluitvorming over het omzetten van de Jeugdbeschermingstafel in een reguliere voorziening vanaf 2017 heeft in 2016 plaatsgevonden 
● ● Het functioneren van de Jeugdbeschermingstafel Midden-Holland is in het najaar van 2016 geëvalueerd. Op grond van de evaluatie hebben de colleges in Midden-Holland eind 2016 besloten om de JB-tafel in 2017 te continueren en te positioneren bij de gemeente Gouda (de JB-tafel was in 2015 en 2016 tijdelijk ondergebracht bij Stek Jeugdhulp)  Er zijn afspraken gemaakt tussen de sociale teams en de dure specialistische zorg over het tijdig afschalen van deze zorg (regionale aanpak) 
● ● Er zijn regionaal afspraken gemaakt met de aanbieders over het afschalen van de zorg waar mogelijk. Dit betreft een proces dat ook de komende jaren nog doorloopt. In de samenwerking wordt voortgang geboekt maar dat vertaald zich nog niet in budgetbeheersing      
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Wat heeft het gekost ?  Samenleving  

     

Samenleving Jaarrekening 2015 Primitieve begroting 2016
Begroting na wijziging 2016 Jaarrekening 2016 Verschil jaarrekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten
Zorg en Ondersteuning                 9.573               10.040               10.160                 9.308                     851 
Ontplooiing                 5.435                 4.654                 4.382                 4.243                     139 
Onderwijs en jeugd               14.251               11.878               12.651               13.373                   -721 Totaal lasten               29.259               26.572               27.193               26.925                     268 Baten
Zorg en Ondersteuning                     551                     530                     528                     616                       88 
Ontplooiing                 1.061                     614                     632                     768                     136 
Onderwijs en jeugd                 1.143                     451                     451                     633                     181 Totaal baten                 2.754                 1.595                 1.612                 2.016                     405                          -                          -                         1                         3 Saldo van baten en lasten              -26.505              -24.977              -25.581              -24.908                     673 Toevoeging aan reserves                     964                       24                       24                       24                      -11 Onttrekking aan reserves                 1.876                     866                 1.216                 1.280                       76 Resultaat              -25.592              -24.135              -24.389              -23.652                     738 

Bedragen * € 1.000,-
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  Zorg en ondersteuning  Transformatieagenda De afgelopen periode heeft ons geleerd dat de transformatie een proces is en geen project. Het realiseren van de transformatie is de hoofdprioriteit in al het handelen in het sociaal domein en daarom niet enkel in de losse punten van de transformatieagenda te vatten. Een integrale benadering en rapportage sluit beter aan op de realiteit en is daarmee voor de toekomst wenselijker en beter hanteerbaar. De in de transformatieagenda gekozen thema’s staan ondertussen als een huis en blijven de speerpunten in het integraal transformerend handelen.   
De thema’s van de transformatieagenda: 
 Langer thuis wonen 
 Veilig opgroeien en ontwikkelen 
 Versterken voorveld en voorzieningen 

Analyse afwijkingen t.b.v. bestuurlijke verantwoording en rechtmatigheid bedragen x € 1.000SamenlevingOmschrijving Lasten Baten Storting Onttrekking Saldo I/SZorg en Ondersteuning 851                    88                      -                         -                         939                    WMO Maatwerkvoorzieningen -267                  -                         -                         -                         -267                  IWMO Algemene voorzieningen 391                    -                         -                         -                         391                    IDoelgroepenbeleid 105                    -                         -                         -                         105                    IWet inburgering nieuwkomers 72                      73                      -                         -                         145                    ITransformatiebudget 200                    -                         -                         -                         200                    IJeugdgezondheid 65                      -                         -                         -                         65                      IVolksgezondheid 67                      -                         -                         -                         67                      IUitvoeringskosten 230                    -                         -                         -                         230                    IOverige -12                     15                      -                         -                         3                        IOntplooiing 139                    136                    -                         -                         274                    Bibliotheken 56                      -                         -                         -                         56                      IDorpshuizen 30                      -                         -                         -                         30                      ISport & cultuur 66                      125                    -                         -                         191                    IOverige -13                     10                      -                         -                         -3                       IOnderwijs en jeugd -721                  181                    -11                     76                      -475                  Kinderopvang -72                     -                         -                         -                         -72                     IOnderwijsachterstandenbeleid -93                     93                      -                         -                         -                         IOnderwijs inclusief huisvesting -205                  86                      -11                     -                         -130                  IJeugdhulp -277                  -                         -                         -                         -277                  IBesluit tot sloop Rehobothschool -76                     76                      1                        IOverige 1                        2                        -                         -                         3                        I Totaal                     268                     404                      -11                       76                     738 -/- = nadeel en + = voordeel
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 Gezondheid 
 Integraliteit en kwaliteit  WMO Maatwerkvoorzieningen        In 2015 zijn de normen rondom de hulp bij het huishouden herijkt en is de transformatie in de WMO verder vormgegeven (meer inzet sociaal netwerk en eigen kracht). In 2015 is hiermee een licht dalende trend ingezet ten aanzien van de afname van hulp bij het huishouden. Deze trend zette door en heeft in 2016 geleid tot een onderbenutting. Hulp bij het huishouden is echter een open regeling, waarvan het toekomstig gebruik moeilijk kan worden voorspeld. In elk geval neemt het aantal ouderen in Zuidplas de komende jaren gestaag toe. Daarnaast zal de landelijke verlaging van eigen bijdragen in de Wmo die we lokaal ook opgenomen hebben in het beleid naar verwachting leiden tot een lichte stijging van de vraag naar hulp bij het huishouden. Voorts wordt in 2018 de hulp bij het huishouden opnieuw aanbesteed, waarbij mede de landelijke maatregel met betrekking tot verantwoord marktgedrag kan leiden tot hogere tarieven voor huishoudelijk hulp vanaf dat jaar. De uitgaven voor persoonlijke begeleiding daarentegen zijn fors hoger dan eerder voorzien.  
Per saldo is het budget voor maatwerkvoorzieningen in 2016 met € 267.000 overschreden.                WMO Algemene voorzieningen In 2016 is beleid ontwikkeld (de lokale oplegnotitie bij) het Regionaal Kader Maatschappelijke Zorg 2017-2020 maar dit leidt pas in 2017 en verder tot concrete uitgaven in dat kader. Het gaat dan om bijvoorbeeld de opzet van goede respijtvoorzieningen voor mantelzorgers van (O)GGZ en het omvormen van Beschermd Wonen naar begeleid thuis wonen voor deze doelgroep. Met name voor deze laatste opgave zijn nieuwe vormen van dagbesteding en begeleiding nodig.  Doelgroepenbeleid Het budget voor doelgroepenbeleid is in 2016 niet volledig benut.  Transformatiebudget        De besteding van het transformatiebudget in 2016 is weergegeven in de voortgangsrapportage sociaal domein. De onderbesteding van het budget bedraagt € 200.000. Dit komt door het achterblijven van de uitrol van praktijkondersteuners jeugd-GGZ bij de huisartsen. Het geraamde budget voor het vergroten van het aantal praktijkondersteuners is in 2016 onbenut gebleven. Er is inmiddels een kwartiermaker aangesteld om dit proces te versnellen.    De weg is ingeslagen voor een verdergaande ontschotting binnen samenleving, zodanig dat we de inspanningen op Jeugdhulp, de algemene taakstelling op Samenleving en Participatie nog beter waar kunnen maken. Samen met inwoners en maatschappelijke organisatie.   Uitvoeringskosten Gezien de opgaven in het sociaal domein en de situatie van inhuur door gebrek aan personele capaciteit is in de NJN 2016 € 220.000 incidenteel bijgeboekt op deze post. Intussen zijn de vacatures in de afdeling Samenleving echter ingevuld is het extra bedrag voor inhuur in 2016 niet meer uitgegeven en blijft dus 
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eenmalig over. In 2017 zal het budget dus € 220.000 lager zijn, terwijl er nog wel belangrijke opgaven zijn op de Wmo, inhoudelijk en qua administratieve inrichting en vernieuwing.   Ontplooiing Bibliotheek  Dit zijn de geraamde kosten voor de garantstelling (A15.001968) welke per februari 2017 afgelopen is.         Dorpshuizen        Recentelijk heeft het college besloten om de subsidie voor dorpshuizen voor de jaren 2014 t/m 2016 te herzien. Hiervoor wordt een voorziening ter hoogte 
van € 102.000 opgenomen.        Sport & Cultuur        
In totaal is er een onderschrijding van € 87.000 op sport, hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere onderhoudskosten en kapitaallasten op de buitensport.  Door het besluit over de zwembaden in 2015 is de financiële tegemoetkoming van € 35.000 vervallen.         Onderwijs en Jeugd Kinderopvang        Op dit moment zien we dat de budgetten voor peuterspeelzalen niet toereikend zijn voor de prestatieafspraken die er gemaakt zijn. U ontvangt hiervoor in de tweede helft van 2017 een nota of bijstelling benodigd is of niet.  Onderwijsachterstandenbeleid        De kosten voor onderwijsachterstandenbeleid worden jaarlijks vergoed. Hierdoor is zowel aan de lasten- als de batenkant een overschrijding ontstaan die per saldo neutraal is.                                                                                                               Onderwijs inclusief huisvesting        Er zijn extra kosten gemaakt voor de huisvesting Bijzonder basis onderwijs van Beethovenlaan. Deze extra kosten van € 85.000 zijn ook als vergoeding 
ontvangen. De overige extra kosten van € 120.000 hebben te maken met hogere huisvestingslasten voor onderwijs.                    
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Jeugdhulp        Vooral op het Landelijk Transitiearrangement, JeugdzorgPlus en het gedwongen kader zijn extra kosten gemaakt. Deze kosten vallen in de zware categorie en zijn beperkt beïnvloedbaar. Aan de hand van de transformatieagenda en de voorbereidingen op de nieuwe inkoop is er in 2016 gestuurd op de transformatie in het jeugddomein.      Besluit tot sloop Rehobothschool Het raadsbesluit om het bestaande pand te slopen (20 september 2016) heeft tot gevolg dat de restantboekwaarde versneld moet worden afgeschreven. Op het moment van sloop is de boekwaarde van de Rehobothschool dan nihil. De extra afschrijvingskosten van de Rehobothschool in 2016 is € 76.000. De extra afschrijvingskosten worden, conform raadsbesluit, onttrokken aan de algemene reserve.   Extra toelichting Sociaal domein (inclusief Inkomensvoorziening, onderdeel van Programma Werk, economie en duurzaamheid) Algemene analyse 
Op dit moment ziet het college dat er een forse onderschrijding is op Samenleving. Het voordeel dat u nu ziet van € 800.000 is komt vanuit Zorg & Ondersteuning (Wmo en Participatie). Op het onderdeel Wmo komt de overschrijding deels door het incidenteel bijplussen in de NJN, een onderbenutting van het Transformatiebudget en een voordeel op Hulp bij het Huishouden. Bij Participatie zijn voordelen ontstaan op bijdragen aan de GR IJsselgemeenten en Promen, op enkele specifieke uitkeringen (BBZ, IOAW) en op het budget statushouders. De andere onderdelen hebben een minder groot financieel effect. 
Het tekort op Jeugdhulp van € 300.000 zou € 1.600.000 geweest zijn wanneer er in de VJN en NJN 2016 niet incidenteel bijgesteld zou zijn. Het college stelt voor om de onderschrijding op Samenleving (ontschotten) in 2017 en 2018 in te zetten om de in de NJN 2016 ingezette extra middelen voor Jeugd en Participatie te kunnen dekken. In de NJN 2017 zal het college verder ingaan hoe we het meest efficiënt met de schaarse middelen op Samenleving om kunnen gaan.   Het voordeel in 2016 ziet er per product als volgt uit: (P2) Zorg & ondersteuning    +   €    939.000 (P2) Ontplooiing                   +   €      274.000 (P2) Onderwijs en jeugd        -/-  €     476.000 (-/- € 287.000 NSDMH) (P3) Inkomensvoorziening     +   €       96.000    Structurele analyse 
Jeugdhulp (tekort € 300.000) Op Jeugdhulp zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor 2016, maar ook aflopend voor 2017 en 2018. Uiteindelijk ontstaat er (zonder wijzigingen in prijs of 
aantallen) een structureel tekort van € 1.600.000.  Het structureel beschikbare budget bedraagt conform de Rijksvergoeding € 7.400.000 tegen een kostenplaatje (vanuit rekening 2016) van € 9.000.000. 
Structureel tekort van € 1.600.000 
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Participatie (tekort € 250.000) Op participatie zien we dat voor 2017 vooralsnog nog redelijk uitkomen, echter lopen de in de begroting opgenomen budgetten (evenals op jeugdhulp) sterk 
af. Dat betekent dat we hier een te verwachten tekort van € 1.000.000 zien ontstaan doordat de incidenteel verhoogde budgetten voor de komende jaren niet meer beschikbaar zijn. Structureel tekort van € 1.000.000  Overige taken Op dit moment laat de rest van het programma een ruim overschot zien van € 1.200.000. Hiervan wordt een groot deel (€ 400.000) veroorzaakt door onderschrijding op de Wmo. Een deel van dit budget is echter structureel benodigd om aan diverse taken invulling te geven waar op dit moment nog 
onvoldoende invulling aan gegeven wordt. Hiervoor wordt € 400.000 omgezet naar budget om deze invulling aan deze taken te geven. Er resteert een deel om aan de raad voor te leggen ter dekking aan te dragen voor de structurele tekorten die ontstaan bij participatie en jeugdhulp.  Conclusie 
Het voordeel van € 840.000 op Samenleving in de jaarstukken 2016 is onderzocht op een structureel of incidenteel karakter. In grote lijnen (over het gehele 
programma) kan het volgende geconstateerd worden. Op langer termijn zien we echter een tekort ontstaan van € 2.600.000 op jeugdhulp en participatie. Let op dat is zonder de eventuele effecten van wijziging door prijs en aantallen. Kort door de bocht zou je kunnen zeggen dat er een uitdaging ligt van € 1.100.000 structureel. Is dat op te vangen door de transformatie, de trap af, enz.? Zien we nog effecten door stijging van prijzen en/of aantallen?  Er is dus geen structureel voordeel te melden voor Samenleving. Het is van belang dat we zeer nauwkeurig omgaan met de schaarse middelen die beschikbaar zijn voor het sociaal domein. In de NJN 2017 ontvangt u hierover een voorstel hoe wij hiermee om denken te gaan.  De in de VJN 2016 en NJN 2016 incidenteel bijgestelde budgetten:         
Inclusief de tekorten van € 300.000 op jeugdhulp en € 250.000 op participatie voor 2016 zit de structurele ombuiging er als volgt uit:      
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 Programma 3  Werk, Economie en Duurzaamheid Werken, denken en doen voor nu en later 
  De arbeidsmarkt verandert: het is zaak om werk, economie en duurzaamheid in te zetten voor een toekomstbestendige samenleving. Samen met inwoners en ondernemers streeft de gemeente naar oplossingen, waarbij zij zich opstelt als constructieve partner. De gemeente faciliteert en ondersteunt waar nodig en moedigt inwoners en bedrijven aan zoveel mogelijk op eigen kracht te doen en hun netwerk te gebruiken. ‘Iedereen werkt of leert naar vermogen’ is het uitgangspunt! Werk is hét middel om te participeren in de samenleving. 

   Producten  Dit programma bestaat uit de volgende producten: 
 Economische zaken 
 Duurzaamheid 
 Inkomensvoorziening 
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3.1 Economische zaken Doelstelling De gemeente Zuidplas biedt ruimte voor een goed ondernemersklimaat. Zij zet zich in voor de bescherming en versterking van dat (economische) klimaat.  Doelstelling Resultaat Toelichting Maatschappelijk resultaat Wat hebben we bereikt? Prestatie Wat hebben we ervoor gedaan? Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 
Vernieuwing van het economisch beleidsplan  

In 2016 is de economische visie uit 2011 geactualiseerd en vastgesteld door de gemeenteraad In 2016 is een start gemaakt met de voorbereidingen van de op te stellen detailhandelsvisie. Deze visie komt tot stand met input vanuit de middenstand 

● ● De gemeenteraad wordt in het kader van de motie gezamenlijk start (nr. 796), betrokken bij de tot standkoming van de detailhandelsvisie. De visie zal in september 2017 aan de gemeenteraad worden voorgelegd  
Een ondernemersvriendelijke gemeente waar bedrijven zich graag willen vestigen  

In 2016 zijn de resultaten van de enquête 
‘MKB-vriendelijkste gemeente’ bekend gemaakt. Acties die hieruit voortkomen zijn meegenomen in de economische visie van 2016 De wethouder heeft een vast ondernemersspreekuur ingesteld waar bedrijven zich met en zonder afspraak kunnen melden 

● ●  

Profilering als ‘Tuin van de zuidelijke Randstad In 2016 is de recreatievisie door de gemeenteraad vastgesteld ● ●  
Aansluiten bij de Greenport Westland Oostland gemeenten waar het gaat om warmterotondes en arbeidsparticipatie 

Zuidplas is aangesloten bij het programmabureau Greenport Westland Oostland, met als doel ondernemers te faciliteren in de tuinbouwsector 
● ● De coöperatie Zuidplas (tuinders die samen ruim 200 ha hebben) hebben inmiddels verschillende contracten gesloten (met Warmtebedrijf Rotterdam, Eneco). Wanneer de leiding naar Leiden wordt aangelegd en aan de tuinders warmte geleverd kan worden is nog niet duidelijk. Er wordt (langzaam) vorderingen gemaakt. De gemeente heeft goed overleg met het bestuur van de coöperatie en volgt de ontwikkelingen vanuit de provincie 
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Toekomstige jonge werknemers, nu scholieren, interesseren voor bedrijven in Zuidplas 
In 2016 is de pilot van de bedrijvenproeverij verder uitgerold binnen alle dorpen en basisscholen in Zuidplas ● ●  

Verdubbeling van Social Enterprises in Zuidplas  
In 2016 is de taskforce voor Social Enterprises opgeheven. Dit kan door de goede samenwerking die er is tussen het Werkplein IJsselgemeenten, Werkgeverservicepunt Rotterdam, afdeling Samenleving, economische zaken en ondernemersverenigingen in Zuidplas. Na het aantreden van het huidige college is het aantal sociale ondernemingen in Zuidplas meer dan verdubbeld 

● ●   
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3.2 Duurzaamheid Doelstelling De gemeente Zuidplas streeft naar een duurzame samenleving. Duurzaamheid betekent voor ons het aansluiten op behoeften van het heden, zonder het vermogen van onze kinderen en hun kinderen om in hun eigen behoefte te voorzien in gevaar te brengen. Duurzaamheid is daarmee een integraal onderdeel van alle beleidsterreinen. Het college wil op het gebied van duurzaamheid een voorbeeld zijn voor andere gemeenten, maar ook leren van andere gemeenten.  Doelstelling Resultaat Toelichting Maatschappelijk resultaat Wat hebben we bereikt? Prestatie Wat hebben we ervoor gedaan? Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 
Duurzame beleidsvorming met aandacht voor de samenleving (mens), de omgeving (milieu) en de financiën (middelen)  

• Er is uitvoering gegeven aan de programmatische uitgangspunten van de beleidsnota Duurzaamheidsbeleid 2015–2018 en het Uitvoerings-programma Duurzaamheid 2015–2016  
• Er is continue aandacht voor de interne cultuurverandering, waarin alle relevante beleidsvelden aandacht besteden aan de uitgangspunten en doelstellingen van het duurzaamheidsbeleid  
• Inzetten voor vaststelling van een regionaal Energieakkoord, met aandacht voor de isolatie van bestaande woningbouw 

●   
●  
●  

●   
●  
● 

In 2016 is uitvoering gegeven aan het duurzaam-heidsbeleid. Daarbij is gewerkt aan het zichtbaar maken van duurzaamheid in de samenleving. Zo is in 2016 het duurzaamheidsplatform actief geworden, is er een duurzaamheidsmarkt geweest en is gewerkt aan de totstandkoming van de duurzaamheidslening die in januari 2017 operationeel is geworden. Via de mogelijkheid tot collectieve aankoop zonnepanelen en de georganiseerde wijkaanpak in Dorrestein zijn ook de inwoners geactiveerd tot het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. De regio Midden Holland is pilotregio geworden betreffende de regionale energietransitie. Voor de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid is incidenteel geld beschikbaar gesteld. Hoewel de activiteiten in 2016 zijn opgestart, wordt een gedeelte van de kosten hiervoor in 2017 gemaakt Een duurzame samenleving met aandacht voor mensen, omgeving en financiën 
• Stimuleren en faciliteren van een duurzaamheidsplatform bestaande uit inwoners en lokale ondernemers. Met dit platform geeft Zuidplas een impuls aan de inzet voor verduurzaming vanuit de samenleving 

●    
●    
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• Er is maximale aandacht voor initiatieven die zich aandienen vanuit de samenleving en nieuwe ontwikkelingen. Hiervoor heeft de gemeente een deel van de tijdelijke uitbreiding van de personele bezetting ingezet 
• Er is ingezet op de opwekking van hernieuwbare energie, bijvoorbeeld door een nieuwe oproep aan inwoners om zich aan te sluiten bij de gezamenlijke aankoop van zonnepanelen 
• Ook is er ingezet op wijkgerichte aanpak van energiebesparing in de particuliere woningbouw 
• In aanvulling op de lokale en bedrijfsmatige inspanningen is er gewerkt aan de regionale samenwerking en afspraken op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en de opwekking van hernieuwbare energie. 

●   
●   
●  
● 

●   
●   
●  
● 

Een duurzame bedrijfsvoering met aandacht voor mensen, materialen en energie  

• Social Return on Investment maakt onderdeel uit van de Bedrijfsvoering   
• Door slimme meters is er beter inzicht ontstaan in het energieverbruik binnen de eigen bedrijfsvoering en aan de hand hiervan sturen op energiebesparing, en dit meenemen bij de toekomstige huisvesting van de gemeentelijke organisatie 
• Business cases opstellen voor gebouwen die duurzaam in het bezit blijven van de gemeente. Hierin 

●  
●     
● 

●  
●     
● 

In 2016 is het inkoopbeleid aangepast. De lokale ondernemers zijn nu meer in beeld en de SROI wordt ingevuld. Tegelijkertijd is het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ondertekend. In 2016 zijn nagenoeg alle conventionele 
energiemeters vervangen door ‘slimme meters’, als eerste stap om inzicht te verwerven in het eigen energieverbruik. In 2017 wordt een energiemanagement systeem geïmplementeerd waarmee de gemeente de verbruiken in detail kan monitoren en waar mogelijk bijstellen. 
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onderzoekt het college de mogelijkheden voor zonnepanelen en/of alternatieve vormen van hernieuwbare energie    
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3.3 Inkomensvoorziening Doelstelling Door middel van advies en ondersteuning zorgt de gemeente Zuidplas ervoor dat inwoners in hun eigen levensonderhoud kunnen (blijven) voorzien. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, verstrekt de gemeente een uitkering waarmee inwoners in hun levensonderhoud kunnen voorzien.   Het college zet in op armoedebestrijding en stimuleert de deelname aan maatschappelijke activiteiten. Via scholing, trajecten en dergelijke, zet Zuidplas inwoners zo snel mogelijk in hun eigen kracht, waardoor de gemeente de inkomensvoorziening kan beëindigen. De sturing hierop vindt onder meer plaats door het monitoren van de in- en uitstroom in de verschillende inkomensvoorzieningen. Daarnaast houdt de gemeente in de gaten hoeveel mensen een duurzame toeleiding krijgen naar werk.   Het college beseft dat werk niet alleen staat en dat er soms meer nodig is in de ondersteuning van een inwoner om te participeren in de maatschappij. Goede huisvesting, opleiding, gezondheid en het spreken van de taal zijn hierbij ondersteunend. De gemeente bekijkt een inkomensvoorziening en het effect daarvan dan ook in die bredere context.  Doelstelling Resultaat Toelichting Maatschappelijk resultaat Wat hebben we bereikt? Prestatie Wat hebben we ervoor gedaan? Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 
Efficiënte en effectieve dienstverlening aan de inwoners 

 De Regionale Sociale Dienst (RSD) heeft continue aandacht voor de verkorting van de doorlooptijden. Naar vermogen wordt participatie gestimuleerd door de inzet van gespecialiseerde casemanagers en het gebruik van ICT-oplossingen 
 Loket is twee maal per week geopend in Zuidplas 

● ● Sinds 1 januari 2016 is Zuidplas aangesloten bij de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten. Doel hiervan is een effectievere uitvoering van de Participatiewet De integrale aanpak binnen het sociaal domein blijft een belangrijk aandachtspunt  
Minder uitkeringsgerechtigden door sturing op een lagere instroom en het bevorderen van uitstroom 

 Strengere selectie ’aan de poort’ door inzet van de quick scan 
 In samenwerking met het Werkplein is gewerkt aan de begeleiding naar scholing, werkervaringsplaatsen en werk 

● ● Het uitkeringsbestand is in 2016 gegroeid met 77 mensen t.o.v. 2015. Dit komt vooral door een hoge nieuwe instroom (statushouders, einde WW en nieuwe doelgroep). In 2016 zijn maatregelen genomen ter bevordering van de uitstroom  De arbeidsdeelname van inwoners extra stimuleren  Binnen de gemeentelijke organisatie zijn in 2016 stageplaatsen gecreëerd ● ●  In 2016 hebben 3 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkervaringsplaats binnen de 
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door een focus op inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt 
voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt 

 Er is ingezet op trajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt    

gemeente gehad. Daarnaast waren er 5 reguliere stages. Dit naast de (schoonmaak) werkzaamheden door Promen en de vrijdag lunchverzorging door Gemiva. Het creëren van stage- en werkervaringsplaatsen blijft een continue punt van aandacht 
 Met Sport4Work en In Beweging zijn circa 50 mensen bereikt die actief participeren middels sport en (vrijwilligers)werk In 2016 hadden 24 personen een doelgroepverklaring. 11 mensen hebben een garantiebaan, waarvan 1 inmiddels is beëindigd.  68 volg(d)en een traject bij Stichting IJsselwerk en 28 bij Promen  De inkomensproblematiek beheersbaar maken voor inwoners 

 De wachtlijst voor schuldhulpverleners is weggewerkt 
 Inwoners die schuldhulpverlening aanvragen verplichten tot het volgen van een budgetcursus 
 Inwoners hebben hulp aangeboden gekregen in de vorm van de formulierenbrigade en het Sociaal Raadslid 
 Er is bijzondere bijstand verstrekt als tegemoetkoming voor de kosten van schoolgaande kinderen 
 Aan inwoners is een collectieve ziektekostenverzekering aangeboden en zijn Rotterdampassen verstrekt 

● 
● 
● 
● 
●  

● 
● 
● 
● 
●  

 Wanneer klanten zich melden, worden zij binnen 2 weken opgeroepen voor een voorlichting/training 
 Sinds zomer 2016 zijn het sociaal raadsliedenwerk, budgetmaatjes en de formulierenbrigade als 

integrale voorziening (‘Raad en Daad’) ondergebracht bij Welzijn Zuidplas. Hiermee wordt in een vroeg stadium voorkomen dat inwoners (verdergaande) problemen krijgen op sociaal, juridisch en/of financieel gebied  

Asielgerechtigden zo snel mogelijk integreren in de Nederlandse samenleving 
Iedere taakgestelde asielgerechtigde heeft maatschappelijke begeleiding (via Vluchtelingenwerk) ontvangen ● ● Voor 2016 is extra rijksbudget ontvangen voor de verhoogde asielinstroom. Eind 2016 is er beleid opgesteld voor de integratie van statushouders waarover in het eerste kwartaal 2017 besluitvorming plaats vindt. Eind 2016 zijn de eerste 
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participatieverklaringstrajecten gestart  Aantal laaggeletterden in Zuidplas verlagen Laaggeletterden zijn toegeleid naar cursussen door de gemeente aangeboden vanuit de Web ● ●  
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Wat heeft het gekost ?  Werk, Economie en Duurzaamheid  

  

Werk, economie en duurzaamheid Jaarrekening  2015 Primitieve begroting 2016
Begroting na wijziging 2016

Jaarrekening  2016 Verschil jaarrekening t.o.v. begroting na wijziging
Lasten
Duurzaamheid                     87                  187                  150                  151                                -1 
Economische Zaken                  134                  126                  129                  123                                  6 
Inkomensvoorziening             13.162             12.784             14.826             13.700                          1.126 Totaal lasten             13.383             13.097             15.105             13.974                          1.131 Baten
Duurzaamheid                     72                     72                     72                     72                                  0 
Economische Zaken                  431                  322                  275                  274                                -1 
Inkomensvoorziening               8.558               8.264               7.974               6.944                        -1.030 Totaal baten               9.061               8.658               8.322               7.290                        -1.031                        -                        -                       1                                  3 Saldo van baten en lasten              -4.321              -4.438              -6.783              -6.684                               99 Toevoeging aan reservesOnttrekking aan reserves                        -                        -                     25                     25                                   - Resultaat              -4.321              -4.438              -6.758              -6.659                               99 

Bedragen * € 1.000,-
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 Duurzaamheid - Het beleid is binnen het budget uitgevoerd  Economische zaken - Het beleid is binnen het budget uitgevoerd  Inkomensvoorzieningen BUIG        Vanwege een verwachte daling van het BUIG-budget is het budget bij de NJN 2016 met € 750.000 verhoogd. Dit bleek een juiste beslissing te zijn. Zelfs 
daarmee is nog een tekort ontstaan van € 279.000. Het gepresenteerde nadeel op de baten en het gepresenteerde voordeel op de lasten is eenvoudig te verklaren: De terugbetalingen van de onterecht uitbetaalde uitkeringen worden direct verrekend met de uitkeringen van de cliënten.    Doorbelasting        Doorbelastingskosten zijn kosten die organisatie breed gemaakt worden. Om vervolgens via een verdeelsleutel naar de producten doorbelast te worden. In 2016 is er een wijziging geweest in de verdeelsleutel. Dit heeft voor extra lasten gezorgd van circa € 267.000  Werkdeel Ook op de bijzondere bijstand en het W-deel zien we tekorten. In de aanloop naar de NJN wordt onderzocht of deze van structurele aard zijn.   Sociale werkvoorzieningsschap  Er is een incidenteel voordeel in de bijdrage aan het sociaal werkvoorzieningsschap ontstaan. Dit voordeel heeft grotendeels betrekking op de afrekening 
2015, namelijk de daadwerkelijke afrekening sociale eenheden (SE’s, = eenheid SW’ers) en de bijdrage die we daarvoor van het Rijk hebben ontvangen.   

Analyse afwijkingen t.b.v. bestuurlijke verantwoording en rechtmatigheid bedragen x € 1.000Werk, economie en duurzaamheidOmschrijving Lasten Baten Storting Onttrekking Saldo I/SDuurzaamheid -1                       0                        -                         -                         -1                       Overige -1                       -1                       IEconomische Zaken 6                        -1                       -                         -                         5                        Overige 6                        -1                       5                        IInkomensvoorziening 1.126                -1.030               -                         -                         96                      BUIG 751                    -1.030               -                         -                         -279                  IDoorbelasting 267                    -                         -                         -                         267                    IWerkdeel -173                  -                         -                         -                         -173                  ISociale werkvoorzieningsschap 281                    -                         -                         -                         281                    ITotaal                 1.131                -1.031                          -                          -                       99 -/- = nadeel en + = voordeel
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Programma 4  Ruimtelijke ontwikkeling Visie voor ruimte, ruimte voor visie 
  De gemeente Zuidplas biedt inwoners alle ruimte voor het wonen, werken en recreëren in een dorpse omgeving, midden in de Randstad. Om op een goede manier onze ruimte te ordenen, hebben wij ook wettelijke taken op  het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en vergunningverlening, toezicht en handhaving.   

   Producten  Dit programma bestaat uit de volgende producten: 
 Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur 
 Ruimtelijke ordening 
 Vastgoed 
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4.1 Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur Doelstelling De gemeente Zuidplas werkt aan diverse gebiedsontwikkelingsprojecten, waarvan een groot deel behoort tot de (boven)regionale ontwikkelopgave in de Zuidplaspolder. Het ontwikkelen van nieuwe gebieden hangt samen met de nieuwe infrastructuur die hiervoor nodig is.   Doelstelling Resultaat Toelichting Maatschappelijk resultaat Wat hebben we bereikt? Prestatie Wat hebben we ervoor gedaan? Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 
Het vraaggericht continueren van dorpsuitbreidingen en bedrijfsmatige ontwikkelingen 

De succesvolle ontwikkeling van De Jonge Veenen en Zevenhuizen-Zuid is nog steeds in volle gang De eerste woningverkoop in De Brinkhorst en start bouwrijp maken Esse Zoom Laag is een feit Aanvang realisatie Knibbelweg-Oost      Aanvang realisatie Kleine Vink 

● 
● 
●   
● 

● 
● 
●   
● 

      Door de provincie is aangegeven dat de ontwikkeling van Knibbelweg-oost in relatie tot de Ladder van duurzame verstedelijking (LvDV) niet kan worden doorgezet. Hieromtrent vindt nog overleg plaats. Als gevolg van de toepasselijkheid van de LvDV heeft de procedure vertraging opgelopen 
Het verduurzamen van gebiedsontwikkelingen Binnen beschikbare ontwikkellocaties is in relatie tot enerzijds geformaliseerde afspraken en anderzijds de gemeentelijke duurzaamheidsambities gezocht naar mogelijkheden voor de realisatie van energie neutrale woningen 

● ● Binnen de vastgestelde grondexploitaties is geen ruimte voor extra investeringen op duurzaamheid, anders dan het volgen van de wettelijke norm. Deze wordt overigens steeds strenger. Gebleken is dat er maar een beperkt aantal kopers extra investeert in de zogenaamde pluspaketten Het bepalen van een streep op de horizon (ontwikkelkaders) voor de ontwikkeling voor de Zuidplaspolder 

Scenarioplanning gebiedsontwikkeling Zuidplaspolder (inclusief financiële vertaling) is gestart  
●  ●  

De studie is opgestart, maar zal naar verwachting pas in 2017 een bestuurlijk besluitvormingsproces binnen de partners van de Zuidplaspolder kunnen doorlopen 
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Goede bereikbaarheid van de diverse gebiedsontwikkelingen 
De Koningsbrug naar de Eendragtspolder en de Moordrechtboog zijn opgeleverd  ● ●  

Gelijke basis kostenverhaal voor alle ruimtelijke initiatieven 
De Integrale nota kostenverhaal is in 2016 nog niet opgesteld  ● ● Het opstellen van deze nota wordt gekoppeld aan de nieuwe regels op het gebied van BBV 
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4.2 Ruimtelijke ordening Doelstelling Binnen de mogelijkheden die wet- en regelgeving ons biedt, geeft de gemeente Zuidplas uitvoering aan een goede ruimtelijke ordening. Deze vereist afstemming tussen vakgebieden als volkshuisvesting, stedenbouw en verkeer. Richtinggevend zijn (structuur)visies, juridisch leidend is de vertaling in bestemmingsplannen. Waar nodig handhaaft de gemeente.   Doelstelling Resultaat Toelichting Maatschappelijk resultaat Wat hebben we bereikt? Prestatie Wat hebben we ervoor gedaan? Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 
Uitvoering geven aan de nieuwe Woningwet  

Er is optimaal gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheden voor het doorvoeren van gemeentelijk beleid richting woningcorporaties door het vaststellen van een raamovereenkomst met twee corporaties en het opstellen van prestatieafspraken met de derde corporatie Er is uitvoering gegeven aan taken en werkzaamheden die voortvloeien uit de nieuwe Woningwet. Hiertoe zijn zienswijzen ingediend op de ontwerp splitsings- en scheidingsvoorstellen van de corporaties 

●   
●  

●   
●  

  

De voorraad van woningen op peil houden en waar nodig uitbreiden. Dit zowel kwantitatief en kwantitatief en in de koop- en (sociale) huursector  

Met de woningcorporaties en de huurdersorganisaties is gewerkt aan het uitvoeren van de gemaakte prestatieafspraken De mogelijkheden voor nieuwe allianties in sociale woningbouw zijn onderzocht Uit onderzoek naar maatregelen voor het stimuleren van eigen woningbezit is gebleken dat de gemeente ruimschoots aan de voorwaarden voldoet door de 

●  
●  
●  

●  
●  
●  

          
Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorende bij controleverklaring 
d.d. 27 juni 2017



 

Jaarrekening 2016 

67  

bouw van goedkope woningen in Zevenhuizen-Zuid en Moerkapelle-Oost Voor de actualisatie van de gemeentelijke woonvisie in 2017 hebben in 2016 nog geen voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden. 
 

● 
 

● 
   Als gevolg van de inzet voor de raamovereenkomst, de prestatieafspraken en de ontwerp splitsings- en scheidingsvoorstellen in 2016 is het woningmarkt-onderzoek ter voorbereiding op de actualisatie van de woonvisie doorgeschoven naar begin 2017 Het levensloopbestendig maken van Zuidplas Het opstellen van een integrale visie op het gebied van wonen en zorg per dorp heeft niet plaatsgevonden ● ● De integrale visie per dorp wordt onderdeel van de te actualiseren Woonvisie 

Het borgen van de effectiviteit van het gemeentelijk monumentenbeleid 
De monumentencommissie heeft uitvoering aan het gemeentelijk monumentenbeleid gegeven ● ●  

Actuele bestemmingsplannen Het college heeft nog geen nader voorstel voor de actualisering van bestemmingsplannen gedaan, maar is wel gestart met de voorbereiding van de implementatie van de nieuwe Omgevingswet  
● ● In opmaat naar het toekomstige omgevingsplan wordt bezien op welke wijze zo efficiënt mogelijk een actueel juridisch-planologisch kader kan worden gecreëerd. Na een verkenning van de opgave is de raad in 2016 voor het eerst geïnformeerd over de reikwijdte van de Omgevingswet Het verminderen van belemmeringen in ruimtelijke procedures. 

Er zijn flexibelere gebruiksmogelijkheden in 2016 vastgestelde bestemmingsplannen opgenomen De ontwikkelingen in relatie tot de Omgevingswet zijn nauwlettend gevolgd en waar mogelijk is hierop geanticipeerd 
● 
● 

● 
● 
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4.3 Vastgoed Doelstelling De gemeente Zuidplas zet het gemeentelijk vastgoed zakelijk in bij het uitvoeren van haar ruimtelijke en maatschappelijke doelstellingen. De focus ligt op efficiënt gebruik en een goede bezetting van de gebouwen (voorkomen van leegstand). Ook streeft het college naar een portefeuillestrategie waarin de toekomstige vraag en aanbod optimaal op elkaar zijn afgestemd. Het gemeentelijk beleid vormt hiervoor het toetsingskader.  Doelstelling Resultaat Toelichting Maatschappelijk resultaat Wat hebben we bereikt? Prestatie Wat hebben we ervoor gedaan? Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 
Het verminderen van gemeentelijke lasten groenbeheer en het genereren van eenmalige inkomsten 

De actieve verkoop van snippergroen tot heel Zevenhuizen is nagenoeg afgerond Uitbreiding van de actieve verkoop van snippergroen naar een tweede dorp is gestart Actualisatie van de nota snippergroen is gestart 

● 
● 
● 

● 
● 
● 

Op een aantal juridische conflicten na is de actieve verkoop snippergroen in Zevenhuizen afgerond  Najaar 2016 is gestart met de actieve verkoop van snippergroen in Moerkapelle  De nota snippergroen wordt in 2017 aan de raad voorgelegd. Een bedrijfsmatige aanpak van het vastgoed De eerste Meerjarenperspectief Vastgoed is een feit Actieve verkoop van objecten in de vastgoedportefeuille die niet tot de kernvoorraad behoren is opgepakt    Actuele rapportages voor de vastgoedsturing (inspecties en taxaties) zijn opgesteld  

● 
●   
● 

● 
●   
● 

Het eerste MPV is in maart 2016 vastgesteld  In 2016 is Kerklaan 26 te Nieuwerkerk aan den IJssel verkocht. Tevens is in 2016 door het college een verkoopbesluit genomen voor Raadhuisplein 25/26 (verkocht op 5 januari 2017). De verkoop van het Raadhuisplein 25/26 wordt verwerkt in de VJN 2017 Eind 2016 zijn er nieuwe (Duurzame) Meerjarenonderhoudsplanningen opgesteld voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille. De financiële effecten zijn vertaald in het MPV 2017. Tevens zijn diverse af te stoten panden getaxeerd. Dit binnen de door de gemeenteraad in het MPV 2016 meegegeven financiële kaders.  Het realiseren van een aantrekkelijke portal voor Het behoefte aan het inrichten van een website voor de verkoop/verhuur van ● ● In de NJN 2016 is reeds aangegeven dat het beoogde doel is komen te vervallen 
Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorende bij controleverklaring 
d.d. 27 juni 2017



 

Jaarrekening 2016 

69  

gemeentelijke eigendommen gronden en vastgoed is herijkt      

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorende bij controleverklaring 
d.d. 27 juni 2017



 

Jaarrekening 2016 

70  

Wat heeft het gekost ?  Ruimtelijke Ontwikkeling  

  

Ruimtelijke ontwikkeling Jaarrekening 2015 Primitieve begroting 2016
Begroting na wijziging 2016 Jaarrekening 2016 Verschil jaarrekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten
Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur               18.748               11.813               13.833               11.927                 1.906 
Ruimtelijke ordening                 4.737                 4.597                 3.558                 4.219                   -661 
Vastgoed                 2.021                 1.117                 1.121                 1.091                       30 Totaal lasten               25.505               17.527               18.512               17.237                 1.275 Baten
Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur               18.125               12.069               13.944               19.011                 5.068 
Ruimtelijke ordening                 1.463                 1.140                     730                     874                     144 
Vastgoed                 1.609                     816                 1.111                 1.025                      -87 Totaal baten               21.198               14.026               15.785               20.910                 5.125                          -                          -                         1                         3 Saldo van baten en lasten                -4.308                -3.501                -2.727                 3.673                 6.400 Toevoeging aan reserves                 2.015                       24                     173                 7.411                -7.238 Onttrekking aan reserves                 3.355                       49                       49                     192                     143 Resultaat                -2.968                -3.475                -2.851                -3.546                   -695 

Bedragen * € 1.000,-
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  Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur Activering kosten en opbrengsten grondexploitaties Als gevolg van ontwikkelingen binnen grondexploitaties en door besluitvorming over de Tussentijdse Rapportage Grondexploitaties (TRG 2016) zijn verschuivingen te zien in de baten en lasten van de grondexploitaties. Omdat deze baten en lasten worden geactiveerd op de balans is er geen effect op het saldo van de jaarrekening. De integrale verantwoording over de grondexploitaties vindt plaats in het MPG 2017. Met het vaststellen van de MPG en TRG worden niet alleen de grondexploitaties vastgesteld, maar worden ook de exploitatiebudgetten door de gemeenteraad gevoteerd. Deze worden in het eerstvolgende P&C document voor de begrotingsperiode verwerkt.    

Analyse afwijkingen t.b.v. bestuurlijke verantwoording en rechtmatigheid bedragen x € 1.000Ruimtelijke ontwikkelingOmschrijving Lasten Baten Storting Onttrekking Saldo I/SGebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur 1.906                5.068                -7.193              62                     -157                  Activeren kosten en opbrengsten grondexploitatatie 306                    4.955                -5.324               62                      -                         IDoorbelaste plankosten -156                  -                         -                         -                         -157                  ITussentijdse winstneming complexen 1.756                -                         -1.756               Incidenteel verkoopresultaat -                         113                    -113                  -                         -                         IRuimtelijke ordening -661                  144                   -45                    -                         -562                  Uitbestede werkzaamheden bestemmingsplannen 125                    -                         -                         -                         125                    I Uitkeren - en verhalen planschades -53                     86                      -                         -                         33                      I Kapitaallasten Materieel Vast Actief (MVA) -730                  -                         -                         -                         -730                  I Anterieure overeenkomst -                         66                      -45                     21                      Overige verschillen -3                       -8                       -                         -                         -11                     I Vastgoed 30                     -87                    -                         81                     24                     Kapitaallasten woningexploitatie 177                    -                         -                         -                         177                    IExploitatiekosten locatie Croone 51                      -                         -                         -                         51                      IOnderhoudskosten woningen e.d. -114                  -                         -                         -                         -114                  IOnderzoekskosten i.v.m. afstoten van panden -81                     -                         -                         81                      -                         IHuuropbrengst woningen en gronden -                         -81                     -                         -                         -81                     Soverige verschillen -4                       -6                       -                         -                         -10                     ITotaal                 1.275                 5.125                -7.238                     143                   -695 -/- = nadeel en + = voordeel
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Doorbelaste plankosten  Jaarlijks wordt het aantal ambtelijke uren dat aan projecten is besteed bijgehouden Op basis van de (extracomptabele) registratie blijkt dat er € 156.000 minder aan kosten kan worden toegerekend aan de grondexploitaties. Zie TRG 2016 / NJN 2016 (€ 850.000 ten opzichte van geraamd € 1 miljoen).   Tussentijdse winstname grondexploitaties Bij het opstellen van het MPG 2017 is de regelgeving voortvloeiend uit de notitie grondexploitaties van de commissie BBV gehanteerd. In deze notitie staan stellige uitspraken, die daadwerkelijk onderdeel worden van de regelgeving en er staan hiernaast nog enkele aanbevelingen in. Één van de aanbevelingen is dat wanneer er voldoende zekerheid over het resultaat is er tussentijds winst genomen dient te worden. Daarnaast staat in de notitie dat de afweging tussen het voorzichtigheidsbeginsel en het realisatiebeginsel op lokaal niveau dient te worden gemaakt. Dit is gebeurd in de Nota Grondbeleid 2015 (artikel 5.3.5). Omdat het vanuit de notitie grondexploitaties slechts een aanbeveling is en geen stellige uitspraak is dit in overweging genomen naast de belangen die vanuit de Nota Grondbeleid 2015 zijn geschetst en de doelstelling om overzichtelijk en integraal aan de gemeenteraad te rapporteren. Om tot een integrale en overzichtelijke besluitvorming te komen verdient het de voorkeur om een positief (deel)project in zijn geheel af te sluiten in plaats van hiervoor tussentijds een winstneming te realiseren. Daarom is bij het MPG 2017 niet voorgesteld tussentijds winst te nemen, maar om de winstgevende projecten wanneer gerealiseerd volledig af te sluiten.  De accountant heeft de notitie echter wel geïnterpreteerd zodanig dat het tussentijds winstnemen wanneer mogelijk ook daadwerkelijk moet plaatsvinden. In het kader van de vennootschapsbelasting betekent dit dat de tussentijds genomen winsten onderdeel dienen te blijven van de fiscale toets voor de projecten. Door de tussentijdse winstneming verandert echter wel de boekwaarde van het project, waardoor er uiteindelijk iets hogere rentelasten drukken op het project. Dit betekent dat er slechts een beperkte verschuiving is in de fiscale projectresultaten, die zelfs tot een negatiever fiscaal resultaat leiden. De “fiscale buffer” wordt hiermee dus iets groter.   Incidenteel verkoopresultaat Het incidentele verkoopresultaat uit de verkoop van De Middenmolensingel 34 in Nieuwerkerk aan den IJssel is gestort in de Reserve Grondbedrijf. Dit is conform de beleidsuitgangspunten zoals opgenomen in de Nota Grondbeleid 2015.  Ruimtelijke ordening Uitbestede werkzaamheden bestemmingsplannen De taken en werkzaamheden van de cluster ruimtelijke ontwikkeling/gebiedsontwikkeling hebben zich in 2016 in een breed spectrum bewogen: Enerzijds de geprioriteerde gebiedsontwikkelingen in Zevenhuizen en Moerkapelle, maar anderzijds ook de eerste aanzetten voor de ontwikkeling van de Brinkhorst (Moordrecht) en Essezoom-laag (Nieuwerkerk). Daarnaast hebben intensieve werkzaamheden plaats gevonden voor o.a. het Land van Kanaän, de afronding van Truckcentrum Van Vliet, de ontwikkeling van Kleine Vink, de voorbereiding van het Centrumplan Zevenhuizen, en inzet op het dossier Lidl Nieuwerkerk aan den IJssel. Daarnaast was er sprake van een grote diversiteit aan particuliere ontwikkelingen. Ook de Zuidplaspolderontwikkelingen hebben zowel in bredere zin (studie hoe nu verder) maar ook toegespitst op Knibbelweg Oost veel tijd en aandacht gevraagd. 
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Op onderdelen is er dan ook sprake geweest van additionele inzet vanuit tijdelijke inhuur en extra inzet van stedenbouwkundige en andere vakinhoudelijke ondersteuning. 
In 2015 is een bedrag van € 60.000 beschikbaar gesteld voor het onderzoek naar het Middengebied. In december 2016 is besloten om € 30.000 over te hevelen naar 2017. In 2016 is echter al € 47.500 uitgegeven. Er rest derhalve ten behoeve van uitgaven in 2017 nog een budget van € 12.500.   De kosten van de bestemmingsplannen voor gebiedsontwikkelingen zijn (grotendeels) in de bijbehorende grondexploitaties verwerkt. Hierdoor komen deze kosten niet rechtstreeks ten laste van de programmabegroting.  
Uitkeren en verhalen planschades Per saldo is minder aan planschade uitgekeerd dan dat er verhaald is bij derden. Uitkeren en verhalen van planschades kan in sommige gevallen een langdurig proces zijn. Hierdoor komt het voor dat baten uit een planschadeovereenkomst pas het jaar na de lasten binnen komen. Ook ligt niet aan alle kosten in het geval van planschade een planschadeovereenkomst ten grondslag (bijvoorbeeld advieskosten).  Kapitaallasten Materieel Vast Actief (MVA)  
De kosten van voormalige NIEGG’s (zie MPG 2016) vallen, met ingang van 2016, onder materieel vast actief (MVA).  Met de rentelasten van de overige gronden die, met ingang van 1 januari 2016, al onder de MVA vallen is geen rekening gehouden in de begroting; dit leidt tot 
een nadelig effect van afgerond € 450.000.  De Knibbelweg Oost is bij de vaststelling van het TRG 2016 met terugwerkende kracht, per 1 januari 2016, omgezet van een Bouwgrond in exploitatie (BIE) naar MVA. Door het besluit over de Knibbelweg Oost stijgen de kapitaallasten (alleen rente) over de MVA met circa € 280.000.  
Het totale nadelige effect bedraagt € 730.000. Tegenover dit nadeel staat een gelijk bedrag aan voordeliger saldo van het renteresultaat (zie programma 6; algemene dekkingsmiddelen).  Anterieure overeenkomst De anterieure overeenkomst voor de Boslocatie is afgewikkeld.   Vastgoed Kapitaallasten woningexploitatie Over de Financiële vaste activa (uitgeleende middelen aan derden; met name corporaties) is niet het door de corporaties betaalde rentepercentage berekend (conform de raming), maar het (lagere) rente omslagpercentage. Dit leidt tot een voordeel van € 120.000. Tegenover dit voordeel effect staat een gelijk nadelig effect op het renteresultaat (zie programma 6; algemene dekkingsmiddelen). Daarnaast zijn de kapitaallasten (alleen rente) van de locatie Crone 
€ 57.000 lager dan begroot. In de begroting was voor deze locatie uitgegaan van een bedrijfspand (waarop afgeschreven wordt) in plaats van grond (waarop geen afschrijving plaatsvindt).  Onderhoudskosten Vastgoed (woningen – en panden) 
In 2016 is € 114.000 uitgegeven aan dagelijks onderhoud aan gemeentelijke woningen en panden. Een nadere toelichting is opgenomen in het MPV 2017.  
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Onderzoekkosten vastgoed Bij de vaststelling van het MPV 2016 is besloten om de kosten van onderzoek e.d. in verband met het (mogelijke) afstoten van gemeentelijke panden te dekken ten laste van de reserve “Vastgoedbedrijf”.  Opbrengst verhuur woningen en gronden Aangezien in 2015 de grond van het tankstation aan van Weelde is verkocht is een belangrijk deel van de huurinkomsten uit woningen en gronden, met ingang van 2016, vervallen. De geraamde huurinkomsten zijn in 2016 abusievelijk niet structureel naar beneden bijgesteld.  Dit structurele nadelige effect wordt voor 2017 en volgende jaren verwerkt in de VJN 2017.   
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Programma 5  Leefomgeving Bewust, betrokken en bereikbaar 
   De buitenruimte en voorzieningen bepalen hoe inwoners de leefomgeving in hun dorp ervaren. De gemeente Zuidplas wil een gezonde en groene leefomgeving, waarin inwoners prettig kunnen verblijven. Het gebruik van de buitenruimte is mogelijk voor alle inwoners en bezoekers. Goed samenspel tussen inwoners, ondernemers en de gemeente zorgt voor optimalisatie van de leefomgeving. 

    Producten Dit programma bestaat uit de producten: 
 Beheer en onderhoud 
 Verkeer en vervoer 
 Milieubeheer   
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5.1 Beheer en onderhoud Doelstelling Inwoners, bedrijven en gemeente beheren en gebruiken de publieke ruimte. Beheer en onderhoud spelen een belangrijke rol in de beschikbaarheid en toegankelijkheid van deze ruimte. Dit college streeft naar het in stand en bruikbaar houden van de publieke ruimte binnen de kaders die de gemeenteraad stelt. Duurzaamheid, participatie en differentiatie vervullen hierbij een steeds grotere rol.  Doelstelling Resultaat Toelichting Maatschappelijk resultaat Wat hebben we bereikt? Prestatie Wat hebben we ervoor gedaan? Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 
Een goed onderhouden buitenruimte die uitnodigt, veilig en toegankelijk is 

- Er is uitvoering gegeven aan het integraal planmatig onderhoud van het openbaar gebied conform IBOR plannen, vastgesteld in de raadsvergadering 12 mei 2015.     Hiervoor is € 4,0 miljoen in wegen en  
€ 2,5 miljoen in riolering geïnvesteerd  - Er is € 305.000 extra geïnvesteerd in de gemeentelijke groenstructuur. Met deze investering is de kwaliteit van groen in de wijken zichtbaar is verbetert naar B niveau - De meldingen zijn afgehandeld conform het kwaliteitshandvest van Zuidplas 

● ● Ondermeer de Dorpsstraat in Zevenhuizen en Woonwijk de Kruiden in Nieuwerkerk aan den IJssel is geheel opnieuw aangelegd waarbij alle elementen van de buitenruimte zijn meegenomen. Leidt tot grote tevredenheid van de inwoners      

Meer participatie van inwoners en ondernemers  Het groenbeheer voor heel Zuidplas is aanbesteed. Wijze waarop en hoe de participatie doelen worden gehaald was onderdeel van de gunning - Lopende projecten zoals het uitvoeren van extra onderhoud aan de groen-voorzieningen op de begraafplaats in Moerkapelle zijn succesvol voortgezet. Er is een hoger kwaliteitsniveau gerealiseerd. Daarnaast is een adoptieproject voor rotondes door het 

● ●  
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bedrijfsleven zeer succesvol  Duurzaam en effectief afvalbeheer - Er is gewerkt aan een plan voor de ambitie van 75 kg restafval per inwoner in 2020. Zuidplas volgt hiermee de ambities van het rijk - Het verder vraag gestuurd doorvoeren van verbeteringen in de dienstverlening op basis van de uitkomsten van de enquête die in 2015 is uitgevoerd 

● ● In 2016 is veel voorwerk gedaan zodat in 2017 2 maatregen zijn geïmplementeerd. Dit betreffen de textielinzameling en de service verbetering. En dit alles binnen de gestelde financiële kaders  

Dierenwelzijn - De basis rechten en standaardprocedures rondom dierenwelzijn zijn geborgd binnen de bestaande overeenkomsten 
● ●  
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 5.2 Verkeer en vervoer Doelstelling  Het zorgvuldig geleiden van verkeersstromen is essentieel voor een balans tussen de kwaliteit van de leefomgeving, verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Het college streeft naar een verdere bevordering van de regionale bereikbaarheid en verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers. Hiervoor richt de gemeente zich op contact en samenwerking met stakeholders, waarbij ze inspeelt op innovaties in duurzame mobiliteit. Onderdeel daarvan is het stimuleren en faciliteren van fietsgebruik en openbaar vervoer. Op wijkniveau vormen richtlijnen de basis voor verkeersmaatregelen, maar de gemeente kan hiervan afwijken als de situatie daarom vraagt.  Doelstelling Resultaat Toelichting Maatschappelijk resultaat Wat hebben we bereikt? Prestatie Wat hebben we ervoor gedaan? Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 
Optimale bereikbaarheid - Lobby uitgevoerd wat heeft geleid tot het nemen van de startbeslissing door de minister op 13 februari 2017 - Er is gebruik gemaakt van (veilig stellen 

van) ‘beter benutten’ voor kruising N219 – Zuidelijke Dwarsweg, Hoofdweg en snelfietspad Rotterdam – Gouda - Er zijn gesprekken gevoerd over het optimaliseren van lijndiensten  - Er is een eerste draagvlakonderzoek uitgevoerd naar een betere ontsluiting van Moerkapelle in het RVVP  - Brug naar de Eendragtspolder is gerealiseerd. Vastgesteld ontwerp voor het Zuideinde waar draagvlak voor is. Capaciteitsvergroting kruising N219 – Zuidelijke Dwarsweg door aanpassing kruiding  

● ●  9 september 2016 lobbybijeenkomst. Daarna input geleverd voor startbeslissing en actualisatie van de verkenning uit 2011 - Regionale projecten waar Zuidplas actief inbreng heeft geleverd op het ontwerp/proces om op die wijze mee gelden te benutten/veilig te stellen het 
‘beter benutten’ project van het rijk  - Verplaatsen route lijn 175 van Zuideinde naar Zuidplasweg voor betere ontsluiting Zevenhuizen-Zuid - Onderzoek naar betere ontsluiting van Moerkapelle is als project 25 opgenomen in het RVVP Draagvlakonderzoek heeft plaatsgevonden met buurgemeenten, Hoogheemraadschap, Provincie en belangengroepen  
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Veerpont Het veerpont tussen Moordrecht en Gouderak is in de vaart gebleven met dienstregeling zoals deze was. Het onderzoek naar de exploiteerbaarheid is uitgevoerd 
● ● Uit het onderzoek komt dat het genoemde budget in de NJN 2016 om het exploitatietekort aan te vullen, te klein is. In de VJN 2017 wordt hier verder op ingegaan 

Veilige verkeerssituaties Knelpunten zoals benoemd in het fiets- en voetgangersveiligheidsplan zijn meegenomen bij onderhoud en reconstructie  
● ● Nog niet alle knelpunten zijn aangepakt. Knelpunten worden meegenomen bij onderhoud en reconstructie om werk met werk te maken zodat de kosten en overlast beperkt worden Duurzame verkeersdeelname - Beleidsregels zijn vastgesteld. Er zijn overleggen gevoerd met marktpartijen om tot een overeenkomst te komen - Knelpunten zoals benoemd in het fiets- en voetgangersveiligheidsplan zijn meegenomen bij onderhoud en reconstructie. Daarnaast hebben campagnes plaatsgevonden als scholen zijn weer begonnen en fietsverlichting 

● ●    Nog niet alle knelpunten zijn aangepakt. Knelpunten worden meegenomen bij onderhoud en reconstructie om werk met werk te maken zodat de kosten en overlast beperkt worden. De campagnes hebben plaatsgevonden in nauw overleg en in samenwerking met politie, Veilige Verkeer Nederland en Fietsersbond  Leefbare wijken In 2016 zijn verkeerstellers aangeschaft om het (sluip)verkeer te monitoren ● ●  
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5.3 Milieubeheer Doelstelling De gemeente is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van haar taken op het gebied van milieuvergunningverlening, -toezicht en -handhaving. Zij draagt zorg voor een gezonde en veilige leefomgeving. Op locaties waar Zuidplas de wettelijke normen voor bodemvervuiling, geluidsoverlast, luchtvervuiling en externe veiligheid overschrijdt, pakt het college de knelpunten aan.  Doelstelling Resultaat Toelichting Maatschappelijk resultaat Wat hebben we bereikt? Prestatie Wat hebben we ervoor gedaan? Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 
De wettelijke milieutaken zijn doelmatig en efficiënt ingevuld 

Het Jaarprogramma 2016 ODMH is onder regie van de gemeente uitgevoerd ● ●  
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Wat heeft het gekost ?  Leefomgeving  

  

Leefomgeving Jaarrekening 2015 Primitieve begroting 2016
Begroting na wijziging 2016 Jaarrekening 2016 Verschil jaarrekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten
Beheer en onderhoud               18.486               17.354               16.597               16.827                   -230 
Milieubeheer                 1.482                 1.513                 1.487                 1.410                       77 
Verkeer en vervoer                     381                     412                     435                     382                       53 Totaal lasten               20.349               19.279               18.519               18.619                   -100 Baten
Beheer en onderhoud               10.846               10.711               10.406               10.412                         6 
Milieubeheer                          -                          -                          -                          -                          - 
Verkeer en vervoer                         2                          -                          -                         3                         3 Totaal baten               10.848               10.711               10.406               10.416                       10                          -                          -                         1                         3 Saldo van baten en lasten                -9.501                -8.568                -8.113                -8.203                      -90 Toevoeging aan reserves                     408                          -                          -                          -                          - Onttrekking aan reserves                 1.263                     281                     586                     935                     349 Resultaat                -8.646                -8.287                -7.527                -7.269                     259 

Bedragen * € 1.000,-
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  Beheer en onderhoud Wegen, straten en pleinen Door de relatieve zachte winters van 2015/2016 en 2016/2017 zijn de kosten van de gladheidbestrijding lager uitgevallen. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen wordt verder ingegaan op het beheer van wegen, straten en pleinen.  Bijdrage reserve “nog uit te voeren werken” / Brug over de Ringvaart 
De reserve “nog uit te voeren werken” is mede ingezet voor de dekking van een gedeelte van de  kosten van de Koningsbrug over de Ringvaart. Dit gebeurt naar rato van de verdeling van de totale kosten van de brugverbinding.   Openbaar groen en recreatie De hogere uitgaven worden veroorzaakt door een stijging van de kosten van onkruidbestrijding op verhardingen als gevolg van de wijziging van de wet en de kosten voor de externe ondersteuning bij aanbesteding van integraal onderhoud in de openbare ruimte. Tegenover de hogere uitgaven staan hogere inkomsten uit de verkoop van snippergroen.   

Analyse afwijkingen t.b.v. bestuurlijke verantwoording en rechtmatigheid bedragen x € 1.000LeefomgevingOmschrijving Lasten Baten Storting Onttrekking Saldo I/SBeheer en onderhoud -230                  6                        349                   125                   Wegen, straten en pleinen 73                      -                         -                         -                         73                      IBijdrage reserve "nog uit te voeren" -202                  -                         -                         202                    -                         IOpenbaar groen en recreatie -206                  158                    -                         57                      9                        IBegraafplaatsen -155                  -                         -                         -                         -155                  IAfvalstoffenbeleid 67                      -180                  -                         90                      -23                     IVoorziening watergangen -                         365                    -                         -                         365                    Riolering en waterhuishouding 185                    -310                  -                         -                         -125                  IOverige verschillen 8                        -26                     -                         -                         -18                     IMilieubeheer 77                     -                         -                         -                         77                     Beleid en uitvoering Milieubeheer 77                      -                         -                         -                         77                      I Verkeer en vervoer 53                     3                        -                         -                         56                     Uitbestede werkzaamheden 30                      -                         -                         -                         30                      I Overige verschillen 23                      3                        -                         -                         26                      I Totaal                      -99                       10                          -                     349                     259 -/- = nadeel en + = voordeel
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Begraafplaatsen Met de informatienota Z16.002941 is de gemeenteraad geïnformeerd over de gevolgen van de uitspraak van de commissie BBV betreffende de kosten van 
ruimen van graven en het nadelige effect (van circa € 155.000) op het beleidsveld begraafplaatsen.   Afvalstoffenbeleid  De afvalstoffenheffing die aan inwoners van de gemeente zijn opgelegd dienen om de kosten te dekken van het afvalbeleid. Het voor- of nadelig verschil tussen de opbrengsten en kosten wordt respectievelijk gestort of onttrokken aan de egalisatiereserve afvalstoffenheffing.  Per balansdatum staat er nog een voorraad (on)gesorteerd PMD bij de verwerker. Omdat de samenstelling van deze voorraad per balansdatum niet bekend is en onvoldoende betrouwbaar te schatten is, kan er op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording geen bedrag als vordering opgenomen worden in 
de jaarrekening. De grove inschatting is dat deze voorraad een waarde vertegenwoordigd van circa € 200.000.  Riolering en waterhuishouding De ontvangsten uit de rioolheffing die aan inwoners en bedrijven van de gemeente zijn opgelegd dienen om de kosten te dekken van de riolering. Het voor- of nadelig verschil tussen de opbrengsten en kosten wordt resp. gestort of onttrokken aan de egalisatievoorziening rioolheffing. Een uitzondering hierop vormt de compensabele BTW. Het nadelige effect op de (fictieve) BTW wordt veroorzaakt door lagere uitgaven dan geraamd. Dit onderwerp is verder toegelicht in de paragraaf Gesloten Circuits.  Voorziening watergangen Als gevolg van de uitgangspunten in het nieuwe IBOR 2018-2021 (raad van 16 mei en 30 mei 2017) heeft de accountant geadviseerd om een deel van de voorziening Watergangen al in 2016 vrij te laten vallen. 
Een bedrag van € 365.000 komt ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2016. Echter in het raadsvoorstel bij het IBOR is rekening gehouden met de inzet 
van deze middelen voor de financiering van de beheerplannen. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 365.000 in 2017 ter beschikking te stellen voor de uitvoering van de integrale beheerplannen openbare ruimte (zie pagina 8 en R17.000039).  Milieubeheer De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) geeft, onder regie van de gemeente Zuidplas, uitvoering aan taken op het gebied van milieu in het algemeen en de Wet milieubeheer en aanverwante wetten in het bijzonder. In 2016 is € 77.000 minder uitgegeven als gevolg van efficiëntere bedrijfsvoering in 2016. 
 Verkeer en vervoer De kosten van de onderzoeken van onder andere de integratie van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer en het parkeeronderzoek in Zevenhuizen en Moerkapelle zijn lager uitgevallen dan de extra (incidentele) middelen die voor 2016 beschikbaar waren.    
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Programma 6  Algemene dekkingsmiddelen Uitkomen met ons inkomen 
 Voor het betalen en uitvoeren van gemeentelijke activiteiten moet Zuidplas beschikken over de noodzakelijke financiële middelen. In dit programma vindt u een toelichting op de algemene dekkingsmiddelen. Dit zijn de middelen die geen relatie hebben met een specifiek programma, zoals bij afvalstoffenheffing of rioolheffing het geval is. Zuidplas zet in op een financieel gezonde gemeente, waarbij de inkomsten en uitgaven structureel in balans zijn.  

  Producten 
 Algemeen 
 Belastingen 
 Gemeentefonds 
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6.1 Algemeen Doelstelling Het college streeft naar een juiste weergave van de lasten, baten en exploitatiesaldi. De uitgangspunten hierbij zijn de beleidskaders die de gemeenteraad vaststelt.  Doelstelling Resultaat Toelichting Maatschappelijk resultaat Wat hebben we bereikt? Prestatie Wat hebben we ervoor gedaan? Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 
Het houden van grip op renteontwikkelingen  De renteontwikkelingen zijn gevolgd 

 De gemeente heeft tijdig geanticipeerd op wijzigingen van renteontwikkelingen De gemeente voert een risicomijdend treasurybeleid door rekening te houden met de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. De kasgeldlimiet is de normering voor het aantrekken van kort geld, de renterisiconorm bepaalt de norm van de renterisico’s bij langlopende leningen 

● ●  

Inzicht in liquiditeit  De liquiditeitsprognose is geïntroduceerd en dient als leidraad voor het aantrekken van leningen. Hiermee wordt het renterisico beperkt 
● ●  

Voldoen aan de eisen die de Wet modernisering Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen stelt  

 De administratie is ingericht zodat met ingang van 2017 de aangifte vennootschapsbelasting (Vpb) kan worden gegenereerd  
 De fiscale objecten zijn geregistreerd.  
 Op basis van de beschikbare informatie is voor 2016 op hoofdlijnen bepaald of en hoe de gemeente Zuidplas Vpb-plichtig is. Daaruit is voorlopig geconcludeerd dat er geen winst wordt gerealiseerd op fiscaal belaste 

● ●   
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activiteiten (nihil aangifte). Om deze reden hoeft ook geen fiscale balans te worden opgesteld 
 Personeelskosten worden toegerekend aan Vpb-plichtige activiteiten Duurzame, sociale projecten van en voor inwoners en ondernemers van Zuidplas  
Het innovatiefonds in ingesteld ter 
waarde van € 200.000 N.v.t. N.v.t. In 2016 heeft de gemeenteraad besloten om het budget en de doelstellingen van het innovatiefonds onder te brengen bij het programma Dienstverlening en bestuur. Gebleken is dat de toegekende aanvragen vooral een relatie kennen met de doelstellingen in dit programma waaronder de burgerinitiatieven Betere doorstroom op de woningmarkt  Er is geen onderzoek gedaan naar het continueren van starterleningen. ● ● Gezien de aangetrokken koopwoningmarkt worden op dit moment geen acties op dit terrein ondernomen Een duurzame samenleving met aandacht voor mensen, omgeving en financiën 
In 2016 is onderzoek gedaan om duurzaamheidsleningen beschikbaar te stellen ● ● Op 31 januari 2017 heeft de gemeenteraad besloten tot het beschikbaar stellen van duurzaamheidsleningen voor energiemaatregelen aan bestaande gebouwen voor bewoners, verenigingen en non-profitorganisaties; schoolbesturen en particuliere verhuurders voor een periode van vijf jaar tot 1 januari 2022  Beleidskaders - Nota Rentebeleid - Nota Waardering en afschrijving - Nota Reserves en voorzieningen - Treasury statuut - Plan van aanpak Implementatie Vennootschapsbelasting.    
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6.2 Belastingen Doelstelling Het verkrijgen van dekkingsmiddelen voor een sluitende begroting.  Doelstelling Resultaat Toelichting Maatschappelijk resultaat Wat hebben we bereikt? Prestatie Wat hebben we ervoor gedaan? Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 
Een nauwkeurige inschatting van de areaaluitbreiding voor het bepalen van het OZB-tarief 

Het bepalen van de areaaluitbreiding, in samenspraak met de BAG-beheerder, Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) en afdeling Vastgoed 
● ●  

Het beperken van de meer- en minderopbrengsten ten opzichte van de raming 
Vaststelling van het OZB-tarief in de laatste raadvergadering van het jaar ● ●  

  Beleidskaders n.v.t.     

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorende bij controleverklaring 
d.d. 27 juni 2017



 

Jaarrekening 2016 

88  

6.3 Gemeentefonds Doelstelling Met de uitkering uit het gemeentefonds voorziet de gemeente Zuidplas in het grootste gedeelte van de financiering van haar activiteiten. Het overige deel van de financiering komt van de lokale belastingen.  Doelstelling Resultaat Toelichting Maatschappelijk resultaat Wat hebben we bereikt? Prestatie Wat hebben we ervoor gedaan? Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 
Het zoveel mogelijk voorkomen van fluctuaties in de begroting als gevolg van het rijksbeleid. Hiervoor is een robuuste berekening nodig 

 In 2016 zijn de ontwikkelingen op rijksniveau gevolgd en is de impact op de financiële situatie van de gemeente Zuidplas beoordeeld 
 In de raadsinformatienota over de Meicirculaire bent u geïnformeerd over de vrijval van 50% van de behoedzaamheidsbuffer in 2016. 
 Een behoedzame raming van de maatstaven 

● ●  

Het juist en tijdig doorvertalen van de mutaties in het gemeentefonds naar de betreffende beleidsvelden 
 De budgetten zijn conform de genomen besluiten door de gemeenteraad van Zuidplas bijgesteld 
 De (financiële en beleids-) mutaties in het sociaal domein zijn conform het besluit van de gemeenteraad opgenomen in de begroting 
 De risico’s van het sociaal domein zijn tijdig geactualiseerd 

● ●  

 Beleidskaders:  - Gemeentefonds circulaires van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties.   
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Wat heeft het gekost ?  Algemene Dekkingsmiddelen  

 

Algemene Dekkingsmiddelen Jaarrekening 2015 Primitieve begroting 2016
Begroting na wijziging 2016 Jaarrekening 2016 Verschil jaarrekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten
Algemeen                     353                     186                   -183                     171                   -354 
Belastingen                     528                     492                     718                     475                     243 
Gemeentefonds                          -                       14                          -                          -                          - Totaal lasten                     882                     692                     535                     646                   -111 Baten
Algemeen                 3.122                 2.775                 2.191                 3.154                     963 
Belastingen               10.010                 9.839                 9.839                 9.706                   -133 
Gemeentefonds               43.580               43.787               45.008               45.630                     622 Totaal baten               56.711               56.400               57.038               58.490                 1.453                          -                          -                         1                         3 Saldo van baten en lasten               55.830               55.708               56.503               57.845                 1.342 Toevoeging aan reserves               17.807                     295                 2.795                 2.791                         4 Onttrekking aan reserves               19.960                       92                 2.980                 2.978                        -3 Resultaat               57.983               55.506               56.688               58.032                 1.343 

Bedragen * € 1.000,-
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 In bovenstaande tabel is het saldo van baten en lasten opgenomen.   

     

Specificatie Algemene DekkingsmiddelenSaldo van baten en lasten Jaarrekening 2015 Primitieve begroting 2016
Begroting na wijziging 2016 Jaarrekening 2016 Verschil jaarrekening t.o.v. begroting na wijzigingLokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 9.508                9.362                9.136                9.231                95                      Algemene uitkeringen 43.580              43.773              45.008              45.630              622                    Dividend 32                      64                      64                      57                      -7                       Saldo van de financieringsfunctie 3.084                2.705                2.122                3.092                970                    Overige algemene dekkingsmiddelen -374                  -195                  174                    -165                  -339                  Totaal algemene dekkingsmiddelen 55.830              55.708              56.503              57.845              1.342                

Bedragen * € 1.000,-

Analyse afwijkingen t.b.v. bestuurlijke verantwoording en rechtmatigheid bedragen x € 1.000Algemene DekkingsmiddelenOmschrijving Lasten Baten Storting Onttrekking Saldo I/SAlgemeen -354                  963                   4                        -3                      611                    Toegerekende reële en bespaarde rente -                         953                    -                         -                         953                    IRente kort geld -                         17                      -                         -                         17                      IDividend BNG -                         -6                       -                         -                         -6                       IDubieuze debiteuren -174                  -                         -                         -                         -174                  IStelpost begroting -180                  -                         4                        -3                       -179                  IBelastingen 243                    -133                  -                         -                         110                    Teruggave OZB 2014 (amendement) 225                    -225                  -                         -                         -                         IPrecariobelasting -                         83                      83                      overige 18                      9                        -                         -                         27                      IGemeentefonds -                         622                    -                         -                         622                    Decembercirculaire 2016 -                         322                    -                         -                         322                    IBehoedzaamheidsbuffer -                         300                    -                         -                         300                    ITotaal                   -111                 1.453                         4                        -3                 1.343 -/- = nadeel en + = voordeel -                         
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Algemeen Financieringsresultaat Over aan derden uitgeleende middelen aan derden (vooral corporaties) is bij de begroting uitgegaan van een geraamd rentepercentage welke gebaseerd is op de marktrente. In de realisatie is gerekend met het (lagere) rente omslagpercentage. Dit leidt tot een nadelig effect van € 120.000 op het renteresultaat, maar tot een voordelig effect in programma 4 met betrekking tot woningexploitaties.  Op basis van de notitie grondexploitaties 2016 (BBV) worden de Nog Niet In Exploitatiegenomen Gronden, de zogenaamde NIEGG’s (zie MPG 2016) met ingang van 2016 gewaardeerd als materieel vast actief (MVA). Volgens de BBV wordt interne rekenrente berekend over het MVA. Met deze doorberekende rentelasten over de boekwaarde van de MVA’s is geen rekening gehouden in de begroting 2016. De doorberekende rentelasten aan de MVA’s bedragen  
€ 730.000. Dit leidt tot een voordelig effect op het renteresultaat, maar ook tot een nadelig effect in programma 4 Ruimtelijke Ordening. 
Een bedrag van € 60.000 is onder andere tot stand gekomen door de toerekening van interne rente aan investeringen.  Rente kort geld  De gemeente heeft voor het aantrekken van kortgeld (kasgeldleningen) geen rente heeft betaald, maar rente heeft ontvangen. Hierdoor is een voordelig effect ontstaan. Dit effect is (geheel / gedeeltelijk) van structurele aard. Bij de VJN 2017 wordt bekeken of deze kostenraming gehandhaafd moet blijven of dat deze geheel dan wel gedeeltelijk kan worden verlaagd.   Dubieuze debiteuren De vordering die de gemeente Zuidplas heeft op Stichting Dorpshuis Moerkapelle is voor 100% voorzien. De overige debiteuren zijn eveneens beoordeeld op inbaarheid. Indien nodig wordt rekening gehouden met een voorziening wegens oninbaarheid.   Stelpost begroting In de begroting 2016 is rekening gehouden met een stelpost voor werkgeverslasten en kapitaallasten. Er is sprake van een incidenteel nadeel van  
€ 180.000 binnen het programma Algemene Dekkingsmiddelen. Dit leidt tot een voordeel bij de overige programma’s.  
 Belastingen Teruggave OZB 2014 amendement 
In 2016 is een eenmalige teruggave van de onroerendezaakbelasting van € 225.000 in mindering gebracht op de belastingaanslagen 2016, namelijk “restitutie OZB 2012 - 2014”. Het bedrag stond gereserveerd voor deze teruggave en leidt daardoor niet tot een nadeel in 2016.   Precariobelasting 
Over het jaar 2016 is € 83.000 meer precariobelasting opgelegd, dan waarmee eerder rekening is gehouden.     
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Overige Deze afwijking is het gevolg van de totale som van afwijkingen op alle andere belastingen dan de OZB. Gezien het beperkte bedrag ten opzichte van de gerealiseerde opbrengst valt niet te verwachten dat er maatregelen te nemen zijn om deze afwijking te voorkomen.  Gemeentefonds Op 31 januari 2017 is de gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomsten van de decembercirculaire 2016. De decembercirculaire 2016 leidt tot een 
incidentele extra inkomst van € 322.000 voor het begrotingsjaar 2016 waarvan € 92.000 geoormerkt voor verhoogde asielinstroom  (€ 80.000) en de 
implementatie van de EED richtlijn (€ 112.000). Bij de VJN 2017 wordt voorgesteld om deze budgetten beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het geformuleerde beleid.   
Er is geen aanspraak gemaakt op de behoedzaamheidsbuffer van € 600.000. In de raadsinformatienota over de meicirculaire 2016 is voorgesteld om de 
behoedzaamheidsbuffer te verlagen naar € 300.000. Dit is geëffectueerd bij de NJN 2017. Ook de rest van het jaar 2016 was het niet nodig om aanspraak te maken op de buffer om instabiliteit in het gemeentefonds op te vangen. Hierdoor ontstaat bij het jaarrekeningresultaat een incidenteel voordeel van € 300.000.  Post onvoorzien In de begroting 2016 is geen post onvoorzien geraamd.    
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   Paragrafen   
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Paragraaf Lokale heffingen  Inleiding  Waar gaat deze paragraaf over? Met lokale heffingen verwerft de gemeente eigen middelen om haar uitgaven in het kader van de uitvoering van de gemeentelijke taken te dekken. De invoering, wijziging of intrekking van lokale heffingen kan alleen met een door de gemeenteraad vast te stellen verordening.   Lokale heffingen zijn in te delen naar in heffingen waarvan de besteding gebonden of ongebonden is. De paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op beide.  Ongebonden lokale heffingen (onroerende- en roerendezaakbelastingen, hondenbelasting, precariobelasting toeristenbelastingen forensenbelasting) worden tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend. De besteding ervan is niet gebonden aan een bepaalde taak maar de middelen zijn vrij in te zetten. Zij zijn niet aan inhoudelijke begrotingsprogramma's gerelateerd. Gebonden heffingen, zoals de afvalstoffen- en rioolheffing zijn wel aan een specifiek taakgebied gebonden en vallen niet onder de algemene dekkingsmiddelen. Daarom worden zij verantwoordt op het betreffende programma en niet bij de algemene dekkingsmiddelen.  De paragraaf Lokale heffingen geeft inzicht in de diverse gemeentelijke belastingen en de gevolgen daarvan voor de inwoners van Zuidplas. De opbouw is als volgt: 
● Beleidsuitgangspunten; 
● Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten (onderdeel 1 tot en met 11); 
● Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen; 
● Vermindering afvalstoffenheffing bij medisch afval; 
● Lokale lastendruk.  Waarover beslist de gemeenteraad? De lokale lasten zijn integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Deze raken in principe alle burgers, bedrijven en instellingen heel direct in de 
portemonnee. Daarbij wil de burger ‘waar voor zijn geld’. Lokale belastingen en heffingen staan dan ook sterk in de (politieke) belangstelling. Centraal staat de afweging tussen een extra euro lastendruk tegenover het nut van een extra euro uitgaven.   De raad beslist over de invoering van gemeentelijke belastingen en heffingen en de tarieven. In de Gemeentewet (artikel 216 t/m 229) en andere wetgeving is limitatief aangegeven welke belastingen en heffingen gemeenten mogen invoeren.      
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Beleidsuitgangspunten  
Tarievenbeleid belastingen 2016 De tarieven van de gemeentelijke belastingen zijn bepaald volgens het in de vergadering van de raad van 15 december 2015 aangenomen raadsvoorstel. Daarin stonden de volgende uitgangspunten:  
 De tarieven zijn bepaald conform het door de gemeenteraad aangenomen voorstel van 7 juli 2015 ‘’ Scenario’s OZB’’ R15.000063. Rekening houdende met de kaders van door de raad vastgestelde begrotingsuitgangspunten 2016 op basis waarvan de Programmabegroting 2016-2019 is vastgesteld. 
 De voorgestelde eenmalige kortingen op de tarieven per tariefsoort, vloeien voort uit het amendement van 26-05-2015. Met dit amendement is besloten de meeropbrengsten OZB 2012- 2014 te restitueren aan de burgers en bedrijven, middels een eenmalige zichtbare vermindering op het aanslagbiljet voor 

belastingjaar 2016. Doelstelling was om aan de burgers van Zuidplas € 225.000 te restitueren. 
 Met uitzondering van de OZB en de heffing op de afvalstoffen worden de overige heffingen, huren en pachten met 2% per jaar verhoogd. 
 Kostendekkende tarieven voor de beleidsterreinen riolering en afvalverwerking.  Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten  Totaal opbrengst 
Recapitulerend was de begroting na wijziging geraamd op € 20,015 miljoen. De gerealiseerde opbrengst in 2016 was € 20,288 miljoen. Dit geeft een positief 
verschil van € 273.000. Hierna wordt elke belastingsoort afzonderlijk toegelicht. De opbouw van de gerealiseerde opbrengsten is opgenomen in de tabel hieronder. 
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  1. Onroerende zaakbelastingen 
Onder de naam “onroerende zaakbelastingen” wordt belasting geheven van de eigenaren van woningen en van de eigenaren en gebru ikers van bedrijfspanden, overige gebouwen en bouwgrond. De tarieven van de onroerende zaakbelastingen zijn mede afhankelijk van de taxatiewaarden op grond van de Wet WOZ. In de raadsvergadering van 15 december 2015 zijn de tarieven voor het belastingjaar 2016 vastgesteld. Vergelijking van de tarieven voor 2016 met die van 2015 geeft het volgende beeld:  Tarief OZB Tarief 2015 Tarief 2016 Tarief woningen eigenaren 0,1377% 0,1349% Tarief niet-woningen eigenaren 0,1698% 0,1713% Tarief niet-woningen gebruikers 0,1274% 0,1286%       

0%

37%

20%
22%

1%0% 9%
11%

Lokale heffingen 2016
Lokale heffingOnroerende zaakbelastingAfvalstoffenheffingRioolheffingHondenbelastingToeristenbelastingPrecariobelastingOverige heffingen en belastingen
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Opbrengst Heffing Jaarrekening Primitieve begroting Begroting na wijziging Jaarrekening 
  2015 2016 2016 2016 OZB 7.777 7.568 7.343 7.384  Toelichting In het gerealiseerde bedrag van 2016 is begrepen een bedrag aan verminderingen over oude belasting jaren van € 47.000 nadelig (zie memo Z16.002894).  In de onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt in welke mate is voldaan aan het amendement van 26-05-2015. Met dit amendement is besloten de meeropbrengsten OZB 2012- 2014 te restitueren aan de burgers en bedrijven, middels een eenmalige zichtbare vermindering op het aanslagbiljet.  
Eenmalige teruggave 2016 ( € 225.000 ) Tarief 2016 Bedrag Tarief woningen eigenaren -0.0040% -150.949,00 Tarief niet-woningen eigenaren -0,0051% - 46.295,54 Tarief niet-woningen gebruikers -0,0038% - 30.190,37 Totaal - 227.431,91  2. Roerende-zaakbelastingen Onder de naam roerende-zaakbelastingen wordt belasting geheven van eigenaren en gebruikers van roerende woon- en bedrijfsruimten. In de praktijk geldt dit alleen voor de eigenaren van woonboten, die op grond van constante jurisprudentie als roerend aangemerkt moeten. De tarieven van de roerende-zaakbelastingen moeten gelijk zijn aan die van de onroerende-zaakbelastingen. Tarief RZB Tarief 2015 Tarief 2016 Tarief woningen eigenaren 0,1377% 0,1349% Tarief niet-woningen eigenaren 0,1698% 0,1713% Tarief niet-woningen gebruikers 0,1274% 0,1286%  Opbrengst Heffing Jaarrekening Primitieve begroting Begroting na wijziging Jaarrekening 
  2015 2016 2016 2016 RZB 5 5 5 5 
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 3. Afvalstoffenheffing 
Onder de naam “afvalstoffenheffing” wordt een belasting geheven van degene die in de gemeente gebruikt maakt van een woning waarvoor volgens de Wet Milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. De afvalstoffenheffing is een belasting met een retributief karakter. Retributief wil zeggen dat de heffing een vergoeding is voor geleverde diensten, in dit geval afval ophalen en verwerken. Hiervoor geldt dat de baten niet hoger mogen zijn dan de lasten.  Iedere bewoonde woning binnen de gemeente heeft met deze belasting te maken.  Het uitgangspunt voor het inzamelen van afvalstoffen bij huishoudens is budgettaire neutraliteit. Dit betekent dat 100% kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing noodzakelijk is. De reserve “afvalstoffenheffing” maakt het mogelijk om verschillen tussen de begroting en de werkelijke uitkomst in de lasten en de baten te verrekenen.   De tarieven van 2016 laten, vergeleken met die van 2015, het volgende beeld zien:  Tarief afvalstoffenheffing Tarief 2015 Tarief 2016 Vastrecht per woning 221,50 215,00 Gedifferentieerde tarieven Blauwe huisvuilzak 1,00 1,00 Openen ondergrondse container, per opening 1,00 1,00 Ledigen 120 liter mini-container, per lediging 2,00 2,00 Ledigen 240 liter mini-container, per lediging 4,00 4,00  Opbrengst Heffing Jaarrekening Primitieve begroting Begroting na wijziging Jaarrekening 
  2015 2016 2016 2016 Afvalstoffenheffing 4.127 4.027 4.027 4.021   4. Rioolheffing 
Onder de naam “rioolheffing” wordt een belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan: a. de inzameling en transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfswater en b. de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater en het treffen van maatregelen om structurele nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. 
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Rioolheffing wordt in Zuidplas geheven van de eigenaar van een onroerende zaak die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. Een dergelijke aansluiting op de gemeentelijke riolering verhoogt de (gebruiks)waarde van een pand. Daarom is tariefdifferentiatie op basis van gezinsgrootte of het aantal personen werkzaam in een bedrijf niet op zijn plaats.  De rioolheffing is een belasting met een retributief karakter. Dat wil zeggen dat de heffing een vergoeding is voor geleverde diensten, in dit geval de 
voorziening ”riolering”. Hiervoor geldt, dat de baten niet hoger mogen zijn dan de lasten (verhoogd met de fictieve BTW). Het beleid bij het bepalen van de rioolheffing is gericht op 100% kostendekkendheid. Door middel van de voorziening riolering worden verschillen tussen de begroting en de werkelijkheid in de lasten en de baten verrekend.  Het tarief van 2016 laat, vergeleken met dat van 2015, het volgende beeld zien:  Tarief rioolheffing Tarief 2015 Tarief 2016 Tarief eigenaar 253,00 245,00  Opbrengst Heffing Jaarrekening Primitieve begroting Begroting na wijziging Jaarrekening 
  2015 2016 2016 2016 Rioolheffing 4.641 4.515 4.515 4.508  5. Hondenbelasting  Iedereen die één of meer honden houdt, is hondenbelasting verschuldigd. De tarieven van 2016 laten, vergeleken met die van 2015, het volgende beeld zien:  Tarief hondenbelasting Tarief 2015 Tarief 2016 1e en volgende hond 96,00 97,40 kennel 381,90 389,60  Opbrengst Heffing Jaarrekening Primitieve begroting Begroting na wijziging Jaarrekening 
  2015 2016 2016 2016 Hondenbelasting 229 242 242 223    
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6. Toeristenbelasting Wie tegen betaling overnachtingsgelegenheid biedt aan personen die niet in de GBA van de gemeente zijn opgenomen moet toeristenbelasting afdragen. Het tarief van 2016 laat, vergeleken met dat van 2015, het volgende beeld zien:  Tarief toeristenbelasting Tarief 2015 Tarief 2016 Tarief per overnachting 1,00 1,05  Opbrengst Heffing Jaarrekening Primitieve begroting Begroting na wijziging Jaarrekening 
  2015 2016 2016 2016 Toeristenbelasting 95 74 74 76   7. Precariobelasting Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven openbare gemeentegrond in de gemeente Zuidplas moet jaarlijks een precariobelasting worden betaald.  De opbrengst van precariobelasting bestaat voornamelijk uit de heffing op het hebben van kabels, leidingen en buizen in gemeentegrond.   De tarieven van 2016 laten, vergeleken met die van 2015, het volgende beeld zien:  Tarief precariobelasting Tarief 2015 Tarief 2016 Voor leidingen, buizen en kabels boven, op of onder voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, per strekkende meter, per jaar 1,85 1,90 Voor het hebben van voorwerpen, onder of boven een terras op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond: - per m2, per dag 0,80 0,85 - per m2, per week 2,65 2,70 - per m2, per maand 5,80 5,90 - per m2, per kalenderjaar 26,50 27,00 Voor het hebben van voorwerpen, onder op of boven een standplaats als bedoeld in artikel 5:18 
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juncto 5:18a van de Algemene Plaatselijke Verordening Zuidplas: -        per dag of gedeelte daarvan - 0,40 p /m2         minimum per dag of gedeelte daarvan - 5,30 -       per kalenderhalfjaar - 7,60 p /m2         minimum per kalenderhalfjaar - 90,20  Opbrengst Heffing Jaarrekening Primitieve begroting Begroting na wijziging Jaarrekening 
  2015 2016 2016 2016 Precariobelasting 1.869 1.909 1.909 1.978  8. Forensenbelasting 
Onder de naam “forensenbelasting” wordt een belasting geheven van natuurlijke personen die in de gemeente meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zichzelf of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden zonder daadwerkelijk in Zuidplas te wonen. Zij staan niet als inwoner ingeschreven bij het GBA zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben.  Het tarief van 2016 laat, vergeleken met dat van 2015, laten het volgende beeld zien:  Tarief forensenbelasting Tarief 2015 Tarief 2016 Tarief per woning 171,70 175,10  Opbrengst Heffing Jaarrekening Primitieve begroting Begroting na wijziging Jaarrekening 
  2015 2016 2016 2016 Forensenbelasting 35 41 41 41  9. Overige heffingen en belastingen Voor gemeentelijke diensten aan individuele burgers, bedrijven en instellingen worden leges in rekening gebracht. Het gaat hierbij onder andere om de producten van publiekszaken, begraafplaatsen en omgevingsvergunningen.  

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorende bij controleverklaring 
d.d. 27 juni 2017



 

Jaarrekening 2016 

102  

De tarieven zijn in 2016 trendmatig verhoogd met 2% behalve de onroerende zaakbelasting en die tarieven waarvoor uitgegaan wordt van een kostendekkendheid van 100% of die toegroeien naar een 100% kostendekkendheid.   Opbrengst Overige heffingen en belastingen Jaarrekening Primitieve begroting Begroting na wijziging Jaarrekening 
  2015 2016 2016 2016 Leges producten publiekszaken 714 581 581 781 Leges omgevingsvergunningen 657 663 643 615 Leges algemeen 86 69 69 106 Leges APV en bijzondere wetten 24 43 43 14 Begraafrechten 612 547 547 555 Opbrengst overige heffingen en belastingen 2.093 1.903 1.882 2.072   10. Aantal opgelegde aanslagen  In 2016 zijn met het “aanslagbiljet gemeente belastingen / kennisgeving van de WOZ-waarde” de volgende aantallen aanslagen opgelegd:  Omschrijving 2015 2016 Aanslagen OZB eigenaren woningen 17870 17.920 Aanslagen OZB eigenaren niet-woningen 2291 2.300 Aanslagen OZB gebruikers niet-woningen 2153 2.179 Aanslagen rioolheffing 18392 18.425 Aanslagen afvalstoffenheffing ( vastrecht ) 16.793 16.994 Aanslagen hondenbelasting 2.276 2.234 Aanslagen roerende-zaakbelastingen eigenaren woonboten 58 59  Toelichting De verschillen in aantallen tussen de aanslagen OZB woningen/niet woningen, rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn het gevolg van het feit dat bijvoorbeeld individuele garages en woningen in aanbouw wel worden aangeslagen in de onroerende-zaakbelastingen maar niet in de rioolheffing en afvalstoffenheffing. De initiële aanslagen 2016 zijn met dagtekening 27 februari opgelegd. In 2015 was dit per 28 februari. 
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 11. Bezwaarschriften tegen de vastgestelde WOZ-waarden geldend voor 2015  In 2016 zijn 136 bezwaarschriften ingediend tegen de vastgestelde waarde in het economisch verkeer (WOZ-beschikking). Deze bezwaarschriften hebben betrekking op 236 onroerende zaken. Ter vergelijk: In 2015 waren 159 bezwaarschriften tegen een WOZ-beschikking ingediend.   De behandeling van deze bezwaarschriften en de informele verzoeken tot aanpassing van de waarde heeft tot het volgende geleid:  Omschrijving 2015 2016 Aantal woningen waarvan de waarde is verlaagd 741 103 Totaalbedrag aan vermindering OZB aanslagen € 25.000 € 10.000 Totaalbedrag aan verlaging WOZ-waarden € 18.000.000 € 7.400.000   Aantal niet-woningen waarvan de waarde is verlaagd (eig) 30 45 Totaalbedrag aan vermindering OZB-aanslagen € 32.000 € 22.000 Totaalbedrag aan verlaging WOZ-waarden (eig) € 19.000.000 € 12.800.000 Aantal afgewezen bezwaarschriften 88 82  Tegen de rioolheffing, afvalstoffenheffing (diftar) hondenbelasting, forensenbelasting en precariobelasting zijn 752 (2015: 654) verzoeken om ontheffing gehonoreerd. Dit wegens beëindiging van de belastingplicht gedurende het belastingjaar 2016. De beëindiging van de belastingplicht kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van het vertrek uit de gemeente.             
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Kwijtscheldingsbeleid Kwijtschelding kan alleen worden verkregen van het vaste tarief van de afvalstoffenheffing. 
In 2016 bedraagt dit tarief € 215 per woning waarin huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan en waarvoor de gemeente aan haar inzamelplicht voldoet. Van de 738 getoetste verzoeken, deels bestaande uit automatische toetsing voor personen die ook in het voorgaande jaar kwijtschelding ontvingen en deels bestaande uit toetsing van nieuwe verzoeken, werd aan 592 belastingplichtigen kwijtschelding verleend.  Regeling kwijtscheldingen Jaarrekening Primitieve begroting Begroting na wijziging Jaarrekening 
  2015 2016 2016 2016 Kwijtgescholden bedragen van het vastrecht van de afvalstoffenheffing 124 120 120 131 
 Vermindering afvalstoffenheffing bij medisch afval Volgens de verordening afvalstoffenheffing kan een belastingplichtige in aanmerking komen voor vermindering van het gedifferentieerde deel van de afvalstoffenheffing. Dit als de belastingplichtige, als gevolg van een chronische ziekte of handicap van hem of haar of van personen die behoren tot haar of zijn huishouden, extra afval moet aanbieden aan de gemeentelijke inzameldienst. Om voor de vermindering in aanmerking te komen moet de belastingplichtige een schriftelijk verzoek indienen bij de Heffingsambtenaar onder overlegging van een schriftelijke verklaring van de huisarts of medisch specialist. De vermindering is maximaal 60 % van het totaal verschuldigde bedrag met een maximum van € 65 per belastingjaar. De vermindering wordt verleend na afloop van het desbetreffende belastingjaar en is gemaximeerd op één per huishouden.  
Er zijn 34 verminderingen tot een totaalbedrag van € 919 verleend.  Lokale lastendruk Net als in de jaarrekening 2015 is geen vergelijking gemaakt met de omliggende gemeenten maar is er voor gekozen om de lokale lastendruk voor de burgers in Zuidplas te vergelijken met de gemiddelde lastendruk voor burgers in Nederland.  Betrouwbare gegevens Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) heeft bij het onderzoek gebruik gemaakt van eigen gegevens en van gegevens van Agentschap NL, CBS, CPB, DNB, Kadaster, Nibud, Unie van Waterschappen, Vewin en de Waarderingskamer.  Resultaat van de vergelijking Het resultaat van de vergelijking is dat de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens op plaats 305 van het aantal gemeenten uitkomen. In 2015 nam de gemeente Zuidplas plaats 358 in. 
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Daarbij heeft nummer 1 de laagste lasten en nummer 390 de hoogste.  Componenten van de woonlasten De componenten van de woonlasten zijn onroerende-zaakbelastingen en riool- en afvalstoffenheffing.   
Woonlasten 2016 van de gemeente Zuidplas 

Woonlasten 2016 Zuidplas Mutatie(%) t.o.v. 2015 Onroerendezaakbelasting (OZB)     Tarief woningen (%) 0,1349 -2,1 Tarief niet-woningen (%) 0,2999 -5,2 Afvalstoffenheffing Woningen   Mutatie %) 
Eénpersoonshuishouden (€) 232 -2,9 
Meerpersoonshuishouden (€) 267 -2,9 Kwijtschelding Deels   Kwijtscheldingsnorm (%) 100   Rioolheffing Woningen   Mutatie (%) 
Eénpersoonshuishouden (€) 245 -3,2 
Meerpersoonshuishouden (€) 245 -3,2 Kwijtschelding Nee   Gemeentelijke Woonlasten   Mutatie (%) 
Eénpersoonshuishouden (€) 777 -2,7 
Meerpersoonshuishouden (€) 811 -2,7 Rangnummer meerpersoonshuishouden 305  358  *Het tarief van de afvalstoffenheffing van € 215 bij één –en meerpersoonshuishoudens is verhoogd met € 17 en € 52 voor een aangenomen gemiddeld aantal ledigingen van gemeentelijke containers of openingen van de gemeentelijke ondergrondse containers.   Toelichting De rangnummering is enkel gemaakt voor meerpersoonshuishoudens, alle bedragen zijn in euro's tenzij anders vermeld. Tarieven voor eigenaren en gebruikers zijn samengenomen. De mutatie van de ozb-tarieven is gecorrigeerd voor de ontwikkeling van de WOZ-waarde.  © COELO 2016 Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden.   
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Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Inleiding De gemeente Zuidplas wil risico’s die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar houden. Om te zorgen dat de risico’s in een verantwoorde verhouding staan tot de vermogenspositie van onze gemeente, is het van belang hierin inzicht te krijgen en te behouden. Pas dan zijn wij in staat om op verantwoorde wijze besluiten te nemen. Voor het verkrijgen en behouden van dit inzicht actualiseert de gemeente haar risico-inventarisatie tweemaal per jaar: bij de begroting en bij de jaarrekening. De gemeente gebruikt de uitkomst van de risico-inventarisatie voor het vaststellen van de vereiste weerstandscapaciteit en vergelijkt deze uitkomst met de daadwerkelijk beschikbare weerstandscapaciteit. De algemene reserve is de belangrijkste component van het weerstandsvermogen.  Wijzigingen beleid Op 14 oktober 2014 is de nota risicomanagement 2014 vastgesteld met dien verstande dat het beleid geëvalueerd zal worden. Het college heeft tussentijds, naar aanleiding van commissievergaderingen Planning en Control, tussentijds verbeteringen aangebracht (zie hierna).  
Bij de begroting 2016 zijn we uitgegaan van een aantal wijzigingen met betrekking tot het in beeld brengen van de risico’s.   
De belangrijkste wijziging is dat de risico’s niet uitsluitend netto in beeld worden gebracht, maar ook op bruto basis. Het verschil tussen een netto en een bruto risico is het nemen van beheersmaatregelen. Een netto risico is het risico dat resteert nadat er beheersmaatregelen zijn getroffen. De beheersmaatregelen zorgen ervoor dat het netto risico lager wordt ten opzichte van het bruto profiel. De netto risico’s nemen we op in de risicosimulatie.  In het jaar 2018 zal de nota risicomanagement worden geactualiseerd.  Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande beleid. Het gaat dus om de robuustheid van de begroting. Een sluitende begroting zonder weerstandsvermogen betekent dat iedere tegenvaller een probleem oplevert. In dat geval staan de programma’s en daarmee het beleid van de gemeente onder druk. Een buffer is daarom wenselijk. Hoe groot die buffer moet zijn is afhankelijk van het gemeentelijke risicoprofiel. Het weerstandsvermogen bestaat uit twee belangrijke onderdelen, te weten de risico’s en de weerstandscapaciteit. De gemeente bepaalt weerstandsvermogen op basis van haar risicoprofiel.  
Risico’s Onder een risico verstaan we de kans op het optreden van een gebeurtenis met een positief of negatief gevolg (tijd, geld, kwaliteit) voor een betrokkene. De 
risico’s die relevant zijn voor het weerstandsvermogen, zijn de risico’s die niet op één of andere manier zijn ondervangen en die  financiële gevolgen kunnen 
hebben. Als deze risico’s zich voordoen, dan worden ze opgevangen met het weerstandsvermogen.  
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Het weerstandsvermogen en de risico’s voor de gemeente hebben dus met elkaar te maken. Daarom wordt in de paragraaf weerstandsvermogen ook de samenhang en de risico’s toegelicht.   Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit is een verzamelterm van al de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt (of kan beschikken) om onvoorziene financiële tegenvallers te bekostigen. Voor deze tegenvallers is geen verzekering of voorziening beschikbaar. Het gaat hierbij om de buffers in het eigen 
vermogen, in de exploitatie en de middelen ‘achter de hand’. De gemeente maakt deze buffers vrij om onverwachte substantiële en niet-begrote kosten te dekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitvoering van het beleid. De gemeente maakt onderscheid tussen de incidentele- en de structurele weerstandscapaciteit. Dit biedt inzicht in de mate waarin tegenvallers kunnen worden opvangen.  In onderstaande tabel staan de saldi van de weerstandscapaciteit per 31 december 2016. Deze saldi zijn direct van belang voor de risicoanalyse.  

  
In artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat dat de gemeente moet aangeven welke risico’s het gemeentelijke vermogen kunnen aantasten en welke capaciteit beschikbaar is voor tegenvallers. Hierbij moet zijn aangegeven wat het beleid is ten aanzien van de risico’s, van de capaciteit en de relatie tussen beide.   Risicoprofiel analyses lijnorganisatie en grondexploitaties De gemeente heeft een actuele risico-inventarisatie gemaakt. Op basis van deze inventarisatie is het benodigde weerstandsvermogen berekend voor de 
risico’s van alle beleidsterreinen. Van de grondexploitaties is een afzonderlijke risicoanalyse opgesteld.  Risicoprofiel analyses lijnorganisatie Naar aanleiding van de uitgevoerde risicoanalyse ( op basis van de wijzigingen zoals hiervoor aangegeven) wordt hierna het volgende overzicht toegelicht: 
Invloed van de belangrijkste risico’s op het totale risicoprofiel op clusterniveau.  

Weerstandscapaciteit bedragen x € 1.000Incidenteel Structureel TotaalWeerstandscapaciteit exploitatieOnbenutte belastingcapaciteit -                         2.671                2.671                Onvoorzien -                         -                         -                         Weerstandscapaciteit vermogenAlgemene reserves 15.985              15.985              Vrij aanwendbare reserves -                         -                         -                         Stille reserves -                         -                         -                         Totale weerstandscapaciteit 15.985              2.671                18.656              
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Risicogebeurtenis (op clusterniveau) Invloedpercentage  Risicogebeurtenis (op clusterniveau) Invloedpercentage 1. Verbonden Partijen    44%  2. Zuidplaspolder    15%  3. Diverse financiële risico’s   22%  4. Decentralisaties sociaal domein    5%  5. Organisatieontwikkelingen     4%  6. Overig     11%   Het invloedpercentage geeft weer in hoeverre de bovengenoemde clusterrisico’s van invloed zijn op het totale risicoprofiel van de gemeente.   Voorbeeld: Van het onderdeel verbonden partijen zijn de risicobedragen en kanspercentages ingevoerd. Na het uitvoeren van een risicosimulatie blijkt dat de verbonden partijen gezamenlijk voor 44% invloed hebben op het totale risicoprofiel.   Het totaal van alle invloedpercentages telt op tot 100%.Specifieke projectrisico’s omtrent deelplannen van de Zuidplaspolder, zoals Moerkappelle-Oost en Zevenhuizen-Zuid, maken geen deel uit van de lijnrisico’s. De risico’s zijn wel meegenomen bij de projectrisico’s van het Grondbedrijf, welke zijn opgenomen in de risicoanalyse van de grondexploitaties (zie hierna) en het MPG.  Het risicoprofiel (kans van optreden en maximaal financieel gevolg) van de verbonden partijen is ten opzichte van de risicoanalyse welke in de begroting 2017-2020 is opgenomen ongewijzigd. Dit komt doordat bij de begroting 2016-2019 het selfassessment (module voor het doorlichten van de verbonden partijen) nog niet is geactualiseerd. Het vervolg van de doorlichting van de Verbonden Partijen zal in het najaar van 2017 z’n beslag krijgen. Bij de Jaarrekening 2017 zal dit vertaald worden in een actualisatie van de risicoanalyse.           
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Top 10 risico’s  
Hieronder volgen de 10 grootste risico’s op netto basis. Netto basis houdt in dat rekening is gehouden met de maatregelen.   

  Kansverdeling en risicosimulatie De gemeente heeft een risicosimulatie uitgevoerd op basis van de netto risico's volgens de Monte Carlomethode. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag niet nodig is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden.    
Voor het berekenen van de benodigde financiële buffer en het bepalen van de belangrijkste risico’s voert NARIS een risicosimulatie uit op basis van 100.000 trekkingen. In iedere trekking wordt per risico bepaald of het risico zich voordoet (rekening houdende met het ingegeven kans %) en tegen welke omvang 

Nr. Risico Maatregelen Invloed (%)1 Verbonden Partijen De verbonden partijen worden periodiek doorgelicht. Van deze doorlichting maakt een risicoanalyse onderdeel uit. 44%
2 Zuidplaspolder afwaarderen gronden in Grondbank RZG Zuidplas Verliesvoorziening van €24 miljoen door de Grondbank, met een aandeel van 9% 

voor de gemeente. Dit komt neer op €2,16 miljoen.
14%

3 Sociaal domein Op de afdeling Samenleving is per vakgebied één risicoanalist aangesteld. In totaal is sprake van drie risicoanalisten. Bij nieuw of gewijzigd beleid herzien zij de 
risico’s.

12%
4 Negatieve afwijking uitkering gemeentefonds Behoedzaam ramen van de algemene uitkering (€0,6 miljoen lagere raming dan bedrag in meicirculaire). Dit is met ingang van het jaar 2017 teruggedraaid. Er is geen sprake meer van een behoedzaamheidsbuffer.

9%
5 Afgegeven garanties op verstrekte geldleningen 7%6 Juridische geschillen 4%7 Brede School Moerkapelle Ten behoeve van de Brede School Moerkapelle is een second opinion opgesteld. De kosten van nieuwbouw zijn opnieuw doorgerekend en er is een projectvoorstel neergelegd op basis waarvan tot besluitvorming kan worden gekomen. De meest recente leerlingenprognose is hierin meegenomen.

2%

8 Het wegvallen van cruciale functies kan leiden tot hogere kosten van inhuur ten opzichte van de begroting Dit risico was aanvankelijk ingeschat op 50%. Doordat de reorganisatie steeds meer gestalte krijgt ontstaat er meer inzicht. Er wordt naar de huidige stand van zaken actief geanticipeerd waardoor het risico afneemt. Om deze reden is het risicopercentage verlaagd van 50 naar 30%,
2%

9 De frictiekosten in verband met de organisatieontwikkeling kunnen hoger uitvallen dan waarmee in de begroting rekening is gehouden Dit risico was aanvankelijk ingeschat op 50%. Doordat de reorganisatie steeds meer gestalte krijgt ontstaat er meer inzicht. Er wordt naar de huidige stand van zaken actief geanticipeerd waardoor het risico afneemt. Om deze reden is het risicopercentage verlaagd van 50 naar 30%,
2%

10 Instandhouding dorpshuizen 1%
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(rekening houdende met de omvang van de ingegeven financiële gevolgen). Op basis van alle 100.000 trekkingen is te bepalen wat de gemiddelde invloed is per risico binnen het risicoprofiel. De mate van invloed wordt uitgedrukt in het invloedpercentage.   Het invloedpercentage is afhankelijk van het kanspercentage en van de financiële gevolgen per risico, maar ook van de totale samenstelling van het risicoprofiel. Als een risico met een grote invloed wordt verwijderd uit het risicoprofiel, heeft dit gevolgen voor de invloedpercentages van de overige risico’s 
(ook al wordt de kwantificering van de overige risico’s niet aangepast): De invloedpercentages van deze risico’s zullen toenemen.  
In de nota risicomanagement is door de raad bepaald dat het zekerheidspercentage gesteld is op 90% voor de lijnrisico’s. De analyse wijst uit dat het 90% 
zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 6.000.000 (benodigde weerstandscapaciteit).   Uitkomst risicoanalyse Het benodigde weerstandsvermogen bedraagt op basis van het 90%-criterium € 8,3 miljoen. De begrote algemene reserve per 31-12-2016 bedraagt  
€ 15.985.000. De ratio bedraagt hiermee 1,9 een getal dat in de nota risicomanagement overeenkomt met de kwalificatie ‘ruim voldoende”.  
Risico’ s grondexploitaties  
Voor het in beeld brengen van de risico’s van de grondexploitaties heeft de gemeente een afzonderlijk risicoprofiel opgesteld. Deze risico’s zijn recentelijk geactualiseerd in het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2017, dat in april door de raad is behandeld. Bij het opstellen van het risicoprofiel van de 
grondexploitaties zijn deze risico’s integraal overgenomen.      
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 BIJLAGE BEHORENDE BIJ DE PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING  Kengetallen  Inleiding Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht de gemeente Zuidplas tot het opnemen van kengetallen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.   De financiële informatie die de gemeenteraad krijgt, is nog altijd technisch en complex. Dit signaleerde de Adviescommissie Vernieuwing BBV, onder leiding van wethouder Staf Depla. In opdracht van het VNG-bestuur bracht deze commissie in mei 2014 advies uit over dit onderwerp. In dat advies doet de commissie-Depla meerdere aanbevelingen, waaronder het voorschrijven van een set met specifieke kengetallen in het BBV.   Het opnemen van kengetallen in de begroting past in het streven naar meer transparantie en omdat daarmee wordt beoogd Provinciale Staten en de gemeenteraad in staat te stellen gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie en over de baten en de lasten van de provincie respectievelijk de gemeenten. De kengetallen vormen een verbinding tussen de verschillende aspecten die de gemeenteraad en Provinciale Staten in hun beoordeling van de financiële positie moeten betrekken om daar een verantwoord oordeel over te kunnen geven. Zij leveren daarmee ook een bijdrage aan hun kaderstellende en controlerende rol.   Kengetallen ter ondersteuning van de beoordeling van de financiële positie  Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans. Deze getallen kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van een gemeente. Het BBV schrijft voor dat de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing de volgende kengetallen bevat: netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, solvabiliteitsratio, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit. Het college beoordeelt deze kengetallen in de begroting en jaarrekening, zowel in hun onderlinge verhouding als in relatie tot de financiële positie.  Voor de beoordeling van de financiële positie is het belangrijk dat het college en de gemeenteraad zowel kijken naar de balans als naar de exploitatie. In de 
kengetallen ‘structurele exploitatieruimte’ en ‘belastingcapaciteit’ komt tot uitdrukking of een gemeente over voldoende structurele baten beschikt. Daarnaast maken deze kengetallen duidelijk, welke mogelijkheid de gemeente heeft om de structurele baten op korte termijn te vergroten. De kengetallen ‘netto 
schuldquote’, ‘netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen’, ‘solvabiliteitsratio’ en ‘grondexploitatie’ hebben betrekking op de balans. Een ministeriële regeling legt de samenstelling van de kengetallen nader vast, evenals de wijze waarop gemeenten de kengetallen moeten berekenen en opnemen in de begroting en jaarrekening.     
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Hieronder vindt u de kengetallen en de formule die gemeenten daarbij moeten hanteren:  a) Netto schuldquote/Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen  Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een hoge netto schuldquote hoeft op zichzelf geen probleem te zijn. Of dat het geval is valt niet direct af te leiden uit de netto schuldquote zelf, maar hangt af van meerdere factoren. Zo kan een hoge schuld worden veroorzaakt doordat er leningen zijn afgesloten en die gelden vervolgens worden doorgeleend aan bijvoorbeeld woningbouwcorporaties die op hun beurt weer jaarlijks aflossen. In dat geval hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen).  Formule: Netto schuld   Totale inkomsten (voor bestemming reserves)  De uitkomst van de netto schuldquote is 1,06 (106%) en van de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen) 0,94 (94%).  b) Solvabiliteitsratio  Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin een gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Indien er sprake is van een forse schuld én veel eigen vermogen (het totaal van de algemene en de bestemmingsreserves), hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn voor de financiële positie. Daar is bijvoorbeeld sprake van indien een lening is aangegaan omdat het eigen vermogen niet liquide is (omdat het vast zit in bijvoorbeeld een gemeentehuis of dat er andere investeringen mee zijn gefinancierd). Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de provincie of gemeente. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie van een provincie en gemeente. De solvabiliteitsratio drukt immers het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen en geeft daarmee inzicht in de mate waarin de provincie of gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.  Formule: Eigen vermogen Balanstotaal  De uitkomst van het solvabiliteitsratio is 0,21 (21%).  
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c) Structurele exploitatieruimte  Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds of provinciefonds en de opbrengsten uit de onroerende zaakbelasting OZB respectievelijk opcenten op de motorrijtuigenbelastingen. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken.   De relevantie van dit kengetal voor de beoordeling van de financiële positie schuilt erin dat het van belang is om te weten welke structurele ruimte een gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. De kengetallen moeten daarbij in samenhang worden bezien. Wanneer bijvoorbeeld de grondexploitatie er niet toe bijdraagt om de schuldpositie te verminderen en de structurele exploitatie ruimte negatief is, geeft het kengetal belastingcapaciteit inzicht in de mogelijkheid tot hogere baten.  Formule: Structurele baten en lasten + saldo structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves Totale baten (exclusief mutaties reserves)  De uitkomst van de structurele begrotingsruimte is 3,6%.  d)  Belastingcapaciteit  De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin de gemeente een financiële tegenvaller in het volgende begrotingsjaar kan opvangen, of in hoeverre ruimte is voor nieuw beleid.  Formule:  OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde  Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde  Afvalstoffenheffing voor een gezin  Eventuele heffingskorting  Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde  Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin   Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde jaar er voor x 100%   De uitkomst voor 2016 bedraagt 113,3%. 
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e) Grondexploitatie  De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. Indien gemeenten of provincies leningen hebben afgesloten om grond te kopen voor een (toekomstige) woningbouwproject hebben zij een schuld. Bij de beoordeling van een dergelijke schuld is het van belang om te weten of deze schuld kan worden afgelost wanneer het project wordt uitgevoerd. Van de opbrengst van de woningen kan immers de schuld worden afgelost. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Wanneer de grond tegen de prijs van landbouwgrond is aangekocht, loopt een gemeente relatief gering risico. Het is dus belangrijk om te kunnen beoordelen of er een reële verwachting is of grondexploitatie kan bijdragen aan de verlaging van de schuld. Staat de grond tegen een te hoge waarde op de balans en moet die worden afgewaardeerd dan leidt dit tot een lager eigen vermogen en dus een lagere solvabiliteitsratio.  Formule: Waarde van de grond Totaal geraamde baten  De uitkomst van het kengetal grondexploitatie is 0,31 (31%).  Beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie  Uit de beschrijving van de verschillende kengetallen hierboven blijkt dat een afzonderlijk kengetal nog weinig zegt over hoe de financiële positie moet worden beoordeeld. Zo hoeft een hoge schuld geen nadelig effect te hebben op de financiële positie, maar is dat afhankelijk of en wat er aan eigen vermogen en baten tegenover die schuld staat en hoe groot de kans is dat de schuld weer wordt afgelost. Noch hoeft een tegenvallende ontwikkeling van de grondprijs een negatieve invloed te hebben indien de structurele exploitatieruimte groot is of men over voldoende ruimte in belastingcapaciteit beschikt, omdat er dan ruimte is om tegenvallers op te vangen.   Het is dus, met andere woorden, niet mogelijk om een individueel kengetal te gebruiken voor de beoordeling van de financiële positie. De kengetallen zullen altijd in samenhang moeten worden bezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie van een gemeente of provincie. De kengetallen zijn daarom gezamenlijk opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Omdat de kengetallen in hun onderlinge relatie moeten worden bezien in de beoordeling van de financiële positie is het van belang dat niet alleen de kengetallen worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing maar ook worden voorzien van een adequate toelichting.  Het college en de gemeenteraad moeten de kengetallen altijd in samenhang bezien. Alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding geven deze een goed beeld van de financiële positie van een gemeente. In een afzonderlijke vergadering van de Programmacommissie Planning & Control gaat de gemeente Zuidplas nader in op de kengetallen en de betekenis daarvan, mede in relatie tot de financiële verhouding.   
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Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen  Inleiding Deze paragraaf geeft inzicht in het onderhoud van kapitaalgoederen, zoals wegen en gebouwen. Voor de instandhouding van de kapitaalgoederen werkt de gemeente met beheerplannen, waarin is vastgelegd: 
 Het meerjarig onderhoudsprogramma; 

o Het betreffende areaal (bezit); 
o Het gewenste kwaliteitsniveau; 

 De daarbij horende financiële middelen.  Klein onderhoud De kosten van klein onderhoud blijven jaarlijks meestal op een gelijk niveau. Deze kosten zijn opgenomen in de exploitatie(begroting).   Voorzieningen en groot onderhoud In de begroting komen de kosten van het groot onderhoud ten laste van specifieke onderhoudsvoorzieningen. Deze voorzieningen zijn bedoeld om de fluctuatie van de uitgaven gedurende de jaren niet ten laste te laten komen van de exploitatiebegroting. Dit draagt bij aan een zo constant mogelijk karakter van de jaarlijkse woonlasten voor de inwoners. Alleen de jaarlijkse storting in de voorziening is als last in de exploitatiebegroting opgenomen. De saldi van de voorzieningen moeten voldoende zijn om, samen met de toekomstige stortingen, de geplande uitgaven voor groot onderhoud te dekken. Kosten van groot onderhoud die niet levensduur verlengend zijn mogen volgens de voorschriften niet geactiveerd worden.  Investeringen In een beheerplan zijn investeringen opgenomen voor vervanging of voor levensduur verlengende maatregelen. De investeringen worden geactiveerd en vormen een onderdeel van de lijst van vervangingsinvesteringen. De kapitaallasten van de investeringen (afschrijving en rente) vormen een onderdeel van de exploitatiebegroting van de gemeente. Jaarlijks stelt de gemeenteraad de investeringskredieten vast bij de behandeling van de gemeentebegroting.  Gemeentelijk beleid In 2015 heeft de gemeenteraad het 1e IBOR-plan (Integraal Beheer Openbare Ruimte) vastgesteld. In dit plan zijn de onderhoudsmaatregelen voor de komende jaren geprogrammeerd. Zo is in 2016 een groot deel van de Kruidenbuurt in Nieuwerkerk en in de Staatsliedenbuurt grootschalig onderhoud gepleegd op basis van de uitgangspunten van het IBOR. Deze uitgangspunten zijn Integraal, Gebiedsgericht en Participatief. Dit betekent dat bij projecten het gehele openbaar gebied wordt vernieuwd. In 2016 waren de budgetten voor het onderhoud van riolering, wegen en groen conform het door de gemeenteraad vastgestelde IBOR uit 2015. Deze budgetten zijn volledig benut. Naast de uitvoering van werken is in 2016 gestart met het voorbereiden van grootschalige reconstructiewerken in de openbare ruimte, ingegeven door het IBOR. Op dit moment zijn er op grote schaal ontwikkelingen in Zuidplas op het gebied van woningbouw. Hierdoor neemt het te beheren areaal aan openbaar gebied toe. Om deze toename te kunnen bekostigen zijn extra middelen nodig.  
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Uitwerking van de beheerplannen met financiële consequenties Bij de actualisatie van het IBOR in het eerste kwartaal van 2017 worden de financiële kaders opnieuw belicht.   Beheerplan Groen en Wegen In 2015 en eerder is er structureel te weinig geïnvesteerd in het openbaar gebied. In combinatie met de uitbreiding van het areaal in de periode 2012-2015 heeft de gemeente alle zeilen bij moeten zetten om de wegen veilig berijdbaar te houden. Op sommige plaatsen heeft dit tot zichtbare noodmaatregelen geleid zoals het plaatsen van zandzakken op de Zuidelijke Dwarsweg. Dit beleid heeft geleid tot achterstallig onderhoud. Met het vaststellen van het IBOR 2015 is in 2016 financiële ruimte gecreëerd om de achterstanden weg te werken en het algemene kwaliteitsniveau te verbeteren naar C-kwaliteit. Deze inhaalslag om de, door de gemeenteraad vastgestelde, kwaliteitskaders voor het gehele areaal te halen is zaak van de lange termijn. Het budget voor wegen is in 2016 volledig benut waarbij ook de ontvangen bedragen van nutsbedrijven (degeneratievergoedingen) ingezet zijn voor onderhoud.  Het budget voor groenonderhoud is volledig benut en licht overschreden. Op diverse plaatsen is de openbare ruimte samen met inwoners en bedrijven opnieuw ingericht, dit tot grote tevredenheid van de betrokken inwoners. Het dagelijks beheer is in volle omvang uitgevoerd.  Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) De uit te voeren werkzaamheden voor de riolering zijn gebaseerd op het rioleringsplan vGRP 2016-2020. In 2016 zijn de beschikbare budgetten op doelmatige wijze ingezet op basis van het nieuwe verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP). In het vGRP is weergegeven hoe de gemeente de zorg voor het riool wil vervullen. De rioleringszorg en de financiering daarvan zijn goed op orde. In 2016 is uitvoering gegeven aan enkele omvangrijke projecten. Voorbeelden hiervan zijn de renovatie van een aantal hoofdgemalen en de aanleg van infiltratieriolen in de verschillende kernen, zoals bijvoorbeeld de Dorpsstraat in Zevenhuizen, Esse Hoog en Esse Laag.   Daarnaast zijn er rioolinspecties in het systeem uitgevoerd. Op basis van deze inspecties is een maatregelenrapport opgesteld met daarin de uit te voeren reparaties. Alle reparaties die in dit advies zijn opgenomen zijn uitgevoerd. Zuidplas gaat volop mee en allerlei ontwikkelingen waaronder het relinen, dit zijn herstelwerkzaamheden aan het riool die van binnenuit plaatsvinden. Onder meer door deze maatregelen functioneert het rioolstelsel optimaal en zorgt de gemeente voor doelmatige afvoer van afvalwater.  
Actueel areaal van de riolering per 31 december 2016: 
● Gemengd riool en overstort riool     93.300 meter 
● Hemelwaterriolering      84.999 meter 
● Vuilwaterriolering       56.137 meter 
● Infiltratieriool           310 meter 
● Vacuümriolering         5.065 meter 
● Persleidingen en drukriolering   122.050 meter 
● Duikers          9.339 meter 
● Drain                            14.068 
● Randvoorziening             1050.94 
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● Transportriool             318.14 
● Vacuümputten, gemalen en pompunits       1.024 stuks   In de paragraaf Gesloten Circuits wordt dieper ingegaan op de financiering van de rioleringstaken.  Overige kapitaalgoederen Sportparken In Zevenhuizen is het oude voetbalveld (1) conform planning en in overleg met de voetbalvereniging vervangen.   Gebouwen Het budget voor onderhoud aan gebouwen in 2016 is gebaseerd op het beheerplan zoals vastgesteld in 2015. Gedurende het gemeentelijk huisvestingstraject zijn forse geprognosticeerde onderhoudsuitgaven aan het huidige gemeentehuis niet uitgevoerd.  
In 2016 is in afwachting van nieuwe onderhoudsplannen € 325.000 uitgegeven ten behoeve van het planmatig onderhoud. De nieuwe onderhoudsplannen zijn eind 2016 opgesteld en opgenomen in het MPV 2017. Het effect op de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen is hierin nader toegelicht in hoofdstuk 6.4.  Begraafplaatsen Het onderhoud aan de begraafplaatsen is volgens planning uitgevoerd. Het dagelijks beheer vindt in een aantal gevallen plaats in samenspraak met betrokken inwoners en ondernemers. De uitvoering is gedeeltelijk belegd bij Promen en voor het andere deel bij onderhoudsaannemers. De samenwerkingspartners en de gemeente voeren de werkzaamheden met maximale zorgvuldigheid uit. Grootschaliger onderhoud en het toekomstbestendig maken en houden van de begraafplaatsen vraagt soms ingrijpende werkzaamheden. Het ruimen van graven vanuit capaciteitsoverwegingen is een proces dat eveneens absolute zorgvuldigheid vraagt. In 2016 is, net als in 2015, een groot aantal graven geruimd waardoor er in de toekomst voldoende capaciteit is. Deze grootschalige ruimingen vinden ook nog in 2017 plaats.  Water De geplande onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke watergangen zijn volgens planning uitgevoerd. In 2016 zijn alle baggerwerkzaamheden in Moordrecht uitgevoerd en afgerond en is het gehele areaal op diepte en in goede staat. In 2016 is het integraal groenbestek in samenwerking met het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard aanbesteed. Het maaien van bermen en sloten maakt hiervan deel uit.   Openbare verlichting Het in het beheerplan opgenomen vervanging- en onderhoudsprogramma is volledig opgestart. In 2016 is de Oranjebuurt in Nieuwerkerk, Noordeinde te Zevenhuizen en de Julianastraat te Moerkapelle uitgevoerd in LED. Daarnaast is in de Staatsliedenbuurt een eigen kabelnetwerk aangelegd en geheel uitgevoerd in LED verlichting. De uitvoering van enkele projecten loopt in 2017 door. Waar eerder nog specifieke aandacht is geweest voor de plaatsing van LED verlichting is dit nu uitgangspunt.  
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Civiele kunstwerken In 2016 is door een externe partij een aanvullende inventarisatie gedaan naar de aantallen, aard en hoedanigheid van de kunstwerken. Uit deze inventarisatie is gebleken dat het aantal kunstwerken fors hoger is dan waar altijd van is uitgegaan. Deze nieuwe cijfers worden meegenomen in het IBOR 2018-2021 dat in mei 2017 ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Een aanvullende uitkomst van de inspectie is dat er zeer dringend en noodzakelijk groot onderhoud moet plaatsvinden aan de Schoolbrug in Moordrecht en de Francoisbrug in Nieuwerkerk aan den IJssel. Uitgaande van dit nieuwe areaal en de 2 bruggen die aan groot onderhoud toe zijn is aanvullend budget noodzakelijk.   Financiële consequenties In de volgende tabellen worden van de verschillende kapitaalgoederen het verloop van de bijbehorende reserves en voorzieningen weergegeven.  Verloop reserves kapitaalgoederen 2016 

  Verloop voorzieningen kapitaalgoederen 2016 

    

Verloop reserves kapitaalgoederen bedragen x € 1.000Omschrijving Beginstand  1 januari Dotatie Onttrekking Eindstand   31 decemberEigen graven 253 253Onderhoud sportvelden 102 102Kwaliteitsplan groenbeheer 362 362 0Kapitaallasten Begraafplaats 248 5 1 252

Verloop voorzieningen kapitaalgoederen bedragen x € 1.000Het verloop van de onderhoudsvoorzieningen is in lijn met de vastgestelde beheerplannen.Beginstand  1 januari Dotatie Onttrekking Eindstand   31 decemberWegen groot onderhoud 503 1.025 1.174 354Onderhoud openbare verlichting 12 216 228 0Onderhoud watergangen 319 110 368 61Onderhoud kunstwerken 311 68 84 295Onderhoud gem. gebouwen 1.213 700 324 1.589Onderhoud Riolering 8.910 340 9.250
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Paragraaf Financiering  Inleiding Het doel van deze paragraaf is het informeren van de gemeenteraad over de uitvoering van het treasury beleid en de beheersing van de financiële risico’s over het jaar 2016. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma’s. Treasury is het besturen en beheersen van de financiële posities en de 
hieraan verbonden risico’s. Het gaat hierbij om financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijk voorwaarden. De gemeente Zuidplas is hierbij gebonden aan de kaders van de Wet financiering decentrale overheden de zogenaamde Wet FIDO. Deze wet heeft o.a. tot doel om de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie (financieringsactiviteiten) van de gemeente op een verantwoorde en professionele wijze te regelen.  Treasurybeleid en –beheer Voor het algemene beleidsuitgangspunt van het treasurybeheer binnen de gemeente Zuidplas geldt de volgende omschrijving: gelet op haar publiekrechtelijke taak om maatschappelijk kapitaal te beheren, voert de gemeente naar een zo hoog mogelijk rendement op het belegd vermogen en/of zo laag mogelijke 
kosten van aangetrokken geldleningen. Dit alles binnen duidelijk geformuleerde randvoorwaarden die risico’s beperken. De gemeente heeft de uitgangspunten en de bevoegdheden in het treasurybeheer vastgelegd in het treasurystatuut.  Belangrijke elementen uit het treasurystatuut: 
 Het aangaan/verstrekken van leningen en het verlenen van garanties zijn alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak; 
 Uitzettingen hebben een prudent karakter en zijn niet gericht op het genereren van inkomsten door het aangaan van overmatige risico’s (financiële instellingen moeten tenminste een AA-rating hebben); 
 Het gebruik van derivaten is niet toegestaan.  
Het beheersen van de risico’s als uitgangspunt van de Wet FIDO uit zich verder in de kasgeldlimiet en renterisiconorm.  Gemeentefinanciering De financieringspositie (ofwel een financieringsoverschot of een –tekort) geeft een indicatie van de mate waarin de langlopende (materiële) bezittingen van de gemeente zijn gefinancierd met langlopend vermogen. Onder het financieringsoverschot / -tekort wordt verstaan het (absolute) verschil tussen de bezittingen (materiële, financiële vaste activa en grondexploitaties) en het langlopende vermogen (eigen vermogen, voorzieningen en langlopende leningen).  Het peilmoment voor de berekening van de financieringspositie is de situatie per 31 december 2016 zodat rekening moet worden gehouden met het feit dat het een moment opname betreft.  Per 31 december 2016 is er sprake van een financieringsoverschot van € 13 miljoen. Dit overschot is weergegeven in de hier onderstaande tabel.  
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  Risicobeheer De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisico-norm houdt in dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en renteherzieningen voor gemeenten niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. De renterisiconorm benadrukt vooral het belang van een 
goede spreiding van de leningenportefeuille en de renterisico’s. De norm is een benadering hiervoor.  In 2016 is de renterisiconorm overschreden. Dit is een gevolg van de aflossing van 2 fixe leningen (afgesloten in 2006) met een totale omvang van € 16,5 miljoen. Dit zal in de toekomst niet meer gebeuren omdat tegenwoordig bij het afsluiten van een geldlening al wordt geanticipeerd op het renterisico. Hiermee heeft de gemeente het renterisico in voldoende mate beperkt en is de leningenportefeuille evenwichtig samengesteld.   In de onderstaande tabel is een berekening van de renterisiconorm voor 2016 opgenomen met een doorkijk voor de komende jaren.  

     

Financieringsbehoefte bedragen x € 1 mln2016Boekw aarde investeringen 135Boekw aarde bouw grondexploitaties 44Totaal investeringenniveau 179Langlopende geldleningen o/g 110Reserves en voorzieningen 56Totaal financieringsmiddelen 166Financieringsbehoefte 13

Renterisico vaste schuld bedragen x € 1.0002016 2017 2018 20191 Renteherziening vaste schuld o/g -                    -                    -                    2 Aflossingen 18.871           3.725           3.729           13.436         3 Renterisico (1+2) 18.871           3.725           3.729           13.436         4 Renterisiconorm 18.800           21.400         19.000         18.800         5a Ruimte onder renterisiconorm (4>3) -                      17.675         15.271         5.364           5b Overschrijding risiconorm (3>4) 71                   -                    -                    -                    Berekening Renterisiconorm4a Begrotingstotaal 94.000           107.000      95.000         94.000         4b Vastgesteld percentage 20% 20% 20% 20%4   Renterisiconorm (4a x 4b / 100) 18.800           21.400         19.000         18.800         
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Financiering 2016 
In 2016 een langlopende geldlening afgesloten voor een bedrag van € 10 miljoen. Het betreft een fixe lening. Dat betekent dat de lening in één keer wordt afgelost aan het einde van de looptijd. Met een fixe lening kan geruime tijd voor de aflossingsdatum een weloverwogen beslissing genomen worden over nieuw aan te trekken financiering en is het eenvoudig het renterisico in beeld te brengen.  Het gewogen gemiddelde renteniveau van alle leningen in leningenportefeuille van Zuidplas over 2016 is 2,78% (in 2015 was dat 3,12%).  Omdat lenen op basis van korte financiering goedkoper is dan aantrekken van lange financiering is gedurende 2016 zo veel als mogelijk gebruik gemaakt van de gunstigste financieringsvorm.  Koersrisico Koersrisico bij beleggingen in aandelen worden beperkt door bepalingen van de Wet FIDO. Deze Wet staat uitzettingen in de vorm van aandelen niet toe, anders dan het deelnemen in ondernemingen voor de publieke taak.   Kasbeheer De liquiditeitspositie is de mate waarin de gemeente op korte termijn aan de opeisbare verplichtingen kan voldoen. Voor het bepalen van deze positie is de kasgeldlimiet belangrijk. De kasgeldlimiet houdt in dat de totale omvang van de vlottende schuld maximaal 8,5% van de lastenkant van de gemeentebegroting mag zijn. Deze limiet is bedoeld om gemeenten te behoeden voor het risico dat hun rentelasten ineens fors stijgen.  In 2016 heeft de gemeente Zuidplas in haar financieringsbehoefte voorzien door het zoveel als mogelijk gebruik te maken van kortlopende financieringsmiddelen (kasgeldleningen). Door de lage rente op deze kasgeldleningen realiseert de gemeente een aanzienlijke besparing op de rentelasten.   In 2016 is de kasgeldlimiet niet overschreden.  Wanneer de kasgeldlimiet in 2 kwartalen wordt overschreden moet de toezichthouder, de Provincie Zuid Holland, hierover worden geïnformeerd. Indien bekend is dat er in het 3e kwartaal geen overschrijding is, hoeft de toezichthouder niet op de hoogte gesteld te worden.  In 2016 was het verloop van de kasgeldlimiet als volgt: 
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   Schatkistbankieren In december 2013 is de Wet verplicht schatkistbankieren aangenomen. Schatkistbankieren is uitsluitend bedoeld voor medeoverheden met overtollige liquide middelen. Voor decentrale overheden betekent dit dat zij verplicht zijn om hun overtollige middelen aan te houden in ’s Rijks schatkist. Hiervoor is een rekening-courantovereenkomst tussen Staat en de gemeente Zuidplas opgesteld.  

Kasgeldlimiet bedragen x € 1.000
1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaalVlottende korte schuld (1)     Maand 1 5.545 11.004 6.000 8657Maand 2 7.363 10.354 8.524 8.961Maand 3 8.607 6.185 8.200 8.623Vlottende middelen (2)     Maand 1 44 3155 4013 3205Maand 2 137 4265 866 924Maand 3 133 1418 5.026 793    Saldo (1-2)     +=schuld;  -/-= overschotMaand 1 5.501 7.849 1.987 5.452Maand 2 7.226 6.089 7.658 8.036Maand 3 8.474 4.767 3.174 7.830     Gemiddeld saldo (3) 7.067 6.235 4.273 7.106     Kasgeldlimiet (4) 7.990 7.990 7.990 7.990Ruimte onder de kasgeldlimiet (4-3) 923 1.755 3.717 884    Begrotingsbedrag 94.000 94.000 94.000 94.000percentage 8,5% 7.990 7.990 7.990 7.990
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  Uit bovenstaande tabel blijkt dat de overtollige middelen gedurende 2016 binnen het drempelbedrag zijn gebleven.       

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren bedragen x € 1.000Verslagjaar1 Drempelbedrag 698                 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 42 Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's-Rijks schatkist aangehouden middelen 181                 253               245               93                 
3a = 1 > 2 Ruimte onder het drempelbedrag 517                445              453              605              3b = 2 > 1 Overschrijding van het drempelbedrag -                     -                   -                   -                   Berekening drempelbedrag Verslagjaar4 Begrotingstotaal verslagjaar 94.000           4b Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen 94.000           
4c Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat -                 1 = Drempelbedrag

4b * 0,0075 + 4c * 0,002 met een minimum van € 250.000
705                 

Berekening kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's-Rijks schatkist aangehouden middelen5a Som van de per dag buiten 's-Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) 16.449           22.993         22.514         8.536            
5b Dagen in het kwartaal 91                   91                 92                 92                 2 = 5a / 5b Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's-Rijks schatkist aangehouden middelen 181                 253               245               93                 
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Paragraaf Bedrijfsvoering Inleiding Deze paragraaf is gewijd aan de bedrijfsvoering van de gemeente Zuidplas, Bedrijfsvoering is het sturen en beheersen van bedrijfsprocessen en de inzet van bedrijfsmiddelen om beleidsdoelstellingen te realiseren. Dit sturen en beheersen gebeurt door de inzet van personeel, informatievoorziening, juridische, organisatie, financiën, administratie (waaronder inkoop), communicatie en huisvesting.   Wettelijk kader 
Het opstellen van een paragraaf ‘Bedrijfsvoering’ berust op bepalingen in de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).  Artikel 14 van het BBV geeft aan:  
“De paragraaf betreffende de bedrijfsvoering geeft ten minste inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering.”  Missie en Visie De missie van bedrijfsvoering luidt als volgt: 
“Bedrijfsvoering levert service en integraal advies op het brede terrein van bedrijfsvoering aan de organisatie Zuidplas, zodat deze zich kan richten op haar 
kerntaken die leiden tot een optimale dienstverlening aan de inwoners van de gemeente Zuidplas“.  De visie van Bedrijfsvoering is ervoor te zorgen dat zij een hoge toegevoegde waarde levert aan haar interne klant, organisatie Zuidplas.  Deze ambitie kan alleen worden bereikt door het centraal stellen van de interne klant, in gesprek gaan met de klant, de dienstverlening vanuit Bedrijfsvoering goed aan te laten sluiten bij de behoefte van de organisatie en door klant- en service gericht te werken. Daarnaast dragen eenduidige werkprocessen, digitaliseren van processen, optimaliseren van de systemen, verbeteren van de informatievoorziening en invulling geven aan cultuur- en organisatieontwikkeling hieraan bij.   In 2016 hebben we op het gebied van Bedrijfsvoering als organisatie Zuidplas mooie resultaten bereikt. Er zijn bijvoorbeeld flinke stappen gezet op het gebied van digitalisering. Er is een nieuw inkoopbeleid vastgesteld door de raad, maar ook op het gebied van HR heeft een aantal belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden. In deze paragraaf worden de resultaten en ontwikkelingen die in 2016 hebben plaatsgevonden nader toegelicht.     
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Personeel en Organisatie   Organisatie ontwikkeling Om een betrouwbare, professionele en flexibele organisatie te zijn die maximaal kan inspelen op de veranderende omgeving is het van groot belang dat ook de interne organisatie hierop aansluit en hier op inspeelt. Dit is de reden dat in 2016 extra aandacht is uitgegaan naar cultuur- en organisatieontwikkeling en is 
het programma, “Zuidplas in Beweging” opgezet. In programma 1 is aangegeven welke resultaten zijn behaald.   De tijdelijke versterking ambtelijke organisatie  De raad heeft in november 2015 besloten de slagkracht van de organisatie tijdelijk voor de duur van 3 jaar te versterken. De extra slagkracht was nodig om de balans weer terug te brengen tussen formatie en werkpakket, om de continuïteit van de bedrijfsvoering en wettelijke taken te borgen en tegelijkertijd de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie te realiseren. In 2016 zijn er extra fte geworven en aangetrokken. In de begroting 2017 is besloten om vanaf 2018 structureel 3,5 fte bij de afdeling Samenleving toe te voegen aan de formatie.  Evaluatie reorganisatie Eind 2016 is de reorganisatie van 2015 geëvalueerd. Na de reorganisatie is gebleken dat niet alle keuzes goed aansloten bij de praktijk. Met de evaluatie zijn een aantal gewenste wijzigingen in kaart gebracht en deze worden vanaf januari 2017 doorgevoerd.   W&I naar GR IJsselgemeenten Met ingang van 1 januari 2016 is de afdeling Werk & Inkomen overgegaan de GR IJsselgemeenten, conform eerder genomen besluit. Hierbij zijn de taken van W&I en budget vertaald in formatieplaatsen overgegaan. Dit heeft conform het Sociaal Statuut en Sociaal Plan plaatsgevonden. Er zijn geen bezwaren tegen de personele plaatsingen aangetekend.   Flexibele schil Alle veranderingen binnen de samenleving die elkaar in steeds hoger tempo opvolgen, maakt dat de behoefte groeit om hier flexibel en professioneel op te blijven inspelen. Zuidplas wil dit doen door gebruik te maken van een zogenaamde flexibele personeelsschil. In 2017 zal hier een verdere uitwerking aan worden gegeven, zodat Zuidplas nog slagvaardiger kan zijn voor haar inwoners.  Samenwerking bedrijfsvoering De gemeente Zuidplas werkt op het gebied van Bedrijfsvoering op een aantal onderwerpen samen met een aantal gemeenten in de regio. Op het terrein van de bedrijfsvoering is samen met de gemeentes Gouda en Waddinxveen met ingang van 1 januari 2016 een e-HRM-systeem in gebruik genomen. Verder is de ICT infrastructuur uitbesteed aan Gouda. Hiermee is de kwetsbaarheid van het systeembeheer en de helpdesk ondervangen en is er sprake van een steeds verder ontwikkelende professionalisering.     
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HR Beleid Op het gebied van HR hebben een aantal belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden. In 2016 is besloten om de regeling ‘Werktijden en verlof’ te wijzigen en daarmee het kloksysteem af te schaffen.   Gesprekscyclus Om meer te sturen op resultaten en ontwikkelmogelijkheden van medewerkers is in 2016 het instrument ‘de gesprekscyclus’ organisatie breed geïmplementeerd werken. Dit draagt bij aan een efficiëntere bedrijfsvoering en aan de groei van medewerkers.  Invoering van e-HRM Bij de invoering van e HRM zijn een aantal belangrijke processen gedigitaliseerd. Zo kunnen medewerkers bijvoorbeeld verlof digitaal aanvragen, declaraties digitaal indienen en worden de gesprekken digitaal verwerkt in het systeem. In 2017 wordt de functionaliteit van deze applicatie verder uitgebreid.  Ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden 
Ook in 2016 is het ‘eigen-regie-model’ gecontinueerd. Het uitgangspunt daarvan is dat de leidinggevende sturend is in de instrumenten en acties is die worden ingezet indien een medewerker ziek is.  Verzuimpercentage       2016 2015 2014  Gemeente Zuidplas       4,91% 6,47% 4,76%  Landelijk gemiddelde gemeentegrootte 20.000-50.000*    nnb 4,9%  4.80%   Meldingsfrequentie*       2016 2015 2014  Gemeente Zuidplas       1,11 1,47 1,28       Landelijk gemiddelde gemeentegrootte 20.000-50.000     nnb 1.22 1,11   Het verzuimpercentage over 2016 was gemiddeld 4,91%, daarmee is het ten opzichte van 2015 een stuk gedaald. De meldingsfrequentie is 1,11 in 2016 en is daarmee lager dan 2015.  CAO en Individueel Keuze Budget  Met ingang van 1 januari 2016 hebben landelijk alle gemeenteambtenaren een salarisverhoging van 3% ontvangen conform afspraken gemaakt door het LOGA. Het landelijk overleg tussen de bonden en VNG vindt plaats in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA). Per 1 januari 2017 ontvangen alle gemeenteambtenaren nog een salarisverhoging van 0,4%.  Daarnaast hebben de LOGA-partners afgesproken om het IKB (Individueel Keuzebudget) in te voeren met ingang van 1 januari 2017. Het IKB is opgebouwd uit de financiële waarde van de eindejaarsuitkering, vakantietoelage, levensloopbijdrage en 14,4 uur (bij een fulltime aanstelling) landelijk bovenwettelijk 

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorende bij controleverklaring 
d.d. 27 juni 2017



 

Jaarrekening 2016 

127  

verlof. Het doel van het IKB is om de arbeidsvoorwaarden te moderniseren en flexibiliseren. Het IKB geeft medewerkers meer keuzevrijheid wanneer zij over hun vakantiegeld, eindejaarsuitkering, etc. willen beschikken. Ook is er de mogelijkheid om verlof te kopen of om te investeren in een opleiding via het bruto salaris. Ze kunnen zo naar eigen behoefte meer balans aanbrengen tussen hun werk en privéactiviteiten.   Informatievoorziening Informatievoorziening en digitalisering Na vaststelling van het informatiebeleid begin 2016 door de Raad en het beschikbaar stellen van financiële middelen is gestart met het uitvoeren van de projecten die zijn opgenomen in het uitwerkingsplan. De gemeente Zuidplas heeft in 2016 flinke stappen gezet op het gebied van digitalisering. Over de voortgang van de digitalisering is de gemeenteraad geïnformeerd door middel van informatienota Z17.0001054 (‘Voortgang digitalisering’). In 2016 zijn 8 projecten afgerond en 11 projecten lopen door in 2017.   Informatievoorziening en het werkconcept Zuidplas  In 2016 is organisatie breed in beeld gebracht vanuit welke applicaties documenten worden gecreëerd. Binnen het project clean desk & clean disk is een inventarisatie uitgevoerd van nog in de organisatie aanwezige analoge processen. Eind 2016 is een start gemaakt met inventariseren, archiveren en zo nodig 
digitaliseren van administraties. In het kader van het ‘Werkconcept Zuidplas’ en de nieuwe huisvesting lopen deze werkzaamheden door in 2017.   Informatievoorziening en informatieveiligheid De Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten bevat een set van maatregelen die gemeenten komende jaren moeten implementeren om in control te komen op het gebied van informatieveiligheid. De invoering bestaat uit een viertal stappen, die de gemeente jaarlijks moet doorlopen om op planmatige wijze grip te krijgen op de veiligheid van gemeentelijke informatieprocessen  Om de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten te implementeren binnen Zuidplas is in 2016 een permanent informatieveiligheidsteam samengesteld van medewerkers uit de hele organisatie. Hiermee is een integrale en organisatie brede aanpak op dit gebied gegarandeerd. Dit team heeft in 2016 de huidige situatie van Zuidplas voor wat betreft informatieveiligheid geanalyseerd en dit team heeft bepaald welke set aan maatregelen voor Zuidplas geïmplementeerd moet worden om in control te komen op het gebied van informatieveiligheid. Inmiddels is op basis van de analyse een set aan maatregelen bepaald welke maatregelen in 2017 worden geïmplementeerd.  Inkopen en aanbesteding  De gemeente Zuidplas heeft 2016 benut om de inkoopfunctie te professionaliseren. Dit heeft zij gedaan door het beleid Inkoop en Aanbesteding te vernieuwen en daar eigen gemeentelijke inkoopvoorwaarden aan te verbinden. Social Return on Investment (SROI) heeft vanuit het beleid meer gezicht gekregen door het regionaal afgestemde protocol SROI van kracht te verklaren. Over de vorderingen op het gebied van SROI is de raad in oktober ’16 door een informatienota geïnformeerd. Hierin is, uit een aantal aanbestedingen, het daadwerkelijke SROI resultaat aangegeven. Verder behoort de creatie van een fonds om een SROI-bijdrage in geld te kunnen ontvangen daartoe. Het lokale ondernemerschap heeft accent gekregen in het inkoopbeleid. Dit is uitgewerkt in 
de zogenoemde ‘Regeling Groslijst’. De documenten zijn op de internetsite van de gemeente gepubliceerd.  
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 Vanaf de zomer 2016 is nadrukkelijk de aandacht gericht op de implementatie van het vernieuwde beleid in de organisatie. Dit heeft geresulteerd in een gezonde wisselwerking tussen beleid en uitvoering. Samen wordt opgetrokken om het contractregister te realiseren; dit zal naar verwachting midden 2017 operationeel zijn.   Inkoopanalyse Jaarlijks wordt de omvang en inhoud van de totale inkoop van de gemeente geanalyseerd. In 2016 is dan ook weer een inkoopanalyse over 2015 gemaakt. De beïnvloedbare inkoopwaarde in het boekjaar 2015 is ten opzichte van het jaar 2014 met 18,5% toegenomen. Het verloop is in onderstaande tabel weergegeven.  Jaar Beïnvloedbare inkoopwaarde in euro’s Totaal per inwoner 2011 € 44.019.432 € 1.082 2012 € 36.498.036 €    895 2013 € 27.861.820 €    681 2014 € 28.285.230 €    694 2015 € 33.510.505 €    819 2016 n.n.b    Huisvesting De huisvesting van de ambtelijke organisatie komt aan bod in programma 1 Dienstverlening en Bestuur.  Planning & Control Door het college is in februari 2014 een bestuursopdracht vastgesteld om de planning en control te versterken. De aanleiding was de twijfel over de betrouwbaarheid van de cijfers en de onduidelijkheid over de kwaliteit van de geleverde P&C producten. De bestuursopdracht is vertaald naar een verbeterplan Financiën. We zijn nu 3 jaar verder en de effecten van het plan zijn inmiddels zichtbaar. Hieronder treft u de belangrijkste punten aan.   1 Naast het cluster Financiën is met de reorganisatie in 2015 invulling gegeven aan de functie van Control.  2 De afgelopen jaren zijn de planning & control producten doorontwikkeld. De programma’s van de perspectiefnota en de begroting zijn tot 6 programma’s gecomprimeerd en besturing en beheersing vindt plaats door met de VJN en NJN te monitoren in hoeverre de 3 W vragen worden gerealiseerd. Er is nu sprake van een meer uniforme aanpak waardoor de onderlinge vergelijking en de relatie tussen de verschillende producten is versterkt en er is meer 
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sturing op het P&C proces. Daarnaast komen de P&C producten tot stand op een meer interactieve manier met de ambtelijke organisatie en het college en zelfs met de Raad (tafeltjesavond) tot stand.  3 Op cruciale plekken binnen de organisatie is het kennisniveau gestegen.  4 Een succes op het gebied van professionalisering/digitalisering is het project E-facturatie. De gemeente Zuidplas is een van de eerste met een dergelijk systeem. 5 De waarderingskamer heeft voor het derde jaar op rij onze belastingactiviteiten het predicaat “goed” gegeven.   Vennootschapsbelasting (Vpb)  Met ingang van 1 januari 2016 is de vennootschapsbelasting voor overheden van kracht. Programma 6 bevat een nadere uitwerking van de gevolgen.  
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Paragraaf Verbonden partijen  Inleiding De gemeente werkt op diverse gebieden samen met anderen. Niet alle samenwerkingsverbanden zijn verbonden partijen. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente Zuidplas een bestuurlijk én een financieel belang heeft.  Onder een bestuurlijk belang wordt verstaan het hebben van een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht (de bestuurder vertegenwoordigd de gemeente). Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking stelt die ze kwijt is in het geval van faillissement en/of waarvoor de gemeente aansprakelijk is als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Als er niet zowel een bestuurlijk en een financieel belang is, is er geen sprake van een verbonden partij. In een dergelijk geval is veelal sprake van een normale klantleverancier relatie.  Wat beslist de gemeenteraad? Verbonden partijen voeren vaak gemeentelijke taken uit waarvoor de gemeente hen min of meer mandateert. Volgens artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de gemeenteraad zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbegroting. Het algemeen Bestuur (AB) van de verbonden partij stelt deze begroting vast en houdt daarbij rekening met eventuele zienswijzen. Met de jaarrekening controleert de gemeente of de activiteiten binnen de door haar gestelde kaders en financiële mogelijkheden zijn uitgevoerd. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) kan de gemeenteraad geen zienswijzen geven op de jaarrekening en het jaarverslag. Het college legt deze documenten dan ook alleen ter kennisname voor aan de gemeenteraad.  Ontwikkelingen 
Het college heeft in augustus 2015 een aantal risico’s van de verbonden partijen in kaart gebracht. Op basis hiervan is aan e lke verbonden partij een risicoprofiel toegekend en zijn beheersmaatregelen genomen (Z15.001890). De verbonden partij met een hoog risicoprofiel krijgt een centrale plaats binnen deze paragraaf. Dit zorgt ervoor dat de aandacht uitgaat naar die verbonden partijen die het ook nodig hebben.   Aandachtspunten De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) en Cyclus NV zijn verbonden partijen met een hoog risicoprofiel. Deze verbonden partijen krijgen de komende periode extra aandacht. Een belangrijk doel is het vastleggen van meetbare afspraken waarover periodiek overleg plaats vindt. Op dit moment speelt bij beide partijen een discussie over de toekomst, met name op het gebied van governance. De gemeente Zuidplas sluit bij deze discussie aan. Naast de Gemeenschappelijke regelingen, kent de gemeente Zuidplas vijf andere verbonden partijen in de vorm van een NV. De mate van zeggenschap en het bestuurlijk en financieel belang is hierin relatief klein. Om die reden komen deze verbonden partijen minder uitgebreid aan bod in deze paragraaf.   Overzicht verbonden partijen De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden en Cyclus zijn verbonden partijen waarop een hoog risico gemeten is en waarop de 
daarbij behorende beheersmaatregelen zijn toegepast. Onder het kopje risico’s is een toelichting op de risico’s opgenomen.  
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RDOG Financieel belangBedrag Toename Stabiel AfnameBijdrage gemeente aan verbonden partij 1.455.000€       xEigen vermogen verbonden partij 2.077.000€       xVreemd vermogen verbonden partij 24.699.000€    xResultaat verbonden partij -436.000€         x

 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG) Vestigingsplaats Leiden Juridische rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling  Doel - Uitvoering geven aan de in hoofdstuk II van de Wet publieke gezondheid aan de deelnemende gemeenten opgedragen taken; - In stand houden van een meldkamer ambulancezorg en ambulancedienstverlening; - De organisatie van de geneeskundige hulpverlening als bedoeld in art. 
2 van de Wet veiligheidsregio’s en artikel 2 van de Wet publieke gezondheid; - Uitvoering geven aan toezichtstaak op basis van de Wet kinderopvang; - Uitvoering te geven aan andere taken op het terrein van de gezondheidszorg als daartoe opdracht is verkregen van een of meer deelnemende gemeenten. Participerende partijen Gemeenten Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk, Alphen aan den Rijn, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude, Oegstgeest, Nieuwkoop Reden gemeente aangaan verbinding Wettelijke verplichting:  Instelling en instandhouding van een GGD is verplicht op basis van artikel 14 Wet Publieke gezondheid (Wpg). De GGD moet samenvallen 

met de veiligheidsregio(‘s) waartoe de deelnemende gemeenten behoren. Bestuurlijk belang De gemeente Zuidplas is vertegenwoordigd door een collegelid in het 

algemeen bestuur Prestaties-effecten Invulling geven aan de wettelijke taken en de taken die door gemeente(n) zijn opgedragen aan de GR. Verantwoording en sturing vindt plaats door middel van de AB en DB vergaderstukken (jaarstukken en Maraps). 
Risico’s en kansen Op basis van het onderzoek RDOG 2020 is in december 2016 de eindrapportage “Gezond GeregelD” vastgesteld in de gemeenteraad van 20 december 2016 (R16.000087). De uitwerking daarvan zal in de komende jaren in de begroting worden gerealiseerd. Doelstelling is om tot transparantere en eenduidige financiering te komen. Ontwikkelingen en beleidsvoornemens In 2014 is de RDOG HM en dan vooral de GGD doorgelicht door het bureau Andersson Elffers Felix (AEF). In het kader van RDOG 2020 zijn in 2015 werkgroepen gestart om te komen tot een perspectief GGD 2020. Naast de bezuinigingstaakstelling zijn de grootste uitdagingen het versterken van de governance en de aansluiting van de GGD bij het lokale sociale domein.                                                   Financieel belang 
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Cyclus Financieel belangBedrag Toename Stabiel AfnameBijdrage gemeente aan verbonden partij n.v.t.Eigen vermogen verbonden partij 7.798.000€       xVreemd vermogen verbonden partij 7.065.000€       xResultaat verbonden partij -5.775.000€     x

Cyclus Vestigingsplaats Zuidplas Juridische rechtsvorm NV (overheidsgedomineerd) Doel Het uitvoeren van afvalbeheer op een efficiënte, duurzame en kwalitatief goede wijze, tegen marktconforme en maatschappelijk verantwoorde kosten. Participerende partijen Gemeenten Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Kaag en Braassem, Zuidplas en Gouda Reden gemeente aangaan verbinding Door gezamenlijk met andere gemeenten taken van de gemeentelijke afvalzorgplicht uit te voeren, worden deze taken (kosten)efficiënter uitgevoerd. Er ontstaat o.a. schaal- en inkoopvoordeel, efficiëntere uitvoering door standaardisering en uniformiteit, administratieve ontzorging met betrekking tot inkoopprocessen en borging van specifieke expertise. Doordat de gemeente middels aandelen deels eigenaar is ontstaat sturing op de efficiëntie van de bedrijfsvoering van deze verbonden partij. Bestuurlijk belang Deelnemer in de algemene vergadering van aandeelhouders en tevens deelnemer in de ARA B (bestuurlijke opdrachtgeverscommissie Adviesorgaan Regionaal Afvalbeleid) Prestaties-effecten Op efficiënte, duurzame en kwalitatief goede wijze en tegen maatschappelijk verantwoorde kosten zorgdragen voor (een gedeelte van) het afvalbeheer. 
Risico’s en kansen In 2015 is een besluit genomen om het bedrijfsmodel van Cyclus om te vormen naar een lean en mean afvalbedrijf. Dit proces loopt door tot aan 

medio 2017. Er worden gunstige effecten op de dienstverlening en tarieven verwacht. Risico is dat de uitslag van het proces niet voldoet aan de verwachtingen waardoor aandeelhoudende gemeenten mogelijk diensten terugtrekken.  Bij positieve uitkomsten worden alle producten en diensten die afgenomen worden in één overeenkomst gevat die een duur heeft van 5 jaar.   Bij de doorlichting van Cyclus is een laag risico aangegeven voor de gemeente. De recente Governance discussie/ontwikkelingen binnen Cyclus kunnen grote gevolgen hebben voor de gemeente, in dit kader is dan ook een hoog toezichtsregime toegekend aan Cyclus en zijn de daarbij behorende beheersmaatregelen genomen. Ontwikkelingen en beleidsvoornemens Cyclus heeft voor en met de aandeelhoudende gemeenten het 
strategisch plan ‘De circulaire economie maak je samen’ opgesteld en vastgesteld in de Aandeelhoudersvergadering van 22 december 2016. Hierin staan vijf strategische pijlers centraal die in de periode 2017-2021 leidend zijn om onder andere de gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van hun VANG-doelstellingen. Dit plan heeft een dynamisch karakter en wordt elk jaar geëvalueerd en voor een nieuwe periode van vijf jaar vastgelegd. Financieel belang In 2016 is geen dividend uitgekeerd. 
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Regio Midden Holland Financieel belangBedrag Toename Stabiel AfnameBijdrage gemeente aan verbonden partij 820€                  xEigen vermogen verbonden partij 466.000€          xVreemd vermogen verbonden partij -€                   xResultaat verbonden partij 102.000€          x

Regio Midden-Holland Vestigingsplaats Gouda Juridische rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 
Doel Bevordering van regionale samenwerking in vijf programma’s en te zorgen voor gezamenlijk beleidsvorming en behartiging van bestuurlijke belangen. Participerende partijen De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.  Reden gemeente aangaan verbinding Een kleine slagvaardige organisatie waarin regionaal samengewerkt kan worden en waar kansen gezien worden. Deze samenwerking kan vorm krijgen in afstemming, beleidsvorming of belangenbehartiging. Bestuurlijk belang De gemeente Zuidplas wordt door twee collegeleden vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en door één collegelid in het dagelijks bestuur.  Prestaties-effecten 
Op basis van een visie zijn vijf programma’s bepaald waarbinnen aan de hand van speerpunten nadere projecten moeten worden geformuleerd. Voortgang Op 1 januari 2016 is de gemeenschappelijke regeling aangepast en de tenaamstelling van het ISMH naar Regio Midden-Holland gewijzigd. Het jaar 2016 i het eerste volledige jaar dat er met de vernieuwde samenwerking is gestart. Op basis van de nieuwe organisatie is de samenwerking verder uitgebreid. 
Risico’s en kansen Een operationeel risico is dat de Regio Midden-Holland een netwerkorganisatie is. Voor nader te bepalen projecten binnen de 
programma’s zal bestuurlijk akkoord, dekking en personele inzet geregeld 

moeten worden.  Omdat het een netwerkorganisatie is zijn de projecten binnen de Regio niet altijd van meerwaarde voor iedere gemeente.  Ontwikkelingen en beleidsvoornemens Het jaar 2016 is het eerste jaar op basis van de nieuw gevormde netwerkorganisatie. Er is een strategische agenda opgesteld die de basis vormt voor de vernieuwde samenwerking.  De Strategische agenda gericht op de strategische regionale samenwerking rondom de vijf programma’s (Economie, onderwijs en arbeidsmarkt, Verkeer en vervoer, Zorgzaam en verbonden, Natuur, water en recreatie en Aantrekkelijk woon- en leefklimaat) is het uitgangspunt waarmee de regio op de kaart wordt gezet.   De samenwerking met Alphen aan den Rijn en Woerden is versterkt doordat er eind 2016 een bestuursakkoord met de Provincie is gesloten. Door de krachten vanuit de regio te bundelen met de provincie kunnen grensoverschrijdende opgaven, die breder zijn dan die van de afzonderlijke gemeenten effectiever en efficiënter worden opgepakt.   De evaluatie van de netwerksamenwerking die gepland was voor het einde van 2017 is naar voren gehaald met als doel te bezien hoe de effectiviteit van de regionale samenwerking verder vergoot kan worden.                                                    Financieel belang In de bijdrage gemeente aan verbonden partij is de restitutie van het jaar 2015 inbegrepen. 
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Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) Vestigingsplaats Gouda Juridische rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling Doel De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving door: 1) Uitvoering van taken op het gebied van milieu in het algemeen en de Wet milieubeheer en aanverwante wetten in het bijzonder, waaronder de taken op het gebied van milieuvergunningverlening, -handhaving en -toezicht (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Ook voorziet de ODMH de gemeente Zuidplas van specialistisch milieuadvies (geluid, bodem, lucht etc.). 2) Uitvoering van de vergunningverlening en handhaving op de Bouw- en woningtoezicht op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Participerende partijen 
● De gemeenten, Bodegraven-Reeuwijk, Alphen a/d Rijn (Boskoop), Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas en de provincie.  Reden gemeente aangaan verbinding Het efficiënt uitvoeren van de milieu- en bouw- en woningtoezichttaken in samenwerking met de overige deelnemers. Bestuurlijk belang De gemeente Zuidplas wordt door twee collegeleden vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. Prestaties-effecten Elk jaar wordt een jaarprogramma opgesteld waarin aangegeven is hoeveel bedrijfscontroles er verricht worden en wat de prognose is van de vergunningen die afgegeven zullen worden. Het jaarprogramma heeft, naast beleidsinhoudelijke uitgangspunten, het eerder vastgestelde budget als kader. 

Voortgang De ODMH rapporteert elke twee maanden aan het college wat de voortgang is van haar taak, zowel in uren als financieel. Waar nodig en mogelijk wordt bijgestuurd. 
Risico’s en kansen - Aansprakelijkheid bij foutieve beschikkingen; - Marktwerking BWT. Ontwikkelingen en beleidsvoornemens 1. De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 juli 2019 in werking. De Omgevingswet bundelt tientallen (delen van) wetten, besluiten en regelingen op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water tot één Omgevingswet. De uitwerking van de wet zal 

plaatsvinden in vier AMvB’s en een aantal ministeriële regelingen. Dit stelsel is een herziening van het Omgevingsrecht. Van 5 januari 2017 tot 3 februari 2017 liep de internetconsultatie Invoeringswet voor de Omgevingswet. Deze Invoeringswet regelt via overgangsrecht de overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving. Daarnaast vult deze wet de Omgevingswet met een aantal essentiële onderdelen aan, zoals op het gebied van planschade en nadeelcompensatie en vormt de invoeringswet het juridisch kader voor het Digitale Stelsel Omgevingswet. Via één loket hebben gebruikers van dit digitale stelsel toegang tot informatie over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, zoals gegevens op het gebied van water- of luchtkwaliteit en geluidbelasting. Gebruikers kunnen via het loket vergunningen aanvragen, meldingen doen en zien welke regels en beleid van toepassing zijn op een locatie. Het doel van de Omgevingswet is dat het eenvoudiger en duidelijker voor inwoners en ondernemers wordt om een bouwproject te starten. 2. De uitvoering van het nationale Energieakkoord is inmiddels in volle gang.  Het uiteindelijke doel is een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Op alle bestuurlijke lagen is een intensivering te zien van de aanpak van energietransitie, ook in onze regio. Provincie en gemeenten geven blijk van de urgentie en stellen krachtige ambities. In 2016 heeft de VNG aan financiële ondersteuning beschikbaar gesteld aan de regio Midden-Holland om 
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ODMH Financieel belangBedrag Toename Stabiel AfnameBijdrage gemeente aan verbonden partij 2.616.000€       xEigen vermogen verbonden partij 2.700.000€       xVreemd vermogen verbonden partij 4.700.000€       xResultaat verbonden partij 700.000€          x

als pilotregio een breed gedragen Regionale Energiestrategie op te stellen als eerste stap naar een regionale energietransitie. De Regionale Energiestrategie wordt in 2017 opgeleverd. 3. In 2016 heeft het Rijk de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) vastgesteld. Hierin heeft het Rijk de ondergrondse ruimte geordend en worden activiteiten op elkaar afgestemd. STRONG gaat met name over activiteiten van nationaal belang en/of waarvoor het Rijk de verantwoordelijkheid heeft voor de vergunningverlening. Voorbeelden zijn de winning van schaliegas, ondergrondse opslag van stoffen en grondwaterwinning. 4. Zowel landelijk (o.a. Digitaal 2017, Omgevingswet) als lokaal (VNG Digitale Agenda 2020) zijn stevige ambities geformuleerd voor digitale dienstverlening en het gebruik van landelijke voorzieningen. ODMH is betrokken bij de diverse ontwikkelingen. ODMH is o.a. aangesloten op het Omgevingsloket Online, MijnOverheid Berichtenbox, MijnOverheid Lopende zaken en GVOP/DROP (t.b.v. formele digitale bekendmakingen). Aansluitingen op verschillende basisregistraties (BAG, Handelsregister, BRK) zijn in eendere jaren gerealiseerd. Een koppeling naar de GBA-V was voorzien voor 2016 maar heeft helaas vertraging opgelopen. Dit staat nu gepland voor 2017. 5. Algemeen verbod op asbesthoudend materiaal. In maart 2015 maakte staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu bekend dat per 1 januari 2024 een algemeen verbod geldt voor asbesthoudend materiaal dat wordt toegepast als dakbedekking. Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen vanaf 2024 geen asbestdaken meer hebben. Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht, zoals golfplaten en dakleien. Mogelijk komt daar nog een verbod op gevelbeplating bij. In 2016 is gestart met de inventarisatie van de asbestverdachte daken in de gemeente Zuidplas. In het jaarprogramma voor 2017 is 200 uur ingecalculeerd om dit project te kunnen afronden. 6. Het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. Op 17 maart 2015 is door het Rijk, IPO, VNG en Unie van waterschappen het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 vastgesteld. Daarin zijn afspraken 

gemaakt met betrekking tot de te behalen doelen voor de periode tot 2020. De afspraken gaan onder meer over de aanpak van spoedlocaties, diffuse bodemverontreiniging, duurzaam gebruik van de ondergrond (3D-ordening), nazorg en informatiebeheer. De provincie Zuid-Holland heeft dit uitgewerkt in een werkprogramma Bodem en Ondergrond. De ODMH zal in 2017 uitvoering geven aan dit werkprogramma.                                                  Financieel belang 

  De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) Vestigingsplaats Leiden Juridische rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling Doel De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is een samenwerkingsverband van gemeenten in de regio Hollands Midden op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen 1992 (gewijzigd 2014). Op 1 januari 2006 is de gemeenschappelijke regeling VRHM in werking getreden. Het openbaar lichaam bezit rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in Leiden.   De veiligheidsregio heeft de volgende taken: 1. Het voorbereiden op de rampenbestrijding en crisisbeheersing; 2. Het in stand houden van een regionale Gemeenschappelijke Meldkamer;  
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VRHM Financieel belangBedrag Toename Stabiel AfnameBijdrage gemeente aan verbonden partij 1.972.000€       xEigen vermogen verbonden partij 6.739.000€       xVreemd vermogen verbonden partij 19.614.000€    xResultaat verbonden partij 800.000€          x

3. Het ondersteunen van gemeenten op aspecten van integrale veiligheid.  De VRHM behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op de terreinen: 
● Brandweerzorg; 
● Instellen en in stand houden van een Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR); 
● Samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding; 
● Multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing; 
● Inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer. Participerende partijen 

● De gemeenten, Alphen a/d Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas. Reden gemeente aangaan verbinding 
Wettelijke plicht conform Wet Veiligheidsregio’s Bestuurlijk belang Het bestuur bestaat uit het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Het bestuur van de Veiligheidsregio bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.  Ze hebben elk verschillende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het bestuur wordt bij de uitvoering van haar taken ondersteund door de Veiligheidsdirectie, het Hoofdenoverleg, het Veiligheidsbureau en verschillende werkgroepen.  Het algemeen bestuur stelt de hoofdlijnen voor het te voeren beleid van de Veiligheidsregio Hollands Midden vast en de financiële kaders. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering en verdere uitwerking van strategische beslissingen die worden genomen door het algemeen bestuur Prestaties-effecten 

Ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen is de VRHM belast met de uitvoering van de volgende taken en bevoegdheden: 
● Inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises; 
● Adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises; 
● Adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de brandweerzorg; 
● Voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing; 
● Instellen en in stand houden van een brandweer; 
● Voorzien in de meldkamerfunctie; 
● Aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel. Inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de genoemde taken. Voortgang Conform gestelde kaders. 
Risico’s en kansen - De nasleep van grote crises of rampen; - Prestatiemeting Gemeentelijke Crisisorganisatie - Doorontwikkeling Crisiscommunicatie Ontwikkelingen en beleidsvoornemens 1.  Nieuwe indeling hoofddirecties VRHM 2018; - Brandweer HM,  - Ondersteuning, - Risico- en Crisisadvisering                                                   Financieel belang 
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Recreatieschap Rottemeren Financieel belangBedrag Toename Stabiel AfnameBijdrage gemeente aan verbonden partij 164.000€          xEigen vermogen verbonden partij 17.815.000€    xVreemd vermogen verbonden partij 2.524.000€       xResultaat verbonden partij 244.000€          x

 Het Recreatieschap Rottemeren Vestigingsplaats Schiedam Juridische rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling Doel Het binnen haar gebied behartigen van bovengemeentelijke belangen van de openluchtrecreatie, de natuurbescherming en het natuur- en landschapsschoon. Participerende partijen De provincie Zuid-Holland (tot 01-01-2018) en de gemeenten Lansingerland, Rotterdam en Zuidplas. Reden gemeente aangaan verbinding Het aanbieden van voldoende buitenstedelijk groen voor de eigen inwoners en het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap. Bestuurlijk belang Per deelnemende partij zijn drie leden in het algemeen bestuur benoemd. Per partij is van uit het algemeen bestuur een lid in het dagelijks bestuur benoemd. Prestaties-effecten Recreatieschap Rottemeren beheert recreatiegebied de Rottemeren. In Zuidplas zijn dit de deelgebieden Rottewig, Eendragtspolder, Nessebos en Zevenhuizerplas. Waar mogelijk zet het recreatieschap in op uitbreiding van de recreatiemogelijkheden rond de Rottemeren. Verantwoording vindt plaats middels de BBV-cyclus van de gemeenschappelijke regeling. Voortgang De taken worden binnen de gestelde (financiële) kaders gerealiseerd. 
Risico’s en kansen Zie ontwikkelingen Ontwikkelingen en beleidsvoornemens 

In november  2016 hebben zowel het Algemeen Bestuur als de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten besloten de huidige gemeenschappelijke regeling voor het Recreatieschap Rottemeren om te zetten tot een collegeregeling. Op 19 december 2016 zijn de samenwerkingsovereenkomst; Toekomstige governance van het recreatieschap met Staatsbosbeheer en de Financierings-overeenkomst met de provincie Zuid-Holland ondertekend. Momenteel wordt er gewerkt aan de invulling van de nieuwe GR.                                                  Financieel belang 

  Recreatieschap Hitland Vestigingsplaats Nieuwerkerk aan den IJssel Juridische rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling Doel Belangenbehartiging rond de ontsluiting, de ontwikkeling, de aanleg en het beheer in het kader van de openluchtrecreatie en het toerisme en waar mogelijk van natuur en landschap in het gebied. Participerende partijen Gemeenten Capelle aan den IJssel en Zuidplas. Reden gemeente aangaan verbinding Het aanbieden van voldoende buitenstedelijk groen voor de eigen inwoners en het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap. Bestuurlijk belang Per deelnemende partij zijn vier leden in het algemeen bestuur 
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Recreatieschap Hitland Financieel belangBedrag Toename Stabiel AfnameBijdrage gemeente aan verbonden partij 225.000€          xEigen vermogen verbonden partij 1.633.000€       xVreemd vermogen verbonden partij 2.650.000€       xResultaat verbonden partij 21.000€            x

benoemd. Per partij zijn vanuit het algemeen bestuur twee leden in het dagelijks bestuur benoemd. Prestaties-effecten Recreatieschap Hitland beheert en ontwikkelt recreatiegebied Hitland, inclusief de daarbinnen gelegen golfbaan. Verantwoording vindt plaats middels de BBV-cyclus van de gemeenschappelijke regeling. Voortgang De taken worden binnen de gestelde (financiële) kaders gerealiseerd. 
Risico’s en kansen De golfbaan is een publieke exploitatie. Negatieve resultaten - tot nu toe niet aan de orde - komen voor rekening van de publieke middelen. Ontwikkelingen en beleidsvoornemens In navolging van de Toekomstverkenning Hitland uit 2009 heeft het recreatieschap in 2016 een concreet plan ontwikkeld voor de doorontwikkeling van het recreatiegebied. Daarvan zijn inmiddels diverse projecten opgestart en uitgevoerd.                                                   Financieel belang 

  Streekarchief Midden Holland Vestigingsplaats Gouda Juridische rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling Doel 
Het Streekarchief zorgt er voor dat de geschiedenis van de regio “klopt” door professioneel het wettelijk beheer van overheidsinformatie te 

voeren en de samenleving te verrijken met zaken van culturele en historische waarde. Door gebundelde specialistische kennis wordt er doelmatig en doeltreffend inde informatieketen geopereerd. Als partner in de informatieketen wordt een bijdrage aan digitale duurzaamheid geleverd.  Participerende partijen De gemeenten Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas en de Regio Midden-Holland. Reden gemeente aangaan verbinding De aangegane verbinding betreft een wettelijke verplichting op grond van de Archiefwet 1995. Bestuurlijk belang De gemeente Zuidplas wordt door twee collegeleden vertegenwoordigd in het algemeen bestuur Prestaties-effecten Het Streekarchief bewaart de overgedragen archieven van de deelnemers. Zij draagt conform de Archiefwet zorg voor een goede, geordende en toegankelijke staat van de archieven. Voor onze gemeente betreft het 610 m archief. Daarnaast houdt zij toezicht op het beheer van de nog niet overgedragen archieven bij de deelnemers. Er wordt gewerkt aan het vastleggen van prestatieafspraken, een klanttevredenheidsmeting en klachtenregistratie. Voortgang De taken worden binnen de gestelde (financiële) kaders gerealiseerd. 
Risico’s en kansen Het Streekarchief beschikt nu over een archiefbewaarplaats die voldoet aan de in de Archiefregeling en het Archiefbesluit genoemde eisen. Ontwikkelingen en beleidsvoornemens Als partner in de informatieketen levert het Streekarchief een innoverende rol bij de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van de digitale archieven. Voorbeeld daarvan is de leidende rol bij het onderzoek naar het realiseren van een regionaal e-depot.  In het kader van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht levert het 
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Streekarchief Midden Holland Financieel belangBedrag Toename Stabiel AfnameBijdrage gemeente aan verbonden partij 160.000€          xEigen vermogen verbonden partij 360.000€          xVreemd vermogen verbonden partij 174.000€          xResultaat verbonden partij 14.000€            x

Streekarchief door KPI-toetsing een bijdrage aan het interbestuurlijk toezicht op de uitvoering van het archief- en informatiebeheer bij gemeenten.                                                  Financieel belang 

  Promen Vestigingsplaats Gouda Juridische rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling Doel Uitvoering van de Sociale Werkvoorziening. De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) heeft als doel om het mogelijk te maken dat mensen met een arbeidsbeperking die (begeleid) willen werken, dat kunnen doen in een zo normaal mogelijke arbeidsomgeving. Mensen die ook met behulp van het WSW-budget via detachering of begeleid werken geen werkplek vinden, kunnen op een meer beschutte werkplek binnen het sociaal werkvoorzieningsbedrijf (SW-bedrijf) aan de slag. Promen is één van de 90 SW-bedrijven in Nederland die gemeenten samen hebben opgericht. Participerende partijen Gemeenten Gouda, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Alphen aan den Rijn (Boskoop) en Zuidplas. Reden gemeente aangaan verbinding Promen is opgericht om voor een aantal gemeenten gezamenlijk de Wet Sociale Werkvoorziening uit te voeren.  

Bestuurlijk belang De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. Prestaties-effecten 1. Financieel: - Inzetpercentage vergroten - Verbeteren rendement - Productiviteit verhogen 2. Leren en Ontwikkelen: - Iedereen heeft een ontwikkelplan in Werkstap - Instroom van 160 medewerkers uit de Participatiewet - Doorstroom bevorderen volgens de personeelsplanning 3. Interne processen 4. Klantbenadering Promen rapporteert met kwartaalrapportages over de resultaten. Voortgang Door afbouw van Wsw subsidie de komende jaren (en dalingen in de omzet) is het bedrijfsresultaat van Promen in de meerjarenbegroting negatief.  
Risico’s en kansen 

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorende bij controleverklaring 
d.d. 27 juni 2017



 

Jaarrekening 2016 

140  

Promen Financieel belangBedrag Toename Stabiel AfnameBijdrage gemeente aan verbonden partij 2.157.000€       xEigen vermogen verbonden partij 1.239.000€       xVreemd vermogen verbonden partij 3.496.000€       xResultaat verbonden partij 308.000€          x

Per WSW-er (uitgedrukt in sociale eenheid - SE) ontvangt de gemeente een bedrag vanuit het Rijk. Gelet op het stoppen van de instroom in sociale werkvoorzieningen per 2015 neemt zowel dit bedrag per SE af als het aantal SE zelf. Dit loopt echter niet synchroon, waardoor het tekort aangevuld moet worden door de gemeente(n). Promen vraagt hiervoor een gemeentelijke bijdrage ter dekking van het exploitatietekort. Verondersteld werd dat deze gemeentelijke bijdrage grotendeels opgevangen kon worden door overige omzet genererende activiteiten door Promen met een andere doelgroep (geen WSW-er, maar mensen uit de Participatiewet). Hiervoor zijn echter voldoende geschikte kandidaten nodig, met een relatief hoge loonwaarde. Deze blijken in de praktijk lastig te vinden te zijn, dan wel door GR IJsselgemeenten in andere trajecten te worden geplaatst. Het in de hand houden van deze gemeentelijke bijdrage is dus een uitdaging voor de komende jaren. 
Ontwikkelingen en beleidsvoornemens Gemeenten staan voor de keuze hoe zij willen komen tot een toekomstbestendige uitvoering van de WSW en Participatiewet en de rol van Promen hierin. Er loopt nu een regionaal strategietraject, dat binnen de deelnemende gemeenten moet leiden tot (zoveel mogelijk) eenduidige besluitvorming over de lange termijn toekomst van Promen voor het zomerreces 2017.                                                  Financieel belang 

  GR IJsselgemeenten Vestigingsplaats Capelle aan den IJssel 

Juridische rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling (bedrijfsvoeringsorganisatie)  Doel Gelet op de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015, samenwerken op het gebied van sociale zaken om gezamenlijke synergievoordelen te bereiken in kwaliteit, continuïteit, flexibiliteit en efficiency Participerende partijen Gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas Reden gemeente aangaan verbinding Samenwerking op het gebied van sociale zaken om gezamenlijke synergievoordelen te bereiken in kwaliteit, continuïteit, flexibiliteit en efficiency, gelet op de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015.    Bestuurlijk belang De gemeente Zuidplas wordt door twee collegeleden vertegenwoordigd in het Bestuur. Prestaties-effecten - Efficiënter functioneren op vereist kwalitatief niveau; - Kostenbeheersing. Gemeentelijke beleidsdoelstellingen - Minder uitkeringsgerechtigden door sturing op een lagere instroom en    het bevorderen van uitstroom; - De arbeidsdeelname van inwoners extra stimuleren door een focus op   inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.  Door middel van kwartaalrapportages rapporteert de GR IJsselgemeenten over de voortgang en de resultaten Voortgang Het jaar 2016 is het eerste samenwerkingsjaar geweest binnen de GR IJsselgemeenten. Dit jaar is verlopen in de geest van de conceptdienstverleningsovereenkomst, die door diverse oorzaken pas 
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IJsselgemeenten Financieel belangBedrag Toename Stabiel AfnameBijdrage gemeente aan verbonden partij 1.522.000€       Eigen vermogen verbonden partij 230.000€          Vreemd vermogen verbonden partij -€                   Resultaat verbonden partij 94.000€            

begin 2017 definitief is vastgesteld.  Op diverse manieren heeft Zuidplas haar invloed uitgeoefend om aandacht te vragen voor integraliteit binnen het sociaal domein, in (ambtelijke en bestuurlijke) overleggen, als zienswijze bij de begroting en in de gemeentelijke kaderbrief. 
Risico’s en kansen In 2016 is het het aantal mensen met een bijstandsuitkering in Zuidplas gestegen. De groei van het bestand wordt vooral veroorzaakt door een hoge instroom (statushouders en nieuwe doelgroep). Dit terwijl het BUIG-budget juist is gedaald, gebaseerd op de goede resultaten van 2014. De positieve ontwikkeling op de arbeidsmarkt die bij de WW-populatie al anigszins zichtbaar is, zet nog niet door in de bijstandspopulatie. Onduidelijk is nog de verwachting voor 2017.  Voor 2016 is een aanvraag voor de vangnetuitkering in voorbereiding, waardoor de gemeente deels financieel gecompenseerd kan worden Ontwikkelingen en beleidsvoornemens GR IJsselgemeenten is een uitvoeringsorganisatie die als opdrachtnemer binnen de gestelde budgettaire en beleidsmatige kaders haar activiteiten en taken uitvoert. Door middels van een jaarplan geeft de GR invulling aan het maatschappelijk beleid van de gemeenten voor de bestaande en de nieuwe doelgroep van de Participatiewet voor het komende jaar. Belangrijke punten zijn: - het vergroten van de uitstroom uit en het beperken van de instroom in de bijstand; - begeleiden van nieuwe doelgroepen; - uitgaven aan uitkeringen in het kader van de Participatiewet binnen de beschikbare rijksmiddelen houden                                                  Financieel belang 

  Grondbank RZG Vestigingsplaats Nieuwerkerk aan den IJssel Juridische rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling (sinds 2004) Doel Het doel van de Grondbank is sinds 2010 het beheren en verkopen van verworven gronden voor de ontwikkeling van de Zuidplaspolder op basis van een jaarlijks vast te stellen uitgiftestrategiekader (USK). De Grondbank heeft binnen het project Zuidplaspolder een strategisch grondbezit van ongeveer 300 ha. met een boekwaarde van ongeveer  
€ 95 miljoen. Gezien de fasering van de Zuidplaspolder is besloten om de Grondbank tot tenminste 2025 in stand te houden. Participerende partijen Gemeenten Rotterdam, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas en de  provincie Zuid Holland Reden gemeente aangaan verbinding Beheer van de verworven gronden ten behoeve van het project Zuidplaspolder. Bestuurlijk belang De deelnemers in de Grondbank RZG Zuidplas zijn de provincie Zuid-Holland (40%) en de gemeenten Rotterdam (40%), Zuidplas (9%), Gouda (6%) en Waddinxveen (5%). De gemeente Zuidplas is met twee leden vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en met één lid – tevens tweede vicevoorzitter – in het dagelijks bestuur. Prestaties-effecten Financiering, beheer en uitgifte van gronden. De halfjaarcijfers vormen een wijze van rapporteren over de afgesproken prestaties. 
Risico’s en kansen Op basis van de nu vastgestelde Visie Ruimte en Mobiliteit blijven de 
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Grondbank RZG Financieel belangBedrag Toename Stabiel AfnameBijdrage gemeente aan verbonden partij 330.000€          xEigen vermogen verbonden partij -22.850.000€   xVreemd vermogen verbonden partij 94.100.000€    xResultaat verbonden partij 458.000€          x

doelstellingen van het project Zuidplaspolder gehandhaafd. De planningshorizon is verlegd tot na 2020. De waardering van de gronden is gebaseerd op dit ontwikkelperspectief, zij het dat er discussie is over mogelijke afwaarderingen. In dat verband is in 2016 een nieuwe studie opgestart om het toekomstperspectief van het project Zuidplaspolder opnieuw te bezien, maar dan specifiek in relatie tot de woningbouwbehoefte in de Zuidvleugel. Ontwikkelingen en beleidsvoornemens - Programmatische uitgangspunten, zoals vastgesteld door de partners binnen het Zuidplaspolderproject (BOZ); - Uitgiftestrategiekader (USK) Grondbank (waarin op basis van het programma aangegeven beleidsvoornemens qua grondbeheer zijn opgenomen).                                                  Financieel belang De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de rentelasten van de financiering en de kosten van beheer. Zowel als gevolg van verhoging van opbrengsten als van de huidige lage rentestand blijven deze kosten binnen de begroting. Risico is wel het financiële gevolg van een mogelijke afwaardering. Deze bedraagt maximaal ongeveer € 60 
miljoen op een boekwaarde van € 95 miljoen. Het risico van de 
gemeente wordt maximaal ingeschat op € 6 miljoen. 

  Bedrijventerrein Gouwe Park wel bekend als Gouwe park Vestigingsplaats Gouda Juridische rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling  

Doel Ontwikkeling van het bedrijventerrein Gouwepark Participerende partijen Gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas Reden gemeente aangaan verbinding Ook Zuidplas heeft een meervoudig belang bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Gouwe Park is primair beoogd voor de (her)huisvesting van bedrijven uit de participerende gemeenten; daarnaast is het nu ook een park van regionale betekenis. Daarbij wordt uitgegaan van een positief exploitatieresultaat voor de deelnemende partijen. Bestuurlijk belang De gemeente is formeel met drie leden vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en met één lid in het dagelijks bestuur. De gemeentelijke zeggenschap bedraagt 1/3. Prestaties-effecten Het Bedrijvenschap Regio Gouda legt via het algemeen bestuur en dagelijks bestuur verantwoording af aan de gemeenteraden. Jaarlijks is dat in elk geval met de Jaarrekening en de Begroting. Verder vergadert het dagelijks bestuur tien keer per jaar en het algemeen bestuur twee keer per jaar. Daarnaast zijn er ambtelijke overlegmomenten met het Bedrijvenschap in het kernteamoverleg dat ongeveer tien keer per jaar bij elkaar komt. Vanuit het kernteam kunnen, waar nodig, voorstellen en aandachtspunten en waar mogelijk ook klachten van gebruikers voor het bestuur worden geformuleerd. Van alle DB en AB vergaderingen worden verslagen gemaakt. 
Risico’s en kansen 
Risico’s: - renterisico; - niet tijdig uitgeven van gronden; - debiteurenrisico (door ontbinding verkoopovereenkomst); - fiscale risico’s  
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Bedrijventerrein Gouwe Park Financieel belangBedrag Toename Stabiel AfnameBijdrage gemeente aan verbonden partij n.v.t.Eigen vermogen verbonden partij -€                   Vreemd vermogen verbonden partij 13.550.000€    xResultaat verbonden partij -€                   

Kansen: Het financiële eindresultaat wordt gelijkelijk verdeeld over de deelnemende gemeenten wanneer (zo goed als) alle bedrijfskavels zijn verkocht. Dit zal resulteren in een positieve afrekening met de deelnemers. Ontwikkelingen en beleidsvoornemens Het Bedrijvenschap richt zich op verkoop van gronden per 2019, echter in de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat deze regeling pas wordt opgeheven nadat (zo goed als) alle bedrijfskavels zijn verkocht. In 2016 heeft een acquisiteur dan gedurende een halfjaar e.e.a. aan contacten en mogelijkheden in kaart gebracht. Inmiddels heeft het bestuur afscheid genomen van de acquisiteur voornamelijk omdat het uitgiftecijfer voor 2016 duidelijk een stijgende lijn vertoont na de dip in 2015. In 2016 zijn twee kavels verkocht en juridisch getransporteerd Daarnaast is er in 2016 gestart met de voorbereiding ontwikkeling fase 3, middeneilanden op het terrein.                                                  Financieel belang 

  NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Rechtsvorm Privaatrechtelijke rechtspersoon Bestuurlijk belang De aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, elf provincies en een hoogheemraadschap. De gemeente Zuidplas heeft als aandeelhouder stemrecht in de aandeelhoudersvergadering. 

De BNG biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, advies, betalingsverkeer, elektronisch bankieren en vermogensbeheer. Klanten van de BNG zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Ook participeert de BNG in publiek-private samenwerking. Financieel belang De gemeente Zuidplas heeft 54.328 aandelen in de BNG á € 2,50 nominaal. Dat is 0,1% van het totaal aantal aandelen BNG. De aandelen staan op naam en zijn niet beursgenoteerd. De voorwaarden waaronder aandelen van eigenaar kunnen verwisselen zijn geformuleerd in artikel 6 van de statuten. Voor 2015 en latere jaren is dividenduitkering in de begroting opgenomen voor een bedrag van  
€ 62.700. In 2016 is een bedrag van € 55.415 aan dividend ontvangen. 
Risico’s BNG staat bekend als een solide bank met een AA+-status. Er worden daarom geen risico’s verwacht.   NV Alliander Rechtsvorm Privaatrechtelijke rechtspersoon Bestuurlijk belang Alle aandelen van Alliander zijn in bezit van de overheid, zoals provincies en gemeenten. Als aandeelhouder heeft de gemeente Zuidplas stemrecht in de aandeelhoudersvergadering. Alliander voorziet in de behoeften aan distributie van energie. Zij 
verzorgt de distributie van energie in ⅓ gedeelte van Nederland. Alliander is de netwerkbeheerder voor het Zuidplasgebied. Financieel belang De gemeente bezit 245.888 aandelen Alliander, ofwel 0,18% van het totaal aantal aandelen. Elk aandeel is gewaardeerd tegen een 
verkrijgingprijs van € 0,33. De nominale waarde van de aandelen 
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bedraagt € 5,00. Jaarlijks wordt er dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd. In de begroting is voor 2016 een dividenduitkering 
opgenomen van € 153.000. In 2016 is een bedrag van € 152.787 aan dividend ontvangen. 
Risico’s 
Er zijn geen specifieke risico’s te melden.   NV Oasen Rechtsvorm Privaatrechtelijke rechtspersoon Bestuurlijk belang De aandeelhouders zijn 33 gemeenten, waaronder de gemeente Zuidplas. Als aandeelhouder heeft de gemeente Zuidplas stemrecht in de aandeelhoudersvergadering. Oasen levert drinkwater voor het oostelijk deel van Zuid-Holland. Financieel belang De gemeente Zuidplas bezit acht aandelen, ofwel 0,3% van het totaal aantal aandelen.  
Elk aandeel heeft een nominale waarde van € 455,00. De Algemene vergadering van Aandeelhouders bepaalt of dividend wordt uitgekeerd. In de begroting is voor 2016 een dividend opgenomen van € 0,00 structureel. 
Risico’s 
Er zijn geen specifieke risico’s te melden.   NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (Dunea) Rechtsvorm Privaatrechtelijke rechtspersoon Bestuurlijk belang Samen met 17 andere gemeenten is de gemeente Zuidplas aandeelhouder. 

Als aandeelhouder heeft de gemeente Zuidplas stemrecht in de aandeelhoudersvergadering. De NV Duinwaterbedrijf levert drinkwater in een groot deel van de provincie Zuid-Holland. Financieel belang De gemeente Zuidplas bezit, na een herverdeling van de aandelen op basis van inwoneraantallen per 1 januari 2012, 103.321 aandelen, ofwel 2,6% van het totaal aantal aandelen. De aandelen hebben een 
nominale waarde van € 5,00. In de gemeentelijke administratie hebben deze aandelen een waarde nihil omdat deze volgens de gemeentelijke boekhoudvoorschriften gewaardeerd worden op basis van de toenmalige verkrijgingprijs van 
“nihil”. In de statuten is bepaald dat geen dividend wordt uitbetaald. In 
de begroting is de dividenduitkering voor € 0,00 structureel opgenomen. 
Risico’s 
Er zijn geen specifieke risico’s te melden.   Zuidplas Participatie CV Vestigingsplaats Nieuwerkerk aan den IIssel Juridische rechtsvorm Vennootschap Zevenhuizen Zuid CV met handelsnaam Grondexploitatiemaatschappij (GEM) Zevenhuizen Zuid  Doel Een meerjarige samenwerking die gericht is op een integrale en fasegewijze ontwikkeling van het project(gebied) Zevenhuizen Zuid, welke voorziet in de ontwikkeling en bouw van circa 1.100 tot maximaal 1.400 woningen met bijbehorende voorzieningen.   Participerende partijen De gemeente Zuidplas, Gebiedsontwikkelingsmaatschappij Zuidplaspolder II CV, Synchroon BV en Thunnissen Ontwikkeling BV 
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Zevenhuizen Zuid CV Financieel belangBedrag Toename Stabiel AfnameBijdrage gemeente aan verbonden partij -€                   Eigen vermogen verbonden partij 200.000€          Vreemd vermogen verbonden partij -€                   Resultaat verbonden partij -€                   

Reden gemeente aangaan verbinding De aangegane verbinding betreft een vrijwillige samenwerking waarvoor partijen een aparte entiteit hebben opgericht Bestuurlijk belang De gemeente Zuidplas heeft geen bestuurlijke vertegenwoordiging. De directie bestaat uit twee personen, waarvan één gemeentevertegenwoordiging. Ook de aandeelhouder is gelijk verdeeld tussen de gemeente en de marktpartijen (beide één persoon).  Prestaties-effecten Zevenhuizen Zuid CV is belast met de ontwikkeling van het woongebied Zevenhuizen Zuid, waaronder wordt verstaan het ontwikkel en bouwen van woningen en het bouw- en woonrijp maken van het openbaar gebied.  Voortgang Fase 1 is nagenoeg opgeleverd en fase 2 is in ontwikkeling. Fase 3 

wordt opgestart. 
Risico’s en kansen De gemeente draagt 31% van het (financiële) risico, en heeft voor 50% zeggingsschap. Eventuele exploitatieoverschot wordt naar rato 31-69% verdeeld onder de deelnemende partijen. Ontwikkelingen en beleidsvoornemens                                                  Financieel belang 
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Paragraaf Grondbeleid Inleiding Onder grondbeleid verstaan we de positie die de gemeente inneemt bij het bereiken van (ruimtelijke) doelstellingen, zoals de realisatie van woningbouw en bedrijventerreinen. De gemeenteraad bepaalt de kaders van het grondbeleid en stelde deze op 31 maart 2015 met de Nota Grondbeleid 2015 vast. Tot de kaders behoren de wijze waarop de gemeente zich positioneert in de grondmarkt en de wijze waarop zij omgaat met grondexploitaties. Het college biedt de gemeenteraad ten minste één keer in de vier jaar een Nota Grondbeleid aan.  Visie op het grondbeleid Grond is een essentiële productiefactor bij het uitvoeren van gemeentelijk beleid. Het is een schaars en kostbaar goed, dus is het van belang dat bij de verdeling van de grond alle maatschappelijke factoren en doelstellingen aan bod komen. Op dit vlak heeft de gemeente een ordenende en sturende taak. In de Nota Grondbeleid gaat de gemeente uitgebreid in op de gewenste vorm van grondbeleid en welke instrumenten zij hiervoor inzet. In de paragraaf Grondbeleid volstaat de gemeente met een korte samenvatting.  Actief en facilitair grondbeleid In hoofdlijnen bestaan twee varianten voor het uitvoeren van grondbeleid: actief grondbeleid en facilitair of passief grondbeleid. 
● Bij actief grondbeleid begeeft de overheid zich als ondernemer op de grondmarkt. Hierbij houdt de gemeente het productieproces van bouwgrond zo veel mogelijk in eigen hand: het verwerven, bouw- en woonrijp maken en verkopen van grond. Op deze wijze trekt de gemeente het initiatief en de regie van de realisatie van de beleidsdoelstellingen nadrukkelijk naar zich toe. 
● Activiteiten in het kader van grondbeleid zijn niet per definitie een overheidstaak. Marktpartijen zijn immers ook in staat om diverse ruimtelijke ontwikkelingen op zich te nemen. Bij facilitair grondbeleid beperkt de gemeentelijke inbreng zich voornamelijk tot een rol waarin zij voorwaarden schept. In dat geval beoordeelt de gemeente of initiatieven van derden voldoen aan haar voorschriften en richtlijnen, bijvoorbeeld vanuit bestemmingsplannen.  In de Nota Grondbeleid 2015 heeft de gemeenteraad gekozen voor faciliterend grondbeleid. Desondanks heeft de gemeente Zuidplas vanuit het verleden op diverse locaties gronden in bezit, mede als gevolg van de uitname uit de Grondbank RZG Zuidplas. Het risicoprofiel dat daarbij hoort, wil de gemeente bij de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke ontwikkellocaties zo veel mogelijk beperken. Zij geeft de ruimte en flexibiliteit aan marktpartijen, zodat die vaker vraaggericht kunnen ontwikkelen. De rol die de gemeente hierbij inneemt, is dan ook facilitair van aard: kaderstellend in planmatige, planologische, financiële en procesmatige zin.  Programmabegroting Het grondbeleid heeft een duidelijke relatie met de verschillende beleidsvelden en de relevante doelstellingen daarvan. 
● Economische Zaken: het ontwikkelen van een samenhangende economische visie, met beleidsontwikkeling voor het aantrekken en in stand houden van werkgelegenheid en bedrijvigheid. Bedrijven hebben hierbij kansen en mogelijkheden voor vestiging en uitbreiding op bedrijventerreinen. Daarnaast gaat het om het uitvoeren van de bestaande plannen uit het Intergemeentelijk Structuurplan (ISP) voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. 
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● Cultuur, sport en recreatie: het in standhouden en waar mogelijk versterken van voorzieningen op de gebieden van cultuur, sport en recreatie. Dit zijn bij uitstek elementen die de identiteit van de dorpen in de gemeente Zuidplas kleur geven en die bindend zijn voor de diverse dorpsgemeenschappen. Via het vastgestelde grondbeleid worden deze doelstellingen gefaciliteerd. 
● Ruimtelijke ordening: de gemeente zet zich actief en met ambitie, maar ook met realiteitszin, in voor de realisatie van de plannen in de dorpen en in de Zuidplaspolder. De openbare ruimte zal hierbij op een zorgvuldige en kwalitatieve wijze inrichten worden ingericht met behoud van de specifieke dorpsidentiteiten. 
● Volkshuisvesting: het college wil ruimte bieden om aan de woningbehoefte van de huidige en toekomstige inwoners van Zuidplas te kunnen voldoen. Het 

uitgangspunt hierbij is wonen met behoud van het ‘dorpse’ karakter: overwegend laagbouw, veel groen en water.  Uitvoering van het grondbeleid  Algemeen De basis voor de uitvoering van het grondbeleid is een solide en reële grondexploitatieberekening. Hierbij spelen meerdere factoren een rol. 
● Tijd: de looptijd van de grondexploitatie, de rentekosten/-baten en de kosten- en opbrengstenstijgingen; 
● Locatie: de ligging waarbij de woningmarkt, het vestigingsmilieu, de eigendomsverhoudingen en de bodemgesteldheid van invloed zijn; 
● Ontwerp: de omvang van het plan in relatie tot faseringsmogelijkheden en de flexibiliteit om in planvorming op veranderende marktomstandigheden in te spelen; 
● Kwaliteit: het woon- en omgevingsmilieu, het architectonische ontwerp, de duurzaamheid en de verhoudingen binnen het ruimtegebruik (groen en blauw in relatie tot grijs); 
● Grondprijsbeleid: normatieve grondprijzen voor bepaalde (maatschappelijke) voorzieningen, of een marktconforme prijsbepaling op basis van een residuele of comparatieve benadering.  Wet- en regelgeving Op 17 maart 2016 heeft de Commissie BBV het definitieve Wijzigingsbesluit BBV gepubliceerd. Hiermee samenhangend zijn twee notities met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 in werking getreden: de notitie Grondexploitaties 2016 en de notitie Faciliterend grondbeleid. De gemeente heeft hierover in de Tussentijdse Rapportage Grondbedrijf (TRG) 2016 en het Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG) 2017 uitgebreid gerapporteerd.  Ten aanzien van de vennootschapsbelasting is bij het MPG 2017 geconcludeerd dat het Grondbedrijf momenteel niet als onderneming kan worden beschouwd en daarom niet belastingplichtig is.   Financiële positie Jaarlijks stelt de gemeente Zuidplas een MPG en een TRG op. De gemeenteraad stelt deze documenten vast. Met het MPG en de TRG krijgt de gemeente beter inzicht in de grondcomplexen, kan zij tot efficiënte besluitvorming overgaan en beschikt de gemeenteraad over een sturingsinstrument.  
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Grondexploitatie (bedragen x € 1.000,-) Einddatum Eindwaarde (MPG'2017) Netto contante waarde (MPG'2017)
Esse Zoom Laag 31-12-2024 -3.159               -2.696               NAM-terrein 31-12-2017 -619                  -595                  Oranjestraat 31-12-2017 260                    254                    Zevenhuizen-Zuid fase 1A1 31-12-2018 -143                  -137                  De Jonge Veenen fase 1 en 2 31-12-2020 3.336                3.082                Burgemeester Klinkhamerweg 31-12-2016 132                    130                    Schoolstraat 31-12-2017 97                      95                      Bedrijvenpark Kleine Vink 31-12-2020 -1.916               -1.735               Zevenhuizen- Zuid 31-12-2026 -1.312               -1.098               t land Kanaan 31-12-2017 -168                  -165                  De Zevenster 31-12-2017 562                    530                    Nijverheidscentrum 31-12-2020 1.609                1.429                De Tweemaster 31-12-2018 141                    133                    Voormalige schoollocatie De Rank 31-12-2018 -302                  -285                  Voormalige schoollocatie st. Jozefschool 31-12-2017 67                      64                      Voormalige Rabobanklocatie Dorrestein 31-12-2016 242                    233                    Totaal -1.173               -761                  

Voor de grondcomplexen geldt de volgende onderverdeling: 
 Een Bouwgrond In Exploitatie (BIE) is een grondexploitatie in uitvoering. Hierbij zijn de ruimtelijke kaders bekend en heeft de gemeenteraad de grondexploitatie vastgesteld; 
 Tot de strategische gronden onder de MVA (materiële vaste activa) rekent de gemeente de gronden die zij niet classificeert als BIE, maar wel de potentie hebben om in de toekomst te worden ontwikkeld.  Grondexploitatieresultaten Met het MPG 2017 heeft de gemeente de grondexploitaties als volgt geactualiseerd.                       
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   Verlies- en winstnemingen Verlies- en (tussentijdse) winstnemingen vinden plaats op grond van de richtlijnen uit de Notitie grondexploitaties 2016.    

Relatie boekwaarde en eindwaarde  van de bouwgronden in exploitatie (voorraden) bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 31 december 2016 * -44.296Nog te ramen kosten (prijspeil 2017; exclusief kostenstijging en rente)* -27.023Nog te ramen opbrengsten (prijspeil 2017 ; exclusief opbrengstijging)* 70.191Berekende Eindwaarde -1.128Eindwaarde volgens MPG '2017 * -1.173te verklaren verschil ** -45
** wordt verklaard door: 1.  de correcties in JR 2016 (na vaststelling MPG'2017)           2. de geraamde kosten - en opbrengstenstijging en rentekosten b ij de bepaling van de eindwaarde in MPG'2017
* zie balans b ij 2.1 Voorraden en toelichting onder de tabel op b lz. 23
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Verliesneming De gemeente Zuidplas neemt verliezen op het moment dat deze zich voordoen bij de actualisatie van de grondcomplexen. Voor de grondexploitaties die met een verwacht tekort sluiten, heeft zij een voorziening negatieve grondexploitaties gevormd ter grootte van het voorgecalculeerde exploitatietekort op netto contante waarde.  Winstneming Positieve resultaten, ofwel winsten, worden pas in de jaarrekening verwerkt als zij met voldoende zekerheid vaststaan en dus zijn gerealiseerd.  Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat realisatie van winst moet worden uitgesteld tot daarover voldoende zekerheid bestaat. Dit betekent echter niet dat pas winst moet worden genomen bij het afsluiten van het grondexploitatiecomplex. Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. Hiervoor moet het resultaat op de grondexploitatie wel op betrouwbare wijze kunnen worden ingeschat. Dit is mogelijk wanneer het waarschijnlijk is dat de economische voordelen die aan het project zijn verbonden naar de gemeente zullen toevloeien. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:  1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; én  2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; én  3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).   Volgens het realisatiebeginsel dient in die gevallen de winst ook te worden genomen.  Op aangeven van de accountant is er nog in 2016 tussentijdse winst genomen uit de complexen Oranjestraat, De Jonge Veenen, Burgemeester 
Klinkhamerweg en Schoolstraat, tot een bedrag van € 1.756K. Zie specificatie op pagina 29 van deel 2 (verloop reserve Grondexploitaties). Deze tussentijdse winstname is nog niet verwerkt in de tabel op de vorige pagina. Daarin zijn de resultaten van de MPG 2017 opgenomen.  Reserve Grondbedrijf De gemeente Zuidplas beschikt over een Reserve Grondbedrijf. Zowel in het MPG als de TRG maakt de gemeente de stand en het verloop van de Reserve Grondbedrijf inzichtelijk. Als beleidsuitgangspunt geldt dat het aanwezige weerstandsvermogen (het saldo van de Reserve Grondbedrijf) op zijn minst gelijk moet zijn aan het benodigde weerstandsvermogen (het berekende risicoprofiel). Dit komt overeen met een ratio van 1,00. Bij een ratio kleiner dan 1,00 vult de gemeente het weerstandsvermogen vanuit de Algemene Reserve aan. Bij het MPG 2017 is op basis van het risicoprofiel en de aanwezige weerstandscapaciteit een ratio van 2,11 berekend per 1 januari 2017. De wijze van bepaling van het risicoprofiel komt overeen met de in de Nota Risicomanagement 2014 bepaalde uitgangspunten.    
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Verloop grondvoorraad bruto boekwaarde per 1 januari 
Verliesvoorziening binnen MVA
Strategische gronden (MVA)
Verliesvoorziening binnen NIEGG
NIEGG
Verliesvoorziening binnengemengde projectenGemengde projecten (faciliterenddeel)Verliesvoorziening binnengrondexploitatiesGrondexploitaties (BIE)

Grondvoorraad Het MPG 2017 biedt een compleet overzicht van de gronden die in ontwikkeling zijn genomen en de gronden die nog worden ontwikkeld. De onderstaande figuur toont het verloop van de grondvoorraad voor de grondexploitaties (BIE), gemengde projecten (faciliterend deel), Niet In Exploitatie Genomen Gronden (t/m 2015) en strategische gronden (MVA, vanaf 2016). De bruto boekwaarde is hierbij gelijk aan de netto boekwaarde plus verliesvoorziening.     
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Paragraaf Decentralisaties Inleiding In 2015 en 2016 heeft de implementatie van de decentralisaties op het Sociaal Domein plaatsgevonden. Het was voor de gemeente een grote opgave om alle nieuwe cliënten goede hulp en ondersteuning te bieden en alle wetten en regels, taken en verantwoordelijkheden, budgetten, aanbieders en informatiestromen goed vorm te geven binnen de lokale en regionale structuren. De oude en de nieuwe taken op het gebied van de Wmo, het preventief jeugdbeleid en de Jeugdhulp en de arbeidsparticipatie liggen in elkaars verlengde en vormen één geheel in onze aanpak op het Sociaal Domein. In 2017 zijn de decentralisaties feitelijk verleden tijd en wordt verder gekeken hoe het geheel aan taken op het Sociaal Domein verder ontwikkeld kan worden. Deze transformatie is in 2016 reeds gestart.     Budgetten 
Verdeelmodel en ontschotting Sociaal Deelfonds Met ingang van 2016 zijn gemeenten geleidelijk over gegaan op een budget dat wordt vastgesteld volgens een objectief verdeelmodel. Het SCP en Cebeon hebben dit model ontwikkeld, dat na een overgangstraject vanaf 2016 in werking is getreden. De landelijke overheid stelt de decentralisatiebudgetten via een integratie-uitkering beschikbaar. Het Rijk heeft het Sociaal Deelfonds losgelaten, waardoor de gemeenten verder autonoom zijn in het besteden van de decentralisatiebudgetten. In de begroting 2016 heeft de gemeente de decentralisatiebudgetten verdeeld over twee programma’s: 2. Samenleving en 3. Werk, Economie en Duurzaamheid. In 2016 heeft Zuidplas vastgehouden aan de budgetverdeling die het Rijk aangeeft, omdat nog onvoldoende duidelijkheid bestaat over de daadwerkelijke kosten van de afzonderlijke taken. Zonder dit inzicht en beleidsuitgangspunten die daaruit zijn afgeleid, is financiële controle niet mogelijk. In 2016 is door een toenemend inzicht in de maatschappelijke en financiële resultaten ook stijgende behoefte ontstaan om de budgetten als communicerende vaten te gebruiken binnen het gehele Sociaal Domein. In de Begroting 2017 wordt nog steeds uitgegaan van Rijksbijdragen voor de verschillende beleidsvelden in het Sociaal Domein, maar vanaf de begroting 2018 zal een andere systematiek worden gebruikt.  Budget Jeugd 
In de septembercirculaire 2015 is voor Zuidplas in 2016 een budget opgenomen van € 7,34 miljoen voor de Jeugdhulptaken. Dit is ruim € 700.000 minder dan het budget voor 2015 (€ 8,059 miljoen).  Met dit lagere bedrag is rekening gehouden in het kader van de inkoop 2016 en het verder vormgeven van het 
transformatieproces. Uiteindelijk heeft de gemeente € 7,47 miljoen gekregen voor Jeugdhulp in 2016 (septembercirculaire 2016). Het totaal aan uitgaven in 2016 is echter uitgekomen op € 8,85 miljoen. Dat is dus een overschrijding van 1,38 miljoen en 5 ton meer dan in 2015. In de NJN 2016 is het tekort reeds aangegeven en is reeds € 1,2 miljoen bijgeraamd. Voor de jaarrekening resteert dan nog een tekort van ongeveer € 118.000.     De overschrijdingen zijn met name veroorzaakt door toenemende kosten in het Landelijk Transitiearrangement, JeugdzorgPlus en het gedwongen kader, de zwaarste vormen van hulp dus (zie factsheet). De bedrijfsvoeringkosten van NSDMH zijn zoals afgesproken met de raad, wel aanzienlijk teruggedrongen. Dit heeft wel mede tot gevolg dat veel werkzaamheden in de inkoop, in het contractmanagement en bij het verwerken en verantwoorden van gegevens alsnog bij bestaande medewerkers van de gemeente Zuidplas op het bord komen. Dit legt extra druk op de reeds beperkte capaciteit van deze medewerkers.           
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Opvallende zaken 2016 versus 2015                                                                  2015                  2016          verschil 2015-2016 Toegang                                                 603.057    694.111   91k stijging Landelijk Transitie Arrangement LTA       312.920    837.366  524k stijging Jeugdzorg Plus                                   274.489    408.135 133k stijging JB/JR                                                      696.845    982.790 286k stijging PGB                                                   651.822    519.160 133k daling Zorg in Natura                              5.428.147 5.044.946 383k daling Onderverdeling ZIN                 Begeleiding neutraal                 Jeugd en opvoed afname van circa € 400.000                 GGZ toename circa € 200.000  Vooral de dure zorg is toegenomen. De productie van de GGZ ten opzichte van de prevalentiecijfers lijkt ook nog te hoog.  Om de kosten te beperken zijn diverse acties ingezet waarover recent is gerapporteerd in de Voortgangsrapportage Sociaal Domein (A17.000598). Voor de begroting 2018 zal worden bezien of in het kader van het realistisch begroten een structurele bijstelling van het budget Jeugd noodzakelijk is.    Budget Wmo  
Volgens de septembercirculaire van 2016 kreeg Zuidplas in 2016 uiteindelijk een budget van € 3,5 miljoen voor de nieuwe Wmo (o.a. AWBZ-begeleiding, cliëntondersteuning, inloop GGZ). Dit budget is verdeeld over verschillende posten in de begroting conform de taken die hiervoor uitgevoerd moeten worden zoals begeleiding in natura, begeleiding PGB, cliëntondersteuning, inloop GGZ, algemene voorzieningen (gecoördineerd welzijnswerk) en toegang/sociaal 
team (sociaal domein bedrijfsvoering). Voor het onderdeel “decentralisatie”, dus de nieuwe Wmo geldt dat de gemeente in 2016 ruim binnen de rijksbudgetten blijft. De positieve verschillen die zijn ontstaan (in de totale Wmo) worden in programma 2 verklaard.   Desondanks wordt ook in de Wmo onverminderd ingezet op de transformatie. Door de transformatie kan zorg en ondersteuning nog passender worden vormgegeven, ook als de aantallen hulpvragen toenemen. Bovendien kan zonder deze beweging geen invulling worden gegeven aan het versterken van de 
eigen kracht en het gebruik van de algemene voorzieningen. Verder zal het ‘gewoon’ thuis wonen (afbouw beschermd wonen) en langer thuis wonen (toenemend aantal ouderen) voor blijvende uitdagingen zorgen. Dit transformatieproces kan echter niet in één jaar worden gerealiseerd. Zowel beleidsmatig als uitvoerend is hier tijd voor nodig. In 2017 staat verder de verdere ontwikkeling van de integrale aanpak centraal, waarbij Wmo-budgetten meer ingezet kunnen worden om één gezin één plan te realiseren. Bijvoorbeeld voor inwoners die zowel ondersteuning nodig hebben in het dagelijks leven als voor participatie op de arbeidsmarkt, of inwoners met GGZ-problematiek die ook veel schuldenproblematiek hebben.       
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Budget Participatiewet Net als in de NJN is het noodzakelijk melding te maken van de landelijke afbouw van het participatiebudget. Voor Participatie ontwikkelt de gemeente samen met de GR IJsselgemeenten en Promen een meerjarenaanpak die er op gericht is de kosten voor WSW binnen het Participatiebudget terug te laten lopen. Indien dit niet op tijd lukt gaat in 2020 het gehele budget op aan WSW en zijn er dus geen middelen meer voor re-integratie van bijstandsgerechtigden. Tegelijkertijd vindt wel een landelijke lobby plaats bij het Rijk om het Participatiebudget minder snel af te bouwen omdat de berekening die het Rijk heeft gemaakt van de afbouw van WSW vooralsnog niet reëel lijkt te zijn.   Naast het toekomstraject met Promen en het beter inzichtelijk maken van de kosten en de trajecten bij de GR IJsselgemeenten en de effecten daarvan, wil de gemeente in 2017 ook een flinke verbeterslag maken op het gebied van integraal werken, zoals hierboven reeds aangegeven. Dat kan mede door verdere ontschotting van de budgetten in het Sociaal Domein, maar vooral ook door het ontwikkelen van nieuwe vormen van werken in de praktijk. Vanaf het begin van de samenwerking zijn we hierover in gesprek met de GR IJsselgemeenten, die sinds 2016 voor Zuidplas zowel het participatie-, het inkomens- als het schuldenbeleid uitvoert. Het vergt nadere inspanning en afspraken om betere aansluiting te maken en te blijven houden met de overige uitvoering van het Sociaal Domein die in het Sociaal Team is vormgegeven.  Septembercirculaire 2016 2016 2017 2018 2019 2020 
€ 2.748 € 2.520 € 2.324 € 2.225 € 2.055  Control (monitoren, rapporteren, sturen) De control in het sociaal domein wordt stap voor stap verbeterd. De sturingsinformatie geeft daardoor steeds meer inzicht. Veel cijfers die nodig zijn in het kader van control zijn echter niet afkomstig uit onze eigen gemeentelijke systemen. De aanlevering van deze cijfers vanuit externe partijen zoals de NSDMH verloopt traag. Hierdoor ontstaat er druk op de gemeentelijke P&C-cyclus. In 2016 is het project Toekomst NSDMH gestart, wat in 2017 tot conclusies zal leiden over het al dan niet regionaal uitvoeren van de administratie jeugd en de inkoop Jeugd en Wmo vanaf 2018.  In 2016 is er gekozen voor een nieuw ICT-systeem in het sociaal domein: ‘Suites voor het sociaal domein’. Het aantal systemen waarmee wordt gewerkt is 

door de introductie van dit systeem verminderd. Zo wordt er bijvoorbeeld afscheid genomen van ‘Gezin in Beeld’. Het nieuwe systeem zorgt eveneens voor betere managementinformatie, waar echter nog wel een tool voor moet worden ontwikkeld om die informatie ook in rapportages te vertalen. Processen in het Sociaal Domein (van toegang tot einde maatwerkvoorziening) kunnen dan in de toekomst beter worden gevolgd en bijgestuurd waar nodig.  Naast de monitoring en het vastleggen van cliëntgegevens en –trajecten wordt er middels de informatie uit het systeem voldaan aan de rapportageverplichtingen in de planning- en controlcyclus en de verantwoording aan het Rijk (IV3). Het komende jaar zal er extra aandacht worden besteed aan dit verantwoordingsproces.  
Risico’s 
Voor de risico’s wordt verwezen naar de risicoparagraaf.   
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Paragraaf Gesloten circuits  Inleiding De paragraaf Gesloten Circuits gaat dieper in op de afvalinzameling en -verwerking, riolering en waterhuishouding. Beide producten vallen binnen het begrotingsprogramma Leefomgeving. Voor de producten riolering en afval hanteert de gemeente een doelheffing. Deze heffing houdt in dat het tarief dat zij in rekening brengt bij de inwoners en bedrijven, alleen is bestemd voor uitgaven aan riolering en afval, of producten die hieraan zijn gerelateerd. De wettelijke basis voor beide producten komt voort uit de Wet Milieubeheer, die zorgplichten oplegt aan de gemeente.   Gemeentelijk beleid Riolering en stedelijk waterbeheer De begroting en uit te voeren werkzaamheden voor de rioleringszorg zijn gebaseerd op het rioleringsplan vGRP 2016-2020. In dit plan zijn de rioolheffing, werkzaamheden en producten opnieuw gedefinieerd. Door vertragingen in de uitvoering van de investeringen loopt de stand van de voorziening “riolering” verder op dan waarmee in het vGRP rekening gehouden is  (korte termijn). Ondanks dat geeft de stand van deze voorziening geen aanleiding tot actualisatie van het vGRP.   Afval Het gemeentelijk beleid voor de afvalinzameling en -verwerking ligt vast in het afvalbeleid. Dit beleid geeft kaders voor de invulling van de begroting. Dekking voor de kosten die de gemeente in het kader van deze zorgplicht maakt wordt gevonden in de afvalstoffenheffing en inkomsten uit een aantal recyclebare afvalstromen.  De hoogte van de afvalstoffenheffing (som van vaste en variabele deel) is het resultaat van: 1. Geraamde uitgaven en inkomsten (excl. heffingsdeel) 2. Het verwachte aanbiedgedrag van inwoners (met name van invloed op het variabel deel van de heffing) en  3. Geplande onttrekkingen uit, of stortingen in de reserve “afvalstoffenheffing”.  4. Op basis van het besluit van de gemeenteraad in 2015 is de afvalstoffenheffing over 2016 verlaagd met € 6,50 naar € 215 per huishouden per jaar.   Het variabele deel 2016 bedraagt evenals in 2015 € 1,00 voor een inworp in een onder- of bovengrondse verzamelcontainer, € 2,00 voor lediging van een 120 
liter minicontainer en € 4,00 voor lediging van een 240 liter minicontainer. 
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 Financiële gegevens 
Voor de producten ‘Afvalbeleid’ en ‘Riolering en waterhuishouding’ hanteert de gemeente het beleidsuitgangspunt dat deze 100% kostendekkend zijn. Bij het berekenen van de kostendekkendheid wordt de compensabele BTW als last meegenomen. Als bij de jaarrekening een voor- of nadelig effect (t.o.v. de begroting) blijkt, dan wordt het voor- of nadelige saldo gestort in dan wel onttrokken aan de voorziening “riolering” en de egalisatiereserve 
“afvalstoffenheffing”. Hierdoor kunnen (eventuele) noodzakelijke aanpassingen van de tarieven voor inwoners en bedrijven meer geleidelijk plaats vinden.  De baten – en lasten van riolering en afvalbeleid alsmede het verloop van de voorziening “riolering” en egalisatiereserve “afvalstoffenheffing” wordt hieronder gegeven:  

  

  

bedragen x € 1.000

Riolering Jaarrekening Primitieve begroting Begroting na wijziging Jaarrekening
2015 2016 2016 2016Lasten:Kosten riolering 682                 1.826             1.826             1.560             Compensabele BTW 285                 533                 533                 427                 Mutatie voorziening riolering 1.466             317-                 317-                 341                 Interne doorberekeningen 2.208             2.473             2.473             2.180             Totaal lasten 4.641             4.515             4.515             4.508             Baten:Rioolheffing 4.641             4.515             4.515             4.508             Overige inkomstenTotaal baten 4.641             4.515             4.515             4.508             Saldo lasten en baten -                      -                      -                      -                      Percentage kostendekkendheid 100% 100% 100% 100%

Verloop voorziening riolering bedragen x € 1.000Stand per Storting Onttrekking Stand per1-1-2016 2016 2016 31-12-2016Verloop 2016 8.910              341                 9.251              
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  BTW en de producten afval en riolering De Gemeentewet schrijft in artikel 229 en 229b voor hoe gemeenten omgaan met de BTW. De wet stelt dat de BTW onderdeel uitmaakt van de lasten en dus moet worden opgenomen in het tarief. Zuidplas handelt hier ook naar. Doordat de gemeente deze BTW krijgt gecompenseerd, lijkt het alsof zij winst maakt op de producten afval en riolering. Dit is echter niet het geval. Op 1 januari 2003 voerde het Rijk het BTW-compensatiefonds in. Dit fonds geeft gemeenten de mogelijkheid om de BTW op de kosten van overheidstaken (zoals afvalbeleid en riolering) terug te vragen. Het BTW-compensatiefonds is sindsdien onder andere gevoed vanuit het gemeentefonds. Anders gezegd: sinds 2003 ontvangen de gemeenten minder Algemene Uitkering ter hoogte van de BTW op alle overheidstaken.   

bedragen x € 1.000

Afvalbeleid Jaarrekening Primitieve begroting Begroting na wijziging Jaarrekening
2015 2016 2016 2016Lasten:Kosten afvalbeleid 2.521             2.626             2.626             2.556             Compensabele BTW 613                 645                 645                 622                 Interne doorberekeningen 1.709             1.664             1.664             1.667             Totaal lasten 4.843             4.935             4.935             4.845             Baten:Afvalstoffenheffing 4.127             4.027             4.027             4.021             Overige inkomsten 698                 685                 685                 511                 Mutatie reserve "kapitaallasten" 15                   27                   27                   27                   Totaal baten 4.840             4.739             4.739             4.559             Saldo lasten en baten 3-                     196-                 196-                 286-                 Percentage kostendekkendheid 100% 96% 96% 94%Mutatie egalisatiereserve afvalstoffenheffing 3                     196                 196                 286                 

bedragen x € 1.000Egalisatiereserve afvalstoffenheffing Stand per Storting Onttrekking Stand per1-1-2016 2016 2016 31-12-2016Verloop 2016 1.155              286                 869                 
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Bijlage: Bestuursstructuur en portefeuilleverdeling  Gemeenteraad  De gemeente Zuidplas wordt bestuurd door de gemeenteraad, die eenmaal in de 4 jaar door stemgerechtigde inwoners wordt gekozen.  De gemeenteraad bestaat momenteel uit 27 raadsleden.  De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 leverde de volgende zetelverdeling op: VVD     7 zetels ChristenUnie/SGP   6 zetels D66     4 zetels CDA     4 zetels SP     3 zetels PvdA/Groen Links   2 zetels Nieuw Elan Zuidplas   1 zetel  De gemeenteraad vergadert volgens een tevoren opgesteld vergaderschema in de raadzaal van het gemeentehuis. De griffier ondersteunt en adviseert (het presidium van) de raad.   Raadscommissies  De gemeenteraad wordt ondersteund door een aantal Programmacommissies, te weten: 
 Ruimtelijke plannen In deze commissie komen de bestemmingsplannen, zienswijzen en de nota van zienswijzen aan de orde. 
 Verbonden Partijen Door middel van deze programmacommissie kan de raad meer invulling geven aan haar kaderstellende en controlerende rol richting verbonden partijen. 
 Decentralisaties en transformatie In deze commissie wordt de overgang van taken van het rijk naar de gemeenten (op het terrein van AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet) besproken. De bespreek- en/of beslisdocumenten worden hier technisch voorbereid op raadsbehandeling. 
 Planning en Control De taken van deze commissie bestaan onder andere uit het toezicht op de jaarrekening en interne begrotingsbeheersing van de gemeente, de benoeming van en contacten met de externe accountant. 
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Burgemeester en wethouders 
Over het verantwoordingsjaar 2016, bestond het college van burgemeester en wethouders uit de onderstaande personen. Na het ontslag van wethouder Vroegop-de Bruijne op 23 november 2016 heeft wethouder de Haas haar per 20 december 2016 opgevolgd.  Aangezien met deze Jaarrekening verantwoording over 2016 wordt afgelegd, is het vertrek wethouder Muller op 21 februari 2017 niet opportuun. 
K.J.G. Kats   burgemeester J. Hordijk   1e locoburgemeester D.B. van Woudenberg  2e locoburgemeester H.A. Muller   3e locoburgemeester J.T.C. Vroegop-de Bruijne 4e locoburgemeester (per 20 december 2016 opgevolgd door D.A. de Haas)  Het college van burgemeester en wethouders is belast met de uitvoering van het door de gemeenteraad vastgestelde beleid.  Bij dit college behoort ook het algemeen beheer van de ambtelijke organisatie. Het dagelijks beheer is opgedragen aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur.  Portefeuilleverdeling  Burgemeester K.J.G. Kats 
 Openbare Orde en Veiligheid 
 Bestuurlijke coördinatie en integraliteit van beleid 
 Communicatie en externe betrekkingen 
 Kabinetszaken 
 Intergemeentelijke samenwerking 
 Wettelijke taken publiekszaken   Wethouder J. Hordijk (1e loco) (Moerkapelle) 
 Financiën  
 Ruimtelijke ordening, inclusief ontwikkeling Zuidplaspolder 
 Volkshuisvesting 
 Vergunningverlening en handhaving    
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Wethouder D.B. van Woudenberg (2e loco) (Moordrecht) 
 Werk en inkomen (Participatiewet) 
 Economische Zaken 
 Inwoners- en ondernemersparticipatie 
 Sport en Cultuur 
 Grondbedrijf en vastgoed 
 Duurzaamheid en milieu 
 Toerisme en recreatie 
 Subsidies  Wethouder H.A. Muller (3e loco) (Zevenhuizen en Oud Verlaat) 
 Jeugd 
 Onderwijs 
 Beheer openbare ruimte 
 Dierenwelzijn 
 Verkeer & vervoer   Wethouder J.T.C. Vroegop-de Bruijne (4e loco) (Nieuwerkerk aan den IJssel)  per 20 december 2016 opgevolgd door D.A. de Haas 
 Zorg en ondersteuning 
 Volksgezondheid 
 Vrijwilligers & mantelzorg 
 Personeel en organisatie 
 Bedrijfsvoering 
 Dienstverlening
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Deel 2 Jaarrekening    
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling  1. Inleiding De jaarrekening is opgemaakt volgens de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Aanvullend op het BBV heeft de Commissie BBV in afzonderlijke notities stellige uitspraken en aanbevelingen gedaan.  Van stellige uitspraken mag in de verantwoording niet worden afgeweken. Aanbevelingen zijn bedoeld om steun en richting te geven.   2. Algemene grondslagen voor de waardering Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (artikel 63 lid 1 BBV). Deelnemingen worden tegen verkrijgingsprijs gewaardeerd, tenzij de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, dan vindt waardering plaats tegen marktwaarde. Voorzieningen die een correctie zijn op de waarde van activa, dienen op de betreffende activa in mindering te worden gebracht. Passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd (artikel 63 lid 7 BBV).  3. Balans 3.1 Vaste activa Vaste activa zijn voor langere tijd vastgelegde vermogensbestanddelen die niet op korte termijn in liquide middelen zijn om te zetten. Krachtens artikel 63 lid 1 BBV dienen alle activa te worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Eventuele van derden verkregen specifieke investeringsbijdragen mogen desgewenst in mindering worden gebracht op het geactiveerde bedrag (artikel 62 lid 2 BBV). Hierbij  dient de verkregen bijdrage als bate te worden verantwoord.  3.1.1 Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa zijn evenals de materiële vaste activa niet financieel van aard. In tegenstelling tot materiële vaste activa zijn ze echter niet stoffelijk (niet tastbaar). Het BBV staat slechts in zeer beperkte mate activering van immateriële investeringen toe. Bovendien is de activering van immateriële investeringen nooit verplicht. De verordening ex artikel 212 GW dient aan te geven welk activeringsbeleid wordt gehanteerd.  Artikel 34 BBV geeft aan welke immateriële investeringen activeerbaar zijn. Deze opsomming is limitatief. Activeerbaar zijn desgewenst uitsluitend: - Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen zoals provisies, kosten van notariële akten en het saldo van agio en disagio. - Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief (onder bepaalde voorwaarden). - Bijdragen aan activa in eigendom van derden.  Ten opzichte van voorgaande jaren is de categorie “bijdragen aan activa in eigendom van derden” met ingang van 2016 toegevoegd aan de immateriële vaste activa. Voorheen was deze categorie opgenomen bij de financiële vaste activa. Deze wijziging is doorgevoerd voor de berekening van het EMU-saldo.  3.1.2 Materiële vaste activa Materiële vaste activa zijn altijd stoffelijk van aard. Een uitzondering op deze regel is software, die op basis van de notitie software ook als materiële vaste activa worden gerubriceerd. Het BBV onderscheidt in artikel 35 drie categorieën materiële vaste activa, te weten: 
Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorende bij controleverklaring 
d.d. 27 juni 2017



 

Jaarrekening 2016 - Zuidplas  

163  

- Investeringen met een economisch nut - Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven - Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut  De belangrijkste onderscheidende aspecten van economisch nuttige investeringen enerzijds en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut anderzijds zijn: - Al dan niet verplichte activering (artikel 59 lid 4 BBV) - De mogelijkheid om reserves in mindering te brengen (artikel 62 lid 3 BBV) - De mogelijkheid om desgewenst extra af te schrijven (artikel 64 lid 4 BBV)  Investeringen met een economische nut moeten geactiveerd worden (artikel 59 lid 1 BBV). Ten aanzien van investeringen met een maatschappelijk nut spreekt het BBV over een voorkeur om niet te activeren. Het mag echter wel. Op investeringen met een economisch nut mogen geen reserves worden afgeboekt. Dat mag desgewenst wel op investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Indien voor de dekking van kapitaallasten van een investering met een economisch nut een reserve is opgebouwd, kan deze reserve worden gebruikt om in het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening de kapitaallasten af te dekken.  Alle materiële vaste activa dienen te worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs (artikel 63 lid 1 BBV).  3.1.3 Financiële vaste activa Een financieel vast actief is aanwezig als een duurzaam financieel belang gehouden wordt. Artikel 36 BBV onderscheidt een zevental categorieën: - Kapitaalverstrekkingen - Leningen u/g - Overige leningen u/g - Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer - Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer - Overige uitzettingen (beleggingen) met een rentetypische looptijd van één jaar of langer  In de artikelen 62 lid 1, 63 lid 1 en 65 lid 1 BBV ligt vast dat financiële vaste activa tegen kostprijs dan wel duurzaam lagere waarde gewaardeerd dienen te worden.   3.2 Vlottende activa  3.2.1. Voorraden Voorraden moeten worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs (artikel 63 BBV). Wanneer echter de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, moet een verliesvoorziening worden getroffen voor het volledige verschil tussen de boekwaarde en de lagere marktwaarde of dient te worden afgewaardeerd naar deze lagere marktwaarde (artikel 65 lid 2 BBV).  
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Het onderhanden werk van de grondexploitatie wordt overigens gewaardeerd tegen de netto vervaardigingskosten (kosten minus gerealiseerde opbrengsten) omdat wordt gewaardeerd per complex en niet per kavel.  De rubricering van gronden in het bezit van de gemeente vraagt bijzondere aandacht. De notitie grondexploitatie 2016 van de commissie BBV vermeldt dat het BBV gronden in bezit van de gemeente specificeert naar de volgende activa: - Materiële vaste activa - Bouwgronden in exploitatie - Voorraad grond  Materiële vast activa Grond dat een vaste bestemming heeft en niet in een transformatieproces zit, wordt opgenomen onder de materiële vaste activa. Dit geldt ook voor gronden die anticiperend en strategisch zijn aangekocht maar waarbij (nog) geen sprake is van een raadsbesluit met de vaststelling van het grondexploitatiecomplex, inclusief grondexploitatiebegroting.   Bouwgronden in exploitatie Volgens de stellige uitspraak van de Commissie BBV is het startpunt van een Bouwgrond in exploitatie (BIE) het raadsbesluit met de vaststelling van het grondexploitatiecomplex, inclusief grondexploitatiebegroting. Vanaf dat moment wordt de BIE geopend en kunnen kosten worden geactiveerd en bijgeschreven op de voorraadpositie op de balans onder de categorie onderhanden werken.  Voorraad grond Ruilgronden zijn gronden die niet verkregen of aangekocht zijn met het stellige voornemen tot toekomstige bouw, maar om op afzienbare termijn door te verkopen of te ruilen voor gronden waar wel een toekomstige bouw is of wordt voorgenomen. Grondbanken zonder transformatie (gronden die de gemeente heeft aangekocht om zonder verdere bewerking weer te verkopen) worden opgenomen onder het onderhanden werk (BBV art. 38 lid b), maar zijn géén bouwgrond in exploitatie. Grondbanken met transformatie zijn gronden die zijn aangekocht om na enige transformatie te verkopen aan een ontwikkelaar.  
Met ingang van 1 januari 2016 komt de categorie “niet in exploitatie genomen gronden” niet langer voor. Vanwege de BBV-wijzigingen worden gronden die voorheen gerubriceerd werden als niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG), opgenomen onder de materiële vaste activa, zolang er nog geen grondexploitatie is vastgesteld door de raad. Met ingang van 2016 wordt de activering van alle soorten grond in de eerste plaats steeds tegen (historische) verkrijgingsprijs (artikel 63.1 BBV) opgenomen. Het activeren van de overige kosten is niet langer toegestaan. Op grond wordt niet afgeschreven. Grond wordt wel afgewaardeerd tot de marktwaarde indien sprake is van een (duurzaam) lagere marktwaarde (artikelen 65.1 en 65.2 BBV). Eventuele (reeds bestaande) voorzieningen mogen bij overboeking van de NIEGG naar de MVA gehandhaafd blijven. Voor een (verdere) afwaardering wegens duurzaam lagere waarde geldt de wettelijke overgangstermijn van 4 jaar. Mocht sprake zijn van marktwaardestijging, dan kan de voorziening voor dit deel vrijvallen.      
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3.2.2. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar De waardering van de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar vindt plaats tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs (artikel 63 lid 1 BBV). Het ligt voor de hand om ook voor de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar de nominale waarde als waarderingsgrondslag te hanteren. Verder is bepaald dat eventuele voorzieningen voor oninbaarheid met de boekwaarde van leningen en vorderingen verrekend moeten worden (artikel 63 lid 8 BBV). Dergelijke voorzieningen worden dus niet opgenomen onder de passiva, maar als waarderingscorrectie in mindering gebracht op de boekwaarde van de desbetreffende lening of vordering.   3.2.3. Liquide middelen De liquide middelen maken net als de voorraden, de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en de overlopende activa, deel uit van de vlottende activa (artikel 37 BBV). De liquide middelen worden onderscheiden in kas- en banksaldi (artikel 40 BBV). De liquide middelen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs (artikel 63 BBV).  3.2.4. Overlopende activa De overlopende activa maken deel uit van de vlottende activa. Onder de overlopende activa vallen de volgende posten: - De van Nederlandse en Europese overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. - De overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. De overlopende activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs (artikel 63 BBV).   4. Eigen vermogen Het eigen vermogen van een gemeente betreft het saldo van de bezittingen en de schulden. Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde resultaat zoals dat volgt uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening (artikel 42 lid 1 BBV). Het gerealiseerde resultaat wordt als afzonderlijk onderdeel van het eigen vermogen opgenomen (artikel 42 lid 2 BBV). De reserves zijn te onderscheiden in de algemene reserve en de bestemmingsreserves (artikel 43 lid 1 BBV).  5. Voorzieningen Voorzieningen zijn passiefposten in de balans die een schatting geven van de voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker zijn en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum. Er is een viertal categorieën voorzieningen, te weten: - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s (artikel 44 lid 1a en 1b BBV) - Voorzieningen ter egalisering van kosten (artikel 44 lid 1c BBV) - Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven als bedoeld in artikel 35 eerste lid, onder b (artikel 44 lid 1d BBV) - Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is (artikel 44 lid 2 BBV)  Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen en risico’s. Ze mogen niet groter of kleiner zijn dan de 
geschatte omvang van verplichtingen of risico’s waarvoor ze zijn ingesteld.  
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 6. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer De waardering van vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer geschiedt tegen nominale waarde (artikel 63 lid 7 BBV). Op grond van artikel 56 BBV dient in de toelichting op de balans de rentelast voor het begrotingsjaar te worden vermeld van alle vaste schulden, genoemd in artikel 46 BBV.  7. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar De waardering van netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korten dan één jaar geschiedt tegen nominale waarde (artikel 63 lid 7 BBV) Geldleningen behoren alleen onder de netto-vlottende schulden te worden verantwoord als de oorspronkelijke rentetypische looptijd of rentevaste periode van de lening korter is dan één jaar.  8. Overlopende passiva Overlopende passiva zijn volgens artikel 49 BBV verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen. De overlopende passiva omvatten tevens de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen te dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Daarnaast worden overige vooruit-ontvangen bedragen die ten gunste van volgende begrotingsjaren komen, ook onder de overlopende passiva opgenomen. De waardering van overlopende passiva geschiedt tegen nominale waarde (artikel 63 lid 7 BBV).  9. Buiten de balans opgenomen borg- en garantstellingen Aan de passiefzijde van de balans wordt buiten de balanstelling het bedrag opgenomen waartoe aan natuurlijke personen en rechtspersonen borgstellingen of garantiestellingen zijn verstrekt (artikel 50 BBV).  10. Belangrijke financiële verplichtingen In de toelichting op de balans worden de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen vermeld waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden (artikel 53 BBV). Dit betreft meerjarige financiële verplichtingen, bijvoorbeeld langlopende huurcontracten of leasecontracten.   11. Algemene grondslagen voor de resultaatbepaling De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Op grond van het voorzichtigheidsprincipe worden baten en winsten genomen als zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het begrotingsjaar, worden wel verwerkt in het resultaat.  Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het verbod op het opnemen van voorzieningen en schulden voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten worden sommige personele lasten toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Voorbeelden zijn ziektekostenpremie voor gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.  Bij de toepassing van de afschrijvingsmethode wordt het toerekeningbeginsel in acht genomen. Het toerekeningbeginsel houdt in dat baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. In beginsel wordt over vaste activa lineair afgeschreven met ingang van het jaar volgend op de ingebruikneming. 
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 Het toerekenen van de kosten van kostenplaatsen (personeel en overhead) gebeurt op basis van een procentuele verdeling over de verschillende producten. 
Rentelasten worden doorberekend aan de producten/programma’s op basis van een bij begroting vastgesteld omslagpercentage. Financiering is meestal nodig voor aanschaf van kapitaalgoederen. De rente hierover wordt verdeeld op basis van de boekwaarde van de kapitaalgoederen behorende bij de 
verschillende programma’s. Een rentesaldo wordt als resultaat afzonderlijk verantwoord op het overzicht van Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.  12. Stelsel- en schattingswijzigingen in de jaarstukken 2016 Er is sprake van een stelselwijziging doordat de niet in exploitatie genomen gronden (kortweg: NIEGG) gepresenteerd worden bij de materiële vaste activa per 1-1-2016 in plaats van bij de voorraden. Als gevolg hiervan zijn de bedragen per 1-1-2016 via een kolom balansverschuiving in de toelichting op de balans geherrubriceerd naar de materiële vaste activa. Bij de materiële vaste activa worden deze activa conform de Notitie Grondexploitatie van de Commissie BBV vóór 31 december 2019 gewaardeerd naar de nieuwe bestemming. Op dit moment zijn betreffende activa gewaardeerd tegen de waarde per 31-12-2016.  Schattingswijziging Er is sprake van een schattingswijziging doordat de uitgangspunten op basis waarvan de in exploitatie genomen gronden (kortweg: BIE) worden gewaardeerd, per 1-1-2016 zijn aangepast conform de notitie Grondexploitatie van de Commissie BBV.  Op grond van artikel 65 lid 3 van de BBV, moet een actief dat buiten gebruik wordt gesteld worden afgewaardeerd op het moment van buitengebruikstelling, indien de restwaarde lager is dan de boekwaarde. Met het raadsbesluit (d.d. 20 september 2016) om de bestaande panden Rehobothschool en Gemeentehuis te slopen () moet de restant boekwaarde versneld worden afgeschreven. Op het moment van sloop is de boekwaarde van de panden dan nihil.   13. Aansluiting eigen vermogen en gerealiseerd resultaat In onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt hoe het verloop van de reserves was in het afgelopen boekjaar. De mutaties zijn gebaseerd op besluiten van vorig boekjaar waaronder de besluitvorming over de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2015. Als laatste wordt het resultaat over het verantwoordingsjaar gepresenteerd. Over dit bedrag wordt bij de vaststelling van deze jaarrekening een bestemming gevraagd aan de raad.  

    

Saldo    1-1 Resultaat 2015 Resultaat bestemming 2016
Gerealiseerd resultaat Saldo    31-12

Algemene reserves 18.194                 1.655        6.196             -                      26.045      Bestemmingsreserves 18.726                 40              -2.483           -                      16.283      Gerealiseerd resultaat -                            -                 1.368             Totaal 36.920                 1.695        3.713             1.368             42.328      

Aansluiting eigen vermogen en gerealiseerd resultaat
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     Balans   
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Balans per 31 december 2016ACTIVA Vaste activa  Immateriële vaste activa 2.070        -                  - Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen -                 -                  - Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief -                 -                  - Bijdragen aan activa in eigendom van derden 2.070        
 Materiële vaste activa 127.654   108.410    - Investeringen met een economisch nut 81.315      66.958       - Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 29.115      27.414       - Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 17.224      14.038      
 Financiële vaste activa 14.313      16.704       - Kapitaalverstrekking aan:  - deelnemingen 503           503            - gemeenschappelijke regelingen -                 -                  - overige verbonden partijen -                 -                  Leningen aan:  - openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden -                 -                  - woningbouwcorporaties 12.820      13.248       - deelnemingen -                 -                  - overige verbonden partijen -                 -                  - Overige langlopende geldleningen 969           981            - Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 21              21               - Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer -                 -                  - Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer -                 -                  - Bijdragen aan activa in eigendom van derden -                 1.951        
 Totaal vaste activa 144.037   125.114   

bedragen x € 1.00031-12-16 31-12-15
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ACTIVAVlottende activaVoorraden 40.522      50.756      - Grond- en hulpstoffen:- niet in exploitatie genomen bouwgronden -                 21.774      - overige grond- en hulpstoffen -                 -                 - Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 37.654      26.009      - Gereed product en handelsgoederen -                 -                 - Vooruitbetalingen 2.868        2.973        
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 10.106      8.246        - Vorderingen op openbare lichamen 6.380        4.833        - Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden -                 -                 
Overige verstrekte kasgeldleningen- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar -                 -                 - Rekening-courantverhouding met het Rijk -                 -                 - Rekening-courantverhouding met niet-financiële instellingen -                 -                 - Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd korter dan één jaar -                 -                 - Overige vorderingen 3.726        3.413        - Overige uitzettingen -                 -                 
Liquide middelen 744           44              - kassaldi 1                1                - banksaldi 743           43              
Overlopende activa 2.856        5.758        - De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel -                 -                 
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 2.856        5.758        
Totaal vlottende activa 54.228      64.804      
Totaal generaal activa 198.266   189.918   

bedragen x € 1.00031-12-16 31-12-15

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorende bij controleverklaring 
d.d. 27 juni 2017



 

Jaarrekening 2016 - Zuidplas  

171  

   

PASSIVAVaste passiva
Eigen vermogen 43.696      38.616      - Algemene reserve 26.045      18.195      - Bestemmingsreserves 16.283      18.726      - Gerealiseerde resultaat 1.368        1.695        
Voorzieningen 20.491      19.963      - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 8.942        8.695        - Egalisatievoorzieningen 2.299        2.358        - Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden 9.250        8.910        
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 110.281   114.134   - Obligatieleningen -                 -                 - Onderhandse leningen van:- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen -                 -                 - binnenlandse banken en overige financiële instellingen 110.239   114.111   - binnenlandse bedrijven -                 -                 - openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden -                 -                 - overige binnenlandse sectoren -                 -                 - buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren -                 -                 - Door derden belegde gelden -                 -                 - Waarborgsommen 42              23              
Totaal vaste passiva 174.468   172.713   

bedragen x € 1.00031-12-16 31-12-15
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PASSIVAVlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 15.226      8.955        - Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden -                 -                 
- Overige kasgeldleningen 8.000        -                 - Banksaldi 2.530        5.545        - Overige schulden 4.696        3.410        
Overlopende passiva 8.572        8.249        - Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 7.011        6.793        
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 641           558           
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 920           898           
Totaal vlottende passiva 23.798      17.204      
Totaal generaal passiva 198.266   189.918   
- Gewaarborgde geldleningen 76.666      55.981      - Garantstellingen -                 

bedragen x € 1.00031-12-16 31-12-15
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 Toelichting op de balans   
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Immateriële vaste activa Boekwaarde 1-1 Boekwaarde 31-12-                       -                       -                       -                       -                       2.070              Totaal -                       2.070              

bedragen * 1.000,-
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningenKosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actiefBijdragen activa in eigendom van derden

Toelichting op de balans per 31 december, Activa  
Activa  1. Vaste activa  De waardering van de activa en de bepaling van de afschrijvingen is uitgewerkt in de Nota Waardering en afschrijving. Deze nota vloeit voort uit de door de raad vastgestelde Verordening op het financieel beleid. De belangrijkste uitgangspunten zijn hieronder aangegeven: 
 De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische aanschafwaarde minus afschrijvingen en eventuele waardeverminderingen; 
 Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investeringen in mindering gebracht; 
 In beginsel wordt een lineaire afschrijvingsmethode toegepast. Voor enkele categorieën wordt de annuïtair methode toegepast; 
 Afschrijving vindt voor het eerst plaats in het jaar volgend op de ingebruikneming van het actief;  1.1. Immateriële vaste activa         Onderstaand overzicht geeft het verloop aan van de immateriële vaste activa: 

     

Boekwaarde 31-12 Herrubricering Boekwaarde 1-1 Vermeerderingen Vermin-deringen Afschrijvingen Afwaar-dering Boekwaarde  31-12Bijdragen activa in eigendom van derden -                       1.951              1.951              186                   -                          67                       2.070                  Totaal -                       1.951              1.951              186                   -                          67                       -                       2.070                  

bedragen * 1.000,-Immateriële vaste activa
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 In 2016 is een zogenaamde stelselwijziging doorgevoerd; als gevolg van een wijziging in de BBV worden met ingang van 2016 de bijdragen activa in eigendom van derden verantwoord onder de immateriële vaste activa.  1.2. Materiële vaste activa  

  In de Nota Waardering en Afschrijvingen 2014 gemeente Zuidplas zijn de termijnen opgenomen waarin de Investeringen met economisch nut worden afgeschreven: 

   

Materiële vaste activa Boekwaarde 1-1 Boekwaarde 31-12 Balanswaarde31-1266.958            88.799            81.315               27.414            29.115            29.115               
14.038            17.224            17.224               Totaal 108.410         135.138         127.654             

bedragen * 1.000,-

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut
Investeringen met economisch nutInvesteringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Investeringen met economisch nut - afschrijvingstermijnen

8Vervoermiddelen klein, reiniging / milieu en gereedschappen brandweerVeegwagens 6Automatisering (software) en gereedschappen gemeentewerken 5

Noodgebouwen, bouwkundige aanpassing / renovatie, drukriolering, gemalen elektrisch / mechanisch en pompen 20
Machines en installaties, herinrichtingen begraafplaatsen, renovatie sportvelden en inrichtingskosten gebouwen / buitenruimte 15
Vervoermiddelen groot 12

25

Gronden en terreinen n.v.t.Grondwatermaatregelen 60Vrijverval riolering, aanleg begraafplaatsen en nieuwbouw duurzame gebouwen 50

Inventaris waaronder meubilair, begraafplaats en gladheidbestrijding 10

Afschrijving in jaren

Woonruimten, gebouwen algemeen, gemalen bouwkundig en de aanleg van sportvelden 40Persleiding- / vacuumriolering 30Woonwagens
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In 2016 is een zogenaamde stelselwijziging doorgevoerd; gronden die voorheen gerubriceerd werden als niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG), worden vanaf het boekjaar 2016 opgenomen onder de materiële vaste activa, zolang er nog geen grondexploitatie is vastgesteld door de raad. Ook de voorziening die is gevormd voor de niet winstgevende grondexploitaties is aangepast op de balanswaarde (kolom Verliesvoorziening). Het onderstaande overzicht geeft de onderverdeling en het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:  

 De kapitaallasten van investeringen in schoolgebouwen, gemeentelijke huisvesting, dorpshuizen, kinderopvangcentra en sportvoorzieningen worden (gedeeltelijk) gedekt door een onttrekking uit daarvoor gevormde bestemmingsreserves.  

  

Boekwaarde  1-1 Investering Des-investering Afwaar-dering Bijdragen van derden Afschrijving Boekwaarde  31-12 Verliesvoorziening Balanswaarde31-12Gronden en terreinen 20.502            22.125            -                       -                       -                       1                      42.626               -7.484             35.142               Woonruimte 148                 -                       -                       -                       -                       12                    136                     -                       136                     Bedrijfsgebouwen 38.201            651                 -                       -                       -                       1.384              37.468               -                       37.468               Grond-, weg- en waterbouw 6.161              851                 -                       -                       -                       375                 6.637                 -                       6.637                  Vervoermiddelen 346                 153                 -                       -                       -                       94                    405                     -                       405                     Machines, apparaten, installaties 679                 120                 -                       -                       -                       155                 644                     -                       644                     Overige materiële vaste activa 921                 93                    -                       -                       -                       131                 883                     -                       883                     Totaal 66.958            23.993            -                       -                       -                       2.152              88.799               -7.484             81.315               

Investeringen met economisch nut - verloop boekwaarde
bedragen * 1.000,-

              5.500 168                     
                 214                    193 206                                      497                    411 411                                      135                    126 126                     Telefonie                  150                    116 116                     Totaal

2.427                                                

Gebouw Brede School Mkp                                                 35 

16.010                                       15.954                                        15.853                                             

Gebouw Brede School Mrd                                               247 Nieuw gemeentehuis                                          9.144                                               248 248                                                   Begraafplaats/urnenmuurSportveldenVeegwagen Cleango

Grond Brede School Mkp                                              370                                               370 370                                                   
Grond Knibbelweg Oost  NIEGG gronden                                            8.549 8.549                                                Grond Nieuwerkerk Noord  NIEGG gronden                                            2.426 2.426                                                

 NIEGG gronden                                               455 455                                                   Grond Swanla Driehoek  NIEGG gronden                                            2.427 

Belangrijkste investeringen Beschikbaar gesteld krediet Werkelijk besteed in 2016 Cumulatief besteed t/m 2016
Grond AWZI locatie  NIEGG gronden                                               351 351                                                   Grond Loods Loklocatie

bedragen * 1.000,-
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Voormalig NIEGG grond dat een vaste bestemming heeft en niet in een transformatieproces zit, wordt opgenomen onder de materiële vaste activa. Dit geldt ook voor gronden die anticiperend en strategisch zijn aangekocht maar waarbij (nog) geen sprake is van een raadsbesluit met de vaststelling van het grondexploitatiecomplex, inclusief grondexploitatiebegroting.   Project Brede School Moordrecht is financieel nog niet afgerond. Finale afwikkeling met diverse schoolbesturen zal plaatsvinden in 2017. De mate waarin de overschrijding wijzigt door de afrekening met de schoolbesturen is nog onduidelijk.  De investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven zijn als volgt onderverdeeld: 

  De investeringen in grond-, weg- en waterbouw zijn investeringen die opgenomen zijn in het vastgesteld Rioleringsplan (vGRP) van 2015. 

   

Boekwaarde   1-1 Investering Des-investering Afwaar-dering Bijdragen van derden Afschrijving Boekwaarde  31-12
Gronden en terreinen               1.588                        -                        -                        -                        -                        - 1.588              Bedrijfsgebouwen               2.035                        -                        -                        -                        -                     35 2.000              Grond-, weg- en waterbouw 20.113                          2.673                        -                        -                        -                  527 22.259            Vervoermiddelen 441                                        -                        -                        -                        -                     63 378                 Machines, apparaten, installaties 2.940                                  12                        -                        -                        -                  298 2.654              Overige materiële vaste activa 297                                     23                        -                        -                        -                     84 236                 Totaal 27.414            2.708              -                       -                       -                       1.007              29.115            

Investeringen met economisch nut met heffingen - verloop boekwaarde
bedragen * 1.000,-

156159156200
868Totaal

GRP ZVH afkoppelen 2,25 haGRP investeringen gemalenGRP ZVH afkoppelen 2,25 haGRP MRD verbinding BBBGRP milieumaatregelenGRP vervangen elec/mech deel drukrioleringGRP rioolrenovatie Kroonkruid
200
330

113143

864
316538864

Diverse aanpassingen riolering conform GRP

2.465                                         2.122                                           2.389                                                
316
156200
551

156218
316
156

Belangrijkste investeringen Beschikbaar gesteld krediet Werkelijk besteed in 2016 Cumulatief besteed t/m 2016bedragen * 1.000,-
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  Investeringen met maatschappelijk nut Op grond van de nota ‘Waardering en Afschrijvingen 2014 gemeente Zuidplas’ worden investeringen voor het wegenbeheer met een minimum bedrag van 
€ 10.000 geactiveerd, tenzij de gemeenteraad gemotiveerd besluit hiervan af te wijken. In de Nota Waardering en Afschrijvingen 2014 gemeente Zuidplas zijn de termijnen opgenomen waarin de Investeringen met maatschappelijk nut worden afgeschreven: 

 *NPR - Nederlandse Praktijkrichtlijn  De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut heeft het volgende verloop: 

 De bijdrage van derden betreffen de subsidies van de Provincie Zuid – Holland in het kader van mobiliteit 2016.     

Investeringen met maatschappelijk nut - afschrijvingstermijnenInvesteringscategorie

Asfalt- en dijkwegen: aanleg wegen e.d. 15Speelvelden en -toestellen 12Verkeersmeubilair: abri's en plattegrondkasten 10

Aanleg, onderhoud en renovatie wegen 30Watergangen: beschoeïïngen en watergangen 25Kunstwerken houten installaties en openbare verlichting masten / armaturen 20

Afschrijving in jarenKunstwerken betonnen installaties 60Openbare verlichting kabels en kasten 50Openbare verlichting NPR en kunstwerken stalen installaties 40

Boekwaarde   1-1 Investering Des-investering Afwaar-dering Bijdragen van derden Afschrijving Boekwaarde  31-12
Grond-, weg- en waterbouw 13.210            4.429              -                       -                       252                 896                 16.491               Machines, apparaten, installaties 828                 7                      -                       -                       -                       102                 733                     Totaal 14.038            4.436              -                       -                       252                 998                 17.224               

Investeringen met maatschappelijk nut - verloop boekwaarde
bedragen * 1.000,-
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De belangrijkste inverteringen bij grond- weg en waterbouw zijn: 

   1.3. Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan instellingen en verstrekte leningen zijn opgenomen tegen nominale waarde.  
Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Als de waarde van de aandelen onverhoopt structureel daalt tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet nodig geweest.  De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs. Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2016 wordt in onderstaand overzicht weergegeven: 

 

1783Totaal 4.424                                         4.127                                         4.151                                         

389505
350 326 326

Reconstructie RijkswegReconstructie Staatsliedenbuurt 389505550530
Reconstructie Kortenoord

Beschikbaar gesteld krediet Werkelijk besteed in 2016 Cumulatief besteed t/m 2016
bedragen * 1.000,-

Zuidelijke Dwarsweg 1.211                                          1.179 1.203Reconstructie Kruidenbuurt                                          1.728 1.728

Belangrijkste investeringen

bedragen * 1.000,-Boekwaarde   31-12 Herrubricering Boekwaarde   1-1 Vermeer-deringen Aflossingen Afwaardering Boekwaarde  31-12Kapitaalverstrekking aan:Deelnemingen 503                 -                       503                 -                        -                          -                          503                 Gemeenschappelijke regelingen -                       -                       -                       -                        -                          -                          -                       Overige verbonden partijen -                       -                       -                       -                        -                          -                          -                       Leningen aan:Openbare lichamen cf art 1 Wet fido -                       -                       -                       -                        -                          -                          -                       Woningbouwcorporaties 13.248            -                       13.248            -                        428                    -                          12.820            Deelnemingen -                       -                       -                       -                        -                          -                          -                       Overige verbonden partijen -                       -                       -                       -                        -                          -                          -                       Overige langlopende geldleningen 981                 -                       981                 -                        12                       -                          969                 Uitzettingen in 's Rijks schatkist > 1 jaar 21                    -                       21                    -                        -                          -                          21                    Uitzettingen Ned. schuldpapier > 1 jaar -                       -                       -                       -                        -                          -                          -                       Overige uitzettingen > 1 jaar -                       -                       -                       -                        -                          -                          -                       Bijdragen activa in eigendom van derden 1.951              1.951              -                       -                        -                          -                          -                       Totaal 16.704            1.951              14.753            -                        440                    -                          14.313            

Financiële vaste activa
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 In 2016 is een zogenaamde stelselwijziging doorgevoerd; als gevolg van een wijziging in de BBV worden met ingang van 2016 de bijdragen activa in eigendom van derden verantwoord onder de immateriële vaste activa.  Per 31 december 2016 bestond de post deelnemingen voornamelijk uit de volgende posten: Bank Ned. Gemeenten    54.328 aandelen   à     €     2,50 per stuk nominaal      Cyclus N.V.     40.302 aandelen   à     €     7,00 per stuk nominaal      Alliander  245.888 aandelen   à     €     5,00 per stuk nominaal      Oasen             8 aandelen  à     € 455,00 per stuk nominaal   CV Zevenhuizen           10 aandelen  à     €   31,00 per stuk nominaal  De waardering van het belang in Alliander is lager dan de nominale waarde (245.888 aandelen x € 5) aangezien de nominale waarde hoger is dan de verkrijgingwaarde. Conform de BBV geschiedt waardering op de balans tegen verkrijgingswaarde en deze bedraagt € 81.058 (de nominale waarde is              
€ 1.229.440 zijnde € 5 x 245.888 aandelen).   De leningen aan de woningbouwcorporaties zijn verstrekte leningen voor woningbouw.  2. Vlottende activa  2.1. Voorraden De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden (gronden die in exploitatie zijn genomen) zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs of de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend en een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden genomen volgens het voorzichtigheidsprincipe. Dit wil zeggen dat de winsten met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Als hiervan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten volledig op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.  Producten die zijn gerealiseerd worden gewaardeerd tegen de kostprijs, of tegen de marktwaarde als de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor als voorraden incourant worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de loon- en machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.  
In 2016 is een zogenaamde stelselwijziging doorgevoerd; met ingang van 1 januari 2016 komt de categorie “niet in exploitatie genomen gronden” niet langer voor. Vanwege de BBV-wijzigingen worden gronden die voorheen gerubriceerd werden als niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG), opgenomen onder de materiële vaste activa, zolang er nog geen grondexploitatie is vastgesteld door de raad. In de tabel is de balanswaarde per 31 december 2016 daarmee nihil.    
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De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:  

  

  Met onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de kosten, de opbrengsten en het geraamde eindresultaat van de bouwgronden in exploitatie.  

    

Voorraden
Niet in exploitatie genomen bouwgrondenOverige grond- en hulpstoffen
Gereed product en handelsgoederenVooruitbetalingenTotaal 70.023 50.756                                        40.522                                          

-                                                    -                                                      2.973 2.973                                           2.868                                             
-                                                    -                                                      Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in 35.471 26.009                                        37.654                                          

Boekwaarde   1-1 Balanswaarde    1-1 Balanswaarde31-1231.579 21.774                                        -                                                      
bedragen * 1.000,-

Boekwaarde   1-1 Investering Over-    boeking Winstneming Inkomst van derden Inkomst grond- verkopen
Boekwaarde  31-12 Verlies voorziening Balanswaarde  31-12

Niet in exploitatie 31.579            -                       -31.579          -                       -                        -                       -                          -                       MVA -                       -                       20.914            -                       -                        -                       -                          -                       In exploitatie 35.471            6.561              10.665            1.756              691                 9.466               44.296            6.642                 37.654            Totaal 67.050            6.561              -                       1.756              691                 9.466               44.296            6.642                 37.654            

bedragen * 1.000,-(Niet) in exploitatie genomen bouwgronden

Voorraad bouwgrond in exploitatie bedragen x € 1.000OmschrijvingDe geraamde nog te maken kosten * 27.023De geraamde opbrengsten * 70.191Het geraamde eindresultaat (eindwaardemethode) / verlies (MPG '2017; blz. 86)** -1.173Toelichting* Nominale kosten en opbrengsten (exclusief kosten - en opbrengstenstijging)** Eindwaarde inclusief kosten- en opbrengstenstijgingen en rentekosten (Conform rekenparameters MPG '2017 / blz. 19-21)
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2.2. Uitzettingen korter dan één jaar  De uitzettingen korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte oninbaarheid.  De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder bestaan uit:  

  De post vorderingen op openbare lichamen is voornamelijk de vordering op het BTW compensatiefonds.  Onderdeel van de post overige vorderingen is de vordering van met name de bijzondere bijstand en de leenbijstand ter grootte van € 1.259.000. Deze moet grotendeels als dubieuze debiteur worden aangemerkt, omdat de verwachting is dat niet alle vorderingen geïnd zullen worden. Hiervoor is een verliesvoorziening getroffen voor een bedrag van € 1.041.000. Ten behoeve van de reguliere debiteuren is een totale voorziening dubieuze debiteuren 
getroffen van € 308.000. 

Uitzettingen < 1 jaar Balanswaarde  1-1
Boekwaarde  31-12 Verlies voorziening Balanswaarde  31-12Vorderingen op openbare lichamen 4.833              6.380              -                       6.380                 Verstrekte kasgeldleningen aan openb. lichamen cf art 1 Wet fido -                       -                       -                       -                          Overige verstrekte kasgeldleningenUitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar -                       -                       -                       -                          Rekening-courantverhouding met het Rijk -                       -                       -                       -                          Rekening-courantverhouding met niet-financiële instellingen -                       -                       -                       -                          Uitzettingen van Ned. schuldpapier met een looptijd < 1 jaar -                       -                       -                       -                          Overige vorderingen 3.413              5.075              1.349              3.726                 Overige uitzettingen -                       -                       -                       -                          Totaal 8.246              11.455            1.349              10.106               

bedragen * 1.000,-
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  2.3. Liquide middelen  

  Het saldo van de liquide middelen bestaat uit het kassaldo en de saldi bij verschillende Nederlandse handelsbanken.  De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de gemeente.  2.4. Overlopende activa  

  

kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 Kwartaal  4Op dagbasis buiten 's Rijksschatkist gehouden middelen 181                 253                 245                 93                       Drempelbedrag 705                 705                 705                 705                     Ruimte onder drempelbedrag 524                 452                 460                 612                     Overschrijding van het drempelbedrag -                       -                       -                       -                          
Begrotingstotaal 94.000€         Drempelbedrag 0,75%

bedragen * 1.000,-Schatkistbankieren

Liquide middelen

TotaalBanksaldi 43                                               743                                             44                                               744                                             

Boekwaarde 1-1 Boekwaarde 31-12Kassaldi 1                                                 1                                                 
bedragen * 1.000,-

Overlopende activa

Totaal 5.758                                         2.856                                             

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

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 5.758                                         2.856                                             

Boekwaarde 1-1 Boekwaarde 31-12
bedragen * 1.000,-
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Toelichting op de posten: De nog te ontvangen bedragen bestaan onder andere uit:  
 Op te leggen precarioheffing 2016 ter hoogte van € 1.949.000 
 Bijdrage schoolbestuur en ontwikkelaar inzake Brede School Moordrecht  €  853.000 
 Facturatie aan Nedvang  voor de inzameling en recycling van de verschillende soorten verpakkingsafval €  200.000 Er is een bedrag van € 329.000 vooruitbetaald. Dit bestaat uit facturen die in 2016 zijn ontvangen en betaald, maar waarvan de lasten betrekking hebben op 2017.   
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Toelichting op de balans per 31 december, Passiva  
Passiva  1. Eigen vermogen  Het eigen vermogen bestaat uit reserves en het resultaat van de jaarrekening. Er zijn twee soorten reserves:  
 de algemene reserves 
 de bestemmingsreserves  De algemene reserve is bedoeld als buffer voor tegenvallers. Het betreft de vrij aanwendbare middelen die worden ingezet wanneer zich onvoorziene 
financiële risico’s voordoen. De algemene reserve maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit. Voor het totale overzicht van de weerstandscapaciteit wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (in het Jaarverslag 2016).  Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door de raad een specifieke bestemming is gegeven. De toevoegingen en onttrekkingen zijn geoorloofd voor zover de raad hiertoe heeft besloten. Onttrekkingen zijn daarnaast uitsluitend toegestaan als dit past binnen het specifieke doel van de reserve.  Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:  

         

Eigen vermogen Saldo     1-1-2014 Saldo      1-1-2015 Saldo01-01-16 Saldo     31-12-16Algemene reserve 16.853            16.874            18.195           26.045            Bestemmingsreserves 23.586            21.815            18.726           16.283            Totaal 40.439            38.689            36.921           42.328            

bedragen * 1.000,-
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Het verloop van de reserves in 2016 wordt in onderstaand overzicht weergegeven: 

  

Boekwaarde  1-1 Toevoeging Onttrekking Bestemming resultaat 2015
Vermin-dering wegens kap.lstn

Boekwaarde  31-12
Algemene reserve vrij besteedbaar deel 15.143          850                 1.663              1.655              -                      15.985            Algemene reserve niet vrijbesteedbaar deel -                      -                       -                       -                       -                      -                       Reserve grondexploitatie 3.052             7.071              62                    -                       -                      10.061            Algemene reserves 18.195          7.921              1.725              1.655              -                      26.045            Afvalstoffenheffing 1.155             -                       286                 -                       -                      869                 Ontwikkeling brede school -                      -                       -                       -                       -                      -                       Egalisatiereserve Wmo -                      -                       -                       -                       -                      -                       Egalisatiereserve Wet Inburgering Nieuwkomers 47                  -                       -                       -                       -                      47                    Eigen graven 253                -                       -                       -                       -                      253                 GVVP -                      -                       -                       -                       -                      -                       Baggerwerken -                      -                       -                       -                       -                      -                       Activiteitenfonds De Kraal 40                  -                       -                       -                       -                      40                    Kapitaallastenreserve 14.537          315                 1                      -                       1.112             13.739            Onderhoud gem.gebouwen -                      -                       -                       -                       -                      -                       Onderhoud school- en gymlokalen -                      -                       -                       -                       -                      -                       Onderhoud sport 102                -                       -                       -                       -                      102                 Onderhoud woonwagens -                      -                       -                       -                       -                      -                       Onderhoud openbare verlichting -                      -                       -                       -                       -                      -                       Onderhoud civiele kunstwerken -                      -                       -                       -                       -                      -                       Onderhoud speeltoestellen en -plaatsen -                      -                       -                       -                       -                      -                       Verkoop Dorpstraat 60 (Ambachtshuis) -                      -                       -                       -                       -                      -                       Uit te voeren werken 316                -                       202                 -                       -                      114                 Ontwikkeling Ambonwijk 499                -                       -                       -                       -                      499                 Onderhoud De Kraal -                      -                       -                       -                       -                      -                       Kwaliteitsplan groenbeheer 362                -                       362                 -                       -                      -                       Wet WABO -                      -                       -                       -                       -                      -                       Onderhoud graven -                      -                       -                       -                       -                      -                       Convenant spoorwegovergangen 130                -                       -                       -                       -                      130                 KCC 45                  -                       -                       -                       -                      45                    Reserve organisatie ontwikkeling -                      -                       -                       -                       -                      -                       Decentralisaties 1.238             -                       1.048              40                    -                      230                 Vastgoed -                      295                 80                    -                       -                      215                 Bestemmingsreserves 18.726          610                 1.979              40                    1.112             16.283            Totaal 36.920          8.531              3.704              1.695              1.112             42.328            

bedragen * 1.000,-Verloop reserves
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Onder “Bestemming resultaat 2015” staan de onttrekkingen die het gevolg zijn van het resultaat van het vorige boekjaar. Onder de “Verminderingen ter 
dekking van kapitaallasten” staan de verminderingen vermeld in verband met kapitaallasten van activa waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is gevormd.  In onderstaande overzichten wordt per reserve de aard en het doel van iedere reserve toegelicht met de mutaties die hebben plaatsgevonden:  

  Met het vaststellen van de jaarrekening 2016 (R16.000068) is besloten om het voordeling jaarrekeningresultaat 2015 te storten in de algemene reserve en de resultaatbestemming te onttrekken aan de algemene reserve.  

Algemene reserve saldo 01-01-2016 Vermeer-deringen: Vermin-deringen: Saldo 31-12-2016
Saldo 1 januari 15.143            Jaarrekeningresultaat 2015 1.655              Vermeerderingen:Budgetoverheveling 2016 - 2017 805                 Anterieure overeenkomst Boslocatie 45                    Verminderingen:Budgetoverheveling 2015 - 2016 762                 Verbeterplan organisatie 230                 Kinderarmoede 25                    Organisatieontwikkeling 451                 Frictiebudget dienstverlening 60                    Extra afschrijving ivm voorgenomen sloop panden 135                 Saldo 31 december             16.798                  850               1.663            15.985 

bedragen * 1.000,-
Doel: middelen beschikbaar hebben voor eenmalige uitgaven die niet in de begroting of voor dekking van een eventueel nadelig saldo van de jaarrekening.
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Afvalstoffenheffing saldo 01-01-2016 Vermeer-deringen: Vermin-deringen: Saldo 31-12-2016
Saldo 1 januari 1.155              Vermeerderingen:
Verminderingen:Saldo 2016 286                 Saldo 31 december 1.155              -                       286                 869                 

bedragen * 1.000,-
Doel: Het egaliseren van de jaarlijkse voor- en nadelige saldi van de kosten en opbrengsten op het product afvalstoffenbeleid.
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Egalisatiereserve Wet Inburgering Nieuwkomers saldo 01-01-2016 Vermeer-deringen: Vermin-deringen: Saldo 31-12-2016
Saldo 1 januari 47                    Vermeerderingen:
Verminderingen:
Saldo 31 december                     47                        -                        -                    47 

Doel: Het ondervangen van verschillen tussen werkelijke en begrote bedragen voor inburgering.
bedragen * 1.000,-

Eigen graven saldo 01-01-2016 Vermeer-deringen: Vermin-deringen: Saldo 31-12-2016
Saldo 1 januari 253                 Vermeerderingen:
Verminderingen:
Saldo 31 december                  253                        -                        -                  253 

Doel: Het beschikken over de mogelijkheid tot het dekken van herinrichting- en uitbreidingsinvesteringen van de begraafplaatsen.

Activiteitenfonds De Kraal saldo 01-01-2016 Vermeer-deringen: Vermin-deringen: Saldo 31-12-2016
Saldo 1 januari 40                    Vermeerderingen:
Verminderingen:
Saldo 31 december                     40                        -                        -                    40 

Doel: positieve exploitatieresultaten vam De Kraal reserveren voor toekomstige, niet voorziene kosten voor activiteiten van De Kraal.
bedragen * 1.000,-
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Kapitaallastenreserve saldo 01-01-2016 Vermeer-deringen: Vermin-deringen: Saldo 31-12-2016
Saldo 1 januari 14.537            Vermeerderingen:Rentebijschrijving 291                 Jaarlijkse storting tlv programma samenleving 24                    Verminderingen:Capaciteitsplanning begraafplaats 1                      Onttrekking ter dekking van kapitaallasten 1.112              Saldo 31 december             14.537                  315               1.113            13.739 

bedragen * 1.000,-
Doel: (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten van een aantal specifieke investeringen

Onderhoud sport saldo 01-01-2016 Vermeer-deringen: Vermin-deringen: Saldo 31-12-2016
Saldo 1 januari 102                 Vermeerderingen:
Verminderingen:Vrijval tgv algemene reserveSaldo 31 december                  102                        -                        -                  102 

bedragen * 1.000,-
Doel: Bescchikbaarheid van financiele middelen voor de kosten van inrichtingselementen. Deze zijn niet opgenomen in het geactualiseerde beheerplan Sportparken
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Uit te voeren werken saldo 01-01-2016 Vermeer-deringen: Vermin-deringen: Saldo 31-12-2016
Saldo 1 januari 316                 Vermeerderingen: -                       Verminderingen:Correctie proportionele bijdrage Brug over de Ringvaart 202                 Saldo 31 december                  316                        -                  202                  114 

bedragen * 1.000,-
Doel: Inzetten voor het bekostigen van het gemeentelijk deel van de Brug over de Ringvaart.

Ontwikkeling Ambonwijk saldo 01-01-2016 Vermeer-deringen: Vermin-deringen: Saldo 31-12-2016
Saldo 1 januari 499                 Vermeerderingen:
Verminderingen:Budgetoverheveling: PlanontwikkelingSaldo 31 december                  499                        -                        -                  499 

bedragen * 1.000,-
Doel: Bekostigen van de herontwikkeling van het middengebied in de Ambonwijk, waaronder het JWF-gebouw in Moordrecht

Kwaliteitsplan groenbeheer saldo 01-01-2016 Vermeer-deringen: Vermin-deringen: Saldo 31-12-2016
Saldo 1 januari 362                 Vermeerderingen:
Verminderingen:Vrijval tgv  exploitatie ivm kwaliteitsplan 305                 Dorpsstraat Zevenhuizen 57                    Saldo 31 december                  362                        -                  362                       - 

Doel: Beschikbaarheid van financiele middelen om de kosten "up-grading" van het openbaar groen te financieren.
bedragen * 1.000,-
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Convenant spoorwegovergangen saldo 01-01-2016 Vermeer-deringen: Vermin-deringen: Saldo 31-12-2016
Saldo 1 januari 130                 Vermeerderingen:
Verminderingen:
Saldo 31 december                  130                        -                        -                  130 

Doel: een bijdrage leveren aan de verbetering van de veiligheid van de spoorwegovergang Tweede Tochtweg en dekking van kosten van eventuele planschadeprocedures.

bedragen * 1.000,-

KCC saldo 01-01-2016 Vermeer-deringen: Vermin-deringen: Saldo 31-12-2016
Saldo 1 januari 45                    Vermeerderingen:Extra storting vanuit ARVerminderingen:Budgetoverheveling uitgaven 2015Saldo 31 december                     45                        -                        -                    45 

bedragen * 1.000,-
Doel: versterking van de digitale dienstverlening door investeringen in verbeteren website, digitale producten en diensten en kanaalsturing
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  2. Voorzieningen  Voorzieningen worden gevormd voor: Tekst aanpassen conform BBV 
 verplichtingen, verliezen en risico’s; 
 egalisering van de kosten; 
 voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven als bedoeld in artikel 35 eerste lid, onder b;  
 middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is  

Reserve decentralisaties saldo 01-01-2016 Vermeer-deringen: Vermin-deringen: Saldo 31-12-2016
Saldo 1 januari 1.238              Jaarrekeningresultaat 2015 40                    Vermeerderingen:
Verminderingen:Verbeterplan organisatie 270                 Jeugdzorg NSDMH 350                 Vrijval dekking tekort Sociaal domein 428                 Saldo 31 december               1.278                        -               1.048                  230 

Doel: middelen beschikbaar voor dekking  van de invoeringskosten van de decentralisaties (Participatiewet, WMO en Jeugdzorg)
bedragen * 1.000,-

Reserve vastgoed saldo 01-01-2016 Vermeer-deringen: Vermin-deringen: Saldo 31-12-2016
Saldo 1 januari -                       Vermeerderingen:Verkoop kerklaan 26 295                 Verminderingen:Onderzoekskosten 80                    Saldo 31 december                        -                  295                     80                  215 

bedragen * 1.000,-
Doel: De reserve vastgoed wordt gevoed door de netto opbrengsten uit de verkoop van vastgoed. Daarnaast worden de jaarlijkse uitvoerings-/onderzoekskosten en boekwaardeverliezen ten laste gebracht van de reserve
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 De Voorzieningen bestaan uit de volgende posten: 

  Het verloop van de voorzieningen in 2016 is als volgt: 

 

Saldo     1-1-2014 Saldo      1-1-2015 Saldo01-01-16 Saldo     31-12-16Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 16.853            16.874            8.695             8.942              Onderhoudsegalisatievoorzieningen 23.586            21.815            2.358             2.299              Van derden verkregen middelen met een specifiek bestedingdoel 40.439            38.689            8.910             9.250              Totaal 80.878            77.378            19.963           20.491            

Voorzieningen bedragen * 1.000,-

Verloop voorzieningen Boekwaarde   1-1 Toevoeging Onttrekking Vrijval Boekwaarde  31-12Pensioengerechtigde wethouders 5.070              650                 246                 -                      5.474              FPU gemeenten -                       -                       -                       -                      -                       Verliesvoorziening Grondbank 2.160              -                       -                       -                      2.160              Voorziening Wachtgeld wethouders -                       311                 -                       -                      311                 Fonds bovenwijks 374                 157                 -                       239                 292                 Linten ZPP 46                    -                       -                       -                      46                    Deelplanstructuur ZPP 30                    -                       -                       -                      30                    Hoofdplanstructuur ZPP 66                    -                       -                       -                      66                    Voorziening frictiekosten 949                 123                 509                 -                      563                 Voorziening organisatieontwikkeling -                       -                       -                       -                      -                       Niet te verhalen plankosten -                       -                       -                       -                      -                       Voorz. voor verplichtingen, verliezen en risico's 8.695              1.241              755                 239                 8.942              Sporthal -                       -                       -                      -                       Zwembad -                       -                       -                       -                      -                       Wegen 503                 1.025              1.174              -                      354                 Onderhoud openbare verlichting 12                    216                 228                 -                      -                       Onderhoud watergangen 319                 110                 3                      365                 61                    Onderhoud kunstwerken 311                 68                    84                   295                 Onderhoud gemeentelijke gebouwen 1.213              700                 125                 199                 1.589              Groenbeheer -                       -                       -                       -                      -                       Speelplaatsen -                       -                       -                       -                      -                       Egalisatievoorziening Afval -                       -                       -                       -                      -                       Onderhoudsegalisatievoorzieningen 2.358              2.119              1.530              648                 2.299              Riolering 8.910              340                 -                       -                      9.250              Van derden verkregen middelen met specifiek bestedingsdoel 8.910              340                 -                       -                      9.250              Totaal 19.963            3.700              2.285              887                 20.491            

bedragen * 1.000,-
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 In de kolom vrijval worden de bedragen opgenomen die vrijvallen ten gunste van de exploitatie. Alle bestedingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. De bestedingen lopen, in tegenstelling tot de vrijval, dus niet via de exploitatie. 

  Als gevolg van de wettelijke bepalingen van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) heeft de gemeente in 2015 op basis van een actuariële berekening een voorziening ingesteld voor  toekomstige pensioenverplichtingen. Ieder jaar wordt de stand van de voorziening geactualiseerd aan de hand van een voor dit doel specifiek geldend rentepercentage.   Het rentepercentage voor 2016 is verlaagd van 1,63% naar 0,864%. Consequentie is dat de voorziening moet worden opgehoogd. Dit heeft tot gevolg dat de 
hoogte van de voorziening is verhoogd naar € 5.474.000.  

 

Pensioengerechtigde wethouders saldo 01-01-2016 Vermeer-deringen: Vermin-deringen: Saldo 31-12-2016
Saldo 1 januari 5.070              Vermeerderingen:Op peil brengen voorziening i.v.m. renteverlaging 650                 
Verminderingen:Uitbetalingen voormalige wethouders 246                 Saldo 31 december 5.070              650                 246                 5.474             

bedragen * 1.000,-
Doel: het zorgen voor beschikbaarheid van financiele middelen voor pensioenuitkeringen op het moment dat voormalige wethouders de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Verliesvoorziening Grondbank saldo 01-01-2016 Vermeer-deringen: Vermin-deringen: Saldo 31-12-2016

Saldo 1 januari 2.160              Vermeerderingen:
Verminderingen:
Saldo 31 december 2.160              -                       -                       2.160             

Doel: De in de boeken van de Grondbank verantwoorde grondwaarden zijn naar verwachting te hoog. Rekening houdend met de vernietiging door de Raad van State van de besluiten over een aantal deellocaties en de sterk teruglopende marktvraag is uit oogpunt van voorzichtigheid een verliesvoorziening gevormd in 2011.

bedragen * 1.000,-

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorende bij controleverklaring 
d.d. 27 juni 2017



 

Jaarrekening 2016 - Zuidplas  

196  

 
De verliesvoorziening was gebaseerd op een afwaardering van de grondwaarde met € 30 miljoen, waarin de gemeente Zuidplas een belang van 9% heeft. De grondbank heeft deze gronden inmiddels opnieuw gewaardeerd tot een waarde van € 24 miljoen. Dit leidt tot een gemeentelijke voorziening van € 2,1 miljoen.  

   Wanneer een grondexploitatie niet wordt uitgevoerd door de gemeente, maar door een externe partij wordt veelal een anterieure overeenkomst opgesteld tussen de gemeente en de ontwikkelaar. Hierin wordt een bijdrage aan het fonds bovenwijkse voorzieningen overeengekomen, voor het aanleggen van voorzieningen, zoals bijvoorbeeld wegen, rotondes en openbare kunstwerken. Voor de bekostiging van de brug over de Ringvaart zal mede het fonds bovenwijks worden ingezet als dekking.    

  Het betreft een voorziening ten behoeve van lanen en linten. Zie hiervoor ook de toelichting op de voorziening fonds bovenwijks.  

Fonds bovenwijks saldo 01-01-2016 Vermeer-deringen: Vermin-deringen: Saldo 31-12-2016
Saldo 1 januari 374                 Vermeerderingen:Ontvangen bijdrage grondverkopen Zevenhuizen Zuid 157                 Verminderingen:Bijdrage in de kosten brug Ringvaart 239                 
Saldo 31 december 374                 157                 239                 292                 

bedragen * 1.000,-
Doel: In 2012 is het fonds bovenwijks gevormd t.b.v financiele bepalingen in anterieure overeenkomsten als bedoeld in art. 6.2.4 WRO.

Linten ZZP saldo 01-01-2016 Vermeer-deringen: Vermin-deringen: Saldo 31-12-2016
Saldo 1 januari 46                    Vermeerderingen:
Verminderingen:
Saldo 31 december 46                    -                       -                       46                   

Doel: De voorziening is gevormd t.b.v financiele bepalingen in anterieure overeenkomsten als bedoeld in art. 6.2.4 WRO.
bedragen * 1.000,-
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  Het betreft een voorziening voor de deelplanstructuur van de Zuidplaspolder. Zie hiervoor ook de toelichting op de voorziening fonds bovenwijks.   

  Het betreft een voorziening voor de hoofdplanstructuur van de Zuidplaspolder. Zie hiervoor ook de toelichting op de voorziening fonds bovenwijks.  

Deelplanstructuur ZZP saldo 01-01-2016 Vermeer-deringen: Vermin-deringen: Saldo 31-12-2016
Saldo 1 januari 30                    Vermeerderingen:
Verminderingen:
Saldo 31 december 30                    -                       -                       30                   

bedragen * 1.000,-
Doel: De voorziening is gevormd t.b.v financiele bepalingen in anterieure overeenkomsten als bedoeld in art. 6.2.4 WRO.

Hoofdplanstructuur ZZP saldo 01-01-2016 Vermeer-deringen: Vermin-deringen: Saldo 31-12-2016
Saldo 1 januari 66                    Vermeerderingen:
Verminderingen:
Saldo 31 december 66                    -                       -                       66                   

bedragen * 1.000,-
Doel: De voorziening is gevormd t.b.v financiele bepalingen in anterieure overeenkomsten als bedoeld in art. 6.2.4 WRO.
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De stand van de voorziening per 31 december 2016 bedraagt € 563.000. De voorziening is bedoeld om toekomstige uitgaven als gevolg van salarisafspraken waartegenover geen arbeidsprestaties staan en WW-verplichtingen op te vangen. In het bedrag van € 563.000 is rekening gehouden met het feit dat de CAR-UWO niet langer los wordt gezien van de werkloosheidswet. De consequentie is dat ook het arbeidsverleden opgebouwd in het bedrijfsleven meetelt voor de hoogte en duur van de werkloosheidsuitkering.  

  Als gevolg van de BBV-voorschriften is bij de jaarrekening 2016 een voorziening wachtgeldverplichtingen voor voormalige wethouders ingesteld. Er is naar de stand van 31 december 2016 - naast de wachtgeldverplichtingen voor bestaande situaties - ook rekening gehouden met het vertrek van een wethouder in het jaar 2016. 

Voorziening frictiekosten saldo 01-01-2016 Vermeer-deringen: Vermin-deringen: Saldo 31-12-2016
Saldo 1 januari 949                 Vermeerderingen:Actualisatie toekomstige verplichtingen 123                 
Verminderingen:Diverse uitbetalingen voormalig personeel 509                 
Saldo 31 december 949                 123                 509                 563                 

Doel: Het opvangen van de kosten als gevolg van boventalligheid in het kader van de reorganisatie.
bedragen * 1.000,-

Voorziening Wachtgeld wethouders saldo 01-01-2016 Vermeer-deringen: Vermin-deringen: Saldo 31-12-2016
Saldo 1 januari -                       Vermeerderingen:Storting voorziening 311                 
Verminderingen:Diverse uitbetalingen
Saldo 31 december -                       311                 -                       311                 

bedragen * 1.000,-
Doel: .
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Het product Riolering is een “gesloten systeem”. Een gesloten systeem is een product, of een aantal samenhangende producten, waarvan de totale kosten geheel worden gedekt uit een specifieke inkomstenbron, anders dan de algemene dekkingsmiddelen. Het saldo van baten en lasten van deze producten wordt altijd toegevoegd of onttrokken aan de voorziening.   

  In 2012 is het beheerplan wegen vastgesteld. De voorziening Wegen grootonderhoud is gevormd ter dekking van onderhoudskosten wegen. Storting in de voorziening vindt plaats in lijn met het beheerplan. De werkelijke kosten van het onderhoud worden ten laste gebracht van de voorziening.  

Egalisatievoorziening riolering saldo 01-01-2016 Vermeer-deringen: Vermin-deringen: Saldo 31-12-2016
Saldo 1 januari 8.910              Vermeerderingen:Saldo riolering 2016 340                 Verminderingen:
Saldo 31 december 8.910              340                 -                       9.250             

bedragen * 1.000,-
Doel: Het beschikbaar hebben van middelen om de riolering te onderhouden. 

Wegen grootonderhoud saldo 01-01-2016 Vermeer-deringen: Vermin-deringen: Saldo 31-12-2016
Saldo 1 januari 503                 Vermeerderingen:Storting voorziening cf beheerplan 1.025              Verminderingen:Groot onderhoud beheerplan wegen 1.174              Saldo 31 december 503                 1.025              1.174              354                 

bedragen * 1.000,-
Doel: De voorziening is gevormd ter dekking van de onderhoudskosten van wegen.
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Onderhoud openbare verlichting saldo 01-01-2016 Vermeer-deringen: Vermin-deringen: Saldo 31-12-2016
Saldo 1 januari 12                    -                       Vermeerderingen:Storting voorziening cf beheerplan 204                 Extra storting i.v.m. negatief saldo 12                    Verminderingen:Groot onderhoud beheerplan openbare verlichting 228                 Saldo 31 december 12                    216                 228                 0                     

bedragen * 1.000,-
Doel: Dekking van de kosten van groot onderhoud- en vervangingskosten van de openbare verlichting (onderhoudsniveau: minimaal C)

Onderhoud watergangen saldo 01-01-2016 Vermeer-deringen: Vermin-deringen: Saldo 31-12-2016
Saldo 1 januari 319                 Vermeerderingen:Aangepaste storting voorziening nav VGRP 110                 Verminderingen:Groot onderhoud beheerplan watergangen 3                      Vrijval conform nieuw IBOR 365                 Saldo 31 december 319                 110                 368                 61                   

Doel: Dekking van de kosten van groot onderhoudk die verband houden met het onderhoud van de gemeentelijke watergangen (Minimaal onderhoudsniveau C)

bedragen * 1.000,-
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   3. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer  Deze post bestaat uitsluitend uit aangetrokken langlopende geldleningen bij binnenlandse banken. Deze vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2016. 

Onderhoud kunstwerken saldo 01-01-2016 Vermeer-deringen: Vermin-deringen: Saldo 31-12-2016
Saldo 1 januari 311                 Vermeerderingen:Aangepaste storting voorziening nav VGRP 68                    Verminderingen:Groot onderhoud beheerplan kunstwerken 84                    
Saldo 31 december 311                 68                    84                    295                 

bedragen * 1.000,-
Doel: Dekking van de kosten van groot onderhoud van bruggen, duikers en viaducten.

Onderhoud gemeentelijke gebouwen saldo 01-01-2016 Vermeer-deringen: Vermin-deringen: Saldo 31-12-2016
Saldo 1 januari 1.213              -                       Vermeerderingen:Storting voorziening cf beheerplan 700                 Verminderingen:Subsidie Polderbad 125                 Groot onderhoud beheerplan gemeentelijke gebouwen 199                 Saldo 31 december 1.213              700                 324                 1.589             

Doel: Dekking van de kosten van groot onderhoudk die verband houden met het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen (Minimaal onderhoudsniveau C)

bedragen * 1.000,-
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  Op 1 februari 2016 is een BNG lening van € 15.000.000 geëxploreerd. Op dezelfde datum is er een nieuwe lening aangetrokken voor hetzelfde bedrag. Looptijd 10 jaar, rentepercentage 1,34%. De totale rentelast in het jaar 2016 over de vaste schulden bedraagt € 3,5 miljoen.   4. Vlottende passiva  Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: 

  4.1. Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar  De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden bestaan uit: 

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Saldo    1-1 Vermeer- deringen Vermin-deringen Saldo     31-12Obligatieleningen -                       -                       Onderhandse leningen van:- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen -                       -                       - binnenlandse banken en overige financiële instellingen 114.111         15.000            18.872           110.239         - binnenlandse bedrijven -                       -                       -                       -                       
- overige binnenlandse sectoren -                       -                       - buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren -                       -                       Door derden belegde gelden -                       -                       Waarborgsommen 23                    20                    1                     42                    Totaal 114.134         15.020            18.873           110.281         

- openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, vsn de Wet financiering decentrale overheden

bedragen * 1.000,-

Vlottende passivaNetto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaarOverlopende passivaTotaal

bedragen * 1.000,-Boekwaarde 1-1 Boekwaarde 31-128.955                                         15.226                                      8.249                                         8.572                                         17.204                                       23.798                                      
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  Er is een kredietfaciliteit in rekening-courant bij de Bank Nederlandse Gemeenten tot maximaal € 10.000.000.   In 2016 zijn 2 kasgeldleningen aangetrokken. Eén voor 3 maanden van € 5.000.000 en één voor 2 maanden van € 3.000.000. Het saldo van de overige schulden bestaat voornamelijk uit het crediteurensaldo van € 4.139.000 en de af te dragen btw van € 561.000.  4.2. Overlopende Passiva De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:  

  Deze post verplichtingen bestaat voornamelijk uit: - transitorische rente                                                                            € 1.375.000 - afdrachten wegens loonheffing, pensioenpremies en dergelijke       €    866.000 - nog te betalen facturen                                                                      € 2.830.000  - overige nog te betalen bedragen                                                       € 2.237.000 
Onder de post “de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren” zijn bedragen opgenomen waaraan een bestedingsverplichting is verbonden.  

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Kasgeldleningen -                       8.000              BanksaldiOverige schuldenTotaal

bedragen * 1.000,-
-                                                  Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden

5.545                                         2.530                                         3.410                                         4.696                                         8.955                                         15.226                                      

Boekwaarde 1-1 Boekwaarde 31-12-                                                  

Overlopende passiva

558                 641                 
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komenTotaal

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
6.793                                         7.011                                         

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 898                                             920                                            8.249 8.572

Boekwaarde 1-1 Boekwaarde 31-12bedragen * 1.000,-
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    Niet uit de balans blijkende verplichtingen  Nedvang Inzake de Nedvang vergoeding betreffende het PMD staat er per balansdatum nog een voorraad (on)gesorteerd PMD bij de verwerker. Omdat de samenstelling van deze voorraad per balansdatum niet bekend is en onvoldoende betrouwbaar te schatten is, kan er op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording geen bedrag als vordering opgenomen worden in de jaarrekening. De grove inschatting is dat deze voorraad een waarde vertegenwoordigd 
van circa € 200.000.  VPB Omdat de gevolgen van de gewijzigde wetgeving met betrekking tot de Vpb-plicht van overheidsondernemingen nog niet volledig zijn uit gekristalliseerd bestaat er onzekerheid over het gehanteerde uitgangspunt betreffende het niet bestaan van Vpb-plichtige activiteiten binnen de gemeente Zuidplas. In deze 

Saldo     1-1 Vermeer- deringen Vermin-deringen Saldo     31-12Onderwijsachterstandenbeleid 2011 het Rijk 136                 136                 Onderwijsachterstandenbeleid 2012 het Rijk 122                 122                 Onderwijsachterstandenbeleid 2013 het Rijk 70                    70                    Onderwijsachterstandenbeleid 2014 het Rijk 9                      9                      Onderwijsachterstandenbeleid 2015 het Rijk -14                  -14                  Onderwijsachterstandenbeleid 2016 het Rijk -                       147                 93                   54                    Gevelmaatregelen Moerkapelse Zijde overige* 3                      3                      Subsidie onderwijs en jeugdhulp 2014 overige 13                    13                   -                       Subsidie Voorlopers 2014 overige 12                    12                   -                       Verdeling budget stimuleringsregeling overige 12                    12                    Prov ZH vs 50% BDU 2015 proj T1503 bushaltes Noord overige 9                      9                      Prov ZH bijdrage brug over Ringvaart overige 186                 156                 30                    Min Soza uitkering vergunninghouders het Rijk -                       210                 210                 Totaal 558                 357                 274                 641                 * overige - hier moet worden gelezen: Overige nederlandse overheidslichamen

bedragen * 1.000,-Specificatie voorschotbedragen Europese en Nederlandse overheden
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jaarstukken is ervan uit gegaan dat de gemeente Zuidplas geen vennootschapslast heeft over het jaar 2016. De mogelijkheid bestaat dat, op grond van andere inzichten, dit in 2017 of later nog tot correcties leidt.  Voor wat betreft de grondexploitaties in relatie tot de vennootschapsbelasting heeft de belastingdienst nog geen definitief standpunt ingenomen. Zuidplas is van mening dat er geen sprake is van een Vpb-plicht. Mocht de belastingdienst hier uiteindelijk een ander standpunt in kiezen, dan moet onderzocht worden of er alsnog een Vpb-last over 2016 moet worden opgenomen.   Gewaarborgde geldleningen Het bedrag aan gewaarborgde geldleningen is niet opgenomen in de balanstelling. Het verstrekken van een gemeentegarantie leidt namelijk normaal gesproken niet tot een feitelijke verplichting of betaling. Dat gebeurt pas als de eigenaar van de lening deze niet kan voldoen.  De waarborg heeft voornamelijk betrekking op geldleningen van enkele instellingen in de woningbouw, de zorgsector in de regio en gegarandeerd particulier woningbezit.  De borgstellingen in de gemeente Zuidplas zijn als volgt verdeeld:  

  In 2016 zijn geen bedragen betaald wegens de verleende borgstellingen.  Overige langlopende financiële verplichtingen De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren gebonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen.   Huurcontracten 
 Het gemeentepersoneel is ook in 2016 voor een aantal afdelingen gehuisvest in de locatie De Saffier in Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze locatie is gehuurd tot aan de verhuizing naar het nieuw te bouwen gemeentehuis, verwachtte oplevering in 2019! De huurprijs bedraagt € 467.000 per jaar. De 

servicekosten bedragen € 141.900 per jaar. Voor dit bedrag is een bankgarantie afgegeven. 

Hoofdsom Percentage Boekwaarde  1-1 Vermeer-deringen Aflossingen Boekwaarde  31-12 Waarborg     31-12Sportinstellingen 2.561 100% 1.102              168                 934                 934                 Sportinstellingen 100 50% -                       350                 8                      342                 171                 Ouderenhuisvesting 4.672 100% 2.736              359                 2.377             2.377              Ouderenhuisvesting 762 25% 356                 51                    305                 76                    Woningbouw 6.651 50% 6.235              14.945            113                 21.067           10.534            Woningbouw 65.741 100% 45.161            4.623              1.485              48.299           48.299            Eigen woningen 100% 3.775              433                 3.342             3.342              Totaal 80.487                              59.365            19.918            2.617              76.666           65.733            

bedragen * 1.000,-Gewaarborgde geldleningen
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 De huur van de parkeerplaatsen ten behoeve van het personeel in het raadhuis is in 2017 beëindigd. De huurprijs bedraagt € 25.000 per jaar. 
 De gymzaal aan de Nederveenlaan in Zevenhuizen is, met ingang van 2007, gehuurd van een vastgoedmaatschappij. De huur bedraagt € 41.400 per jaar (prijspeil 2016) en wordt jaarlijks geïndexeerd. Het huurcontract is aangegaan voor een periode van vijftien jaar en vervolgens per periode van vijf jaar. De overeenkomst heeft een opzegtermijn van één jaar.  Leasecontracten Er zijn leaseovereenkomsten gesloten voor: 

 Een full service overeenkomst, afgesloten in 2011, voor een periode van vijftien jaar voor de ondergrondse containers tot een bedrag van € 226.500 per jaar;  Brandweerkazerne Zevenhuizen Door de Veiligheidsregio Hollands Midden is besloten om alle brandweerkorpsen binnen de regio te bundelen tot één regionaal brandweerkorps. De regionalisering is gestart op 1 januari 2011. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio heeft besloten dat het voor kazernes en ander vastgoed wenselijk is dat deze door de Veiligheidsregio worden gehuurd van de huidige eigenaren. Kazernes  jonger dan tien jaar zijn door de Veiligheidsregio gekocht.  Nadat de periode van tien jaar is verstreken zullen deze kazernes tegen de dan geldende boekwaarde worden (terug) verkocht aan de gemeente, waarna vervolgens tot huur/verhuur wordt overgegaan. Voor Zuidplas betekende dit dat de kazerne in Zevenhuizen per 1 januari 2011 werd verkocht maar op 1 januari 2018 weer zal worden aangekocht tegen de dan geldende boekwaarde. Vanaf die datum zal de kazerne worden verhuurd.  Grondbank De gemeente heeft laatstelijk ultimo 2014 gronden uitgenomen uit de Grondbank. Dit was op basis van de voorziene boekwaarde door de Grondbank, waarbij conform de vaststellingsovereenkomst uit 2012 nog een verrekening plaats vindt op basis van werkelijk toegerekende boekwaarde. Het bedrag dat naar verwachting terug betaald moet worden door Grondbank aan Zuidplas is op aangeven van hun accountant in de jaarrekening 2016 met € 25.000 verhoogd ten opzichte van het bedrag dat in de jaarrekening 2015 van de Grondbank staat. Het AB van de Grondbank moet de jaarrekening 2016 van de Grondbank nog formeel vaststellen. De Grondbank heeft ons gemeld dat naar verwachting het nog te betalen bedrag van € 283.000 medio 2017 aan Zuidplas terugbetaald gaat worden.  
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Overzicht van baten en lasten  

    

Overzicht van baten en lasten
baten lasten saldo baten lasten saldo baten lasten saldo baten lasten saldoLasten en batenDienstverlening en bestuur 1.481         16.911       -15.430      635             16.198       -15.564      635             16.835       -16.200      859             17.500       -16.641      Samenleving 2.754         29.259       -26.505      1.595         26.572       -24.977      1.612         27.193       -25.581      2.016         26.925       -24.908      Werk, economie en Duurzaamheid 9.061         13.383       -4.321        8.658         13.097       -4.438        8.322         15.105       -6.783        7.290         13.974       -6.684        Ruimtelijke ontwikkeling 21.198       25.505       -4.308        14.026       17.527       -3.501        15.785       18.512       -2.727        20.910       17.237       3.673         Leefomgeving 10.848       20.349       -9.501        10.711       19.279       -8.568        10.406       18.519       -8.113        10.416       18.619       -8.203        Subtotaal programma's 45.342       105.407     -60.065      35.625       92.673       -57.048      36.759       96.164       -59.404      41.491       94.254       -52.763      Algemene dekkingsmiddelenLokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 10.010       502             9.508         9.839         477             9.362         9.839         703             9.136         9.706         475             9.231         Algemene uitkeringen 43.580       -                  43.580       43.787       14               43.773       45.008       -                  45.008       45.630       -                  45.630       Dividend 32               -                  32               64               -                  64               64               -                  64               57               -                  57               Saldo van de financieringsfunctie 3.090         6                 3.084         2.711         6                 2.705         2.127         6                 2.122         3.097         5                 3.092         Overige algemene dekkingsmiddelen -                  374             -374           -                  195             -195           -                  -174           174             -                  165             -165           Subtotaal algemene dekkingsmiddelen 56.711       882             55.830       56.400       692             55.708       57.038       535             56.503       58.490       646             57.845       Gerealiseerd saldo van baten en lasten 102.053     106.289     -4.236        92.025       93.366       -1.340        93.797       96.699       -2.901        99.982       94.900       5.082         Stortingen en onttrekkingenDienstverlening en bestuur 690             20               670             548             -                  548             1.057         -                  1.057         1.102         -                  1.102         Samenleving 1.876         964             912             866             24               842             1.216         24               1.192         1.280         24               1.256         Werk, economie en Duurzaamheid -                  -                  -                  -                  -                  -                  25               -                  25               25               -                  25               Ruimtelijke ontwikkeling 3.355         2.015         1.340         49               24               25               49               173             -124           192             7.411         -7.219        Leefomgeving 1.263         408             855             281             -                  281             586             -                  586             935             -                  935             Algemene dekkingsmiddelen 19.960       17.807       2.153         92               295             -203           2.980         2.795         185             2.978         2.791         187             Totaal stortingen en onttrekkingen 27.145       21.215       5.931         1.836         342             1.494         5.913         2.992         2.921         6.511         10.225       -3.714        

Resultaat 129.198     127.503     1.695         93.862       93.708       154             99.710       99.691       19               106.493     105.125     1.368         

Jaarrekening 2016Begroting na wijziging 2016Primitieve begroting 2016Jaarrekening 2015 Bedragen * € 1.000,-
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Toelichting op het overzicht van baten en lasten inclusief begrotingsrechtmatigheid Begrotingsafwijkingen en -overschrijdingen (beleidsmatig en/of financieel) behoeven autorisatie door de gemeenteraad. In de regel zullen begrotingswijzigingen vooraf door het college aan de raad worden voorgelegd ter autorisatie. Hiermee wordt toestemming gevraagd voor het te realiseren beleid en voor de besteding van het benodigde bedrag. Begrotingswijzigingen moeten volgens de Gemeentewet tijdens het jaar zelf nog aan de gemeenteraad worden voorgelegd.  Indien een wijziging niet meer in het jaar zelf is voorgelegd zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de gemeenteraad vallen. Strikt genomen gaat het hier om onrechtmatige uitgaven (ook wel begrotingsonrechtmatigheid genoemd), omdat de overschrijding strijd oplevert met artikel 189, vierde lid van de Gemeentewet. Deze overschrijdingen (en onderschrijdingen) dienen goed herkenbaar in de jaarrekening te worden opgenomen. Door het vaststellen van de rekening door de raad, waarin die uitgaven wel zijn opgenomen, worden de desbetreffende uitgaven alsnog geautoriseerd.  Het gaat om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven.   In de raadsvergadering van 16 februari 2016 is het controleprotocol en het geactualiseerde normenkader voor de periode 2015-2018 vastgesteld (A15.001920). In het controleprotocol zijn de volgende criteria benoemd voor de begrotingsrechtmatigheid: - Toereikende begroting - Juistheid toerekening begrotingsjaar - Juistheid toerekening programma  Per programma zijn alle afwijkingen geanalyseerd en opgenomen in een afwijkingentabel. Op basis van deze tabel zijn de afwijkingen getoetst aan de criteria, zoals opgenomen in het controleprotocol. Per afwijking wordt aangegeven of de afwijking strikt genomen onrechtmatig is en of deze al dan niet in het oordeel van de accountant moet worden meegenomen.           
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 Analyse afwijkingen t.b.v. bestuurlijke verantwoording en rechtmatigheid bedragen * € 1.000,-
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Bestuur en organisatie -910             32                 -                    -12               -891             Voorziening wethouderspensioenen -550              -                     -                     -                     -550              O nee De actuariele berekening zijn opgesteld na afloop van het 
verantwoordingsjaar. Het op hoogte houden van de 
voorziening past binnen het bestaande beleid.

N

Wachtgeldverplichting -186              -                     -                     -                     -186              O nee op 23 november 2016 heeft een wethouder vrijwillig ontslag 
genomen.  De wachtgeld verplichtingen die hieruit 
voortkomen zijn (door een externe bureau) na afloop van het 
verantwoordingsjaar aangeleverd. 

N

Bedrijfsvoeringskosten -204              26                 -                     -                     -178              O nee De voorziening voor frictiekosten (op grond van vaststellingsovereenkomsten als gevolg van boventalligheid in het kader van de reorganisatie) is bijgesteld onder andere als gevolg van de wijzigingen in de wet Werk en Zekerheid. Met deze wetswijziging zijn de WW-verplichtingen voor de werkgever verhoogd. 

N

Rekenkamerfunctie 30                 -                     -                     -                     30                 R ja N.v.tIndividueel Keuzebudget -                     -                     -                     -                     -                     R jaOverig -                     6                    -                     -12                -6                  R jaDienstverlening 36                 200              -                    59                 295              Rijbewijzen en reisdocumenten -105              200               -                     -                     95                 O nee De hogere uitgaven zijn een gevolg vande hogere baten 
(meer rijbewijzen en reisdocumenten = baten en daardoor 
hogere afdrachten aan het rijk).

N

Bedrijfsvoering Dienstverlening 87                 -                     -                     -                     87                 R jaVerkiezingen 45                 -                     -                     -                     45                 R jaKadaster en Grootschalige Basiskaart Nederland 68                 -                     -                     -                     68                 R jaBesluit tot sloop gemeentehuis -59                -                     -                     59                 -                     R jaInwoners- en ondernemersparticipatie 3                   -                    -                    -                    3                   Overig 3                    -                     -                     -                     3                    R jaCommunicatie en voorlichting 11                 -                    -                    -                    11                 Overig 11                 -                     -                     -                     11                 R jaVeiligheid 194              -7                  -                    -                    187              Buurtpreventie en digitale handhaving 194               -                     -                     -                     194               R jaOverige -                     -7                  -                     -                     -7                  R ja Totaal Dienstverlening en Bestuur               -665                224                      -                  47               -395 
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Zorg en Ondersteuning 851              88                 -                    -                    938              WMO Maatwerkvoorzieningen -267              -                     -                     -                     -267              O ja De zorgvraag voor maatwerkvoorzieningen is groter dan 
geraamd bij de najaarsrapportage. De uitgaven passen 
binnen het bestaande beleid.

N

WMO Algemene voorzieningen 391               -                     -                     -                     391               R jaDoelgroepenbeleid 105               -                     -                     -                     105               R jaWet inburgering nieuwkomers 72                 73                 -                     -                     145               R jaTransformatiebudget 200               -                     -                     -                     200               R jaJeugdgezondheid 65                 -                     -                     -                     65                 R jaVolksgezondheid 67                 -                     -                     -                     67                 R jaUitvoeringskosten 230               -                     -                     -                     230               R jaOverige -12                15                 -                     -                     3                    R jaOntplooiing 139              136              -                    -                    274              RBibliotheken 56                 -                     -                     -                     56                 R jaDorpshuizen 30                 -                     -                     -                     30                 R jaSport & cultuur 66                 125               -                     -                     191               R jaOverige -13                10                 -                     -                     -3                  R jaOnderwijs en jeugd -722              181               -11                76                 -475              Kinderopvang -72                -                     -                     -                     -72                O nee De uitgaven passen binnen het bestaande beleid NOnderwijsachterstandenbeleid -93                93                 -                     -                     -                     O ja De uitgaven voor Onderwijsachterstanden worden 
gefinancierd via een specifieke regeling. De uitgaven passen 
binnen het bestaande beleidl.Onderwijs inclusief huisvesting -205              86                 -11                -                     -130              O nee De uitgaven passen binnen het bestaande beleid NJeugdhulp -277              -                     -                     -                     -277              O nee De zorgvraag voor Jeugd, met name de de uitgaven op het 
gebied van Jeugdzorg plus en gedwongen kader (de duurdere 
arrangementen) is groter dan geraamd bij de 
najaarsrapportage. De uitgaven passen binnen het bestaande 
beleid.

N

Besluit tot sloop Rehobothschool -76                -                     -                     76                 1                    R jaOverige 1                    2                    -                     -                     3                    R ja Totaal Samenleving                268                405                 -11                  76                738 
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Werk, economie en duurzaamheid  Last
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Duurzaamheid -1                  0                   -                    -                    -1                  Overige -1                  -1                  R jaEconomische Zaken 6                   -1                  -                    -                    5                   Overige 6                    -1                  5                   R jaInkomensvoorziening 1.126           -1.030          -                    -                    96                 BUIG 751               -1.030          -                     -                     -279              R jaDoorbelasting 267               -                     -                     -                     267               Werkdeel -173              -                     -                     -                     -173              Sociale werkvoorziening 281               -                     -                     -                     281                Totaal Werk , economie en duurzaamheid             1.131           -1.031                      -                      -                  99 
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Ruimtelijke ontwikkeling  Last
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Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur 1.906           5.068           -7.193          62                 -157             Activeren kosten en opbrengsten grondexploitatatie 306               4.955            -5.324          62                 -                    O Nee In de begroting worden voorlopige bedragen opgenomen voor 
de lasten en baten m.b.t. de grondexploitaties. De exacte 
fasering hiervan is lastig te voorspellen. De resulaten worden 
afgerekend met de voorraad op de balans en de betreffende 
reserve en voorziening. De uitkomsten van de 
grondexploitaties worden middels MPG en TRG afgestemd 
met de raad. De afrekeningen van de resultaten zijn conform 
afspraken met  de raad. 

N

Doorbelaste plankosten -156              -                     -                     -                     -156             O nee Jaarlijks wordt het aantal ambtelijke uren dat aan projecten is 
besteed  bijgehouden.  Op basis van de (extracomptabele) 
registratie blijkt dat er € 156.000 minder aan kosten kan 
worden toegerekend aan de grondexploitaties. 

N

Incidenteel verkoopresultaat -                     113               -113              -                     -                    R ja n.v.t.Ruimtelijke ordening -661             144              -45               -                    -562             Uitbestede werkzaamheden bestemmingsplannen 125               -                     -                     -                     125              R ja n.v.t.Uitkeren - en verhalen planschades -53                86                 -                     -                     33                 R ja In de begroting wordt geen raming opgenomen voor 
planschades. Uitkeren en verhalen van planschades kan in 
sommige gevallen een langdurig proces zijn.  De afwijking 
past binnen de tolerantiegrens.

Kapitaallasten Materieel Vast Actief (MVA) -730              -                     -                     -                     -730             O nee Betreft een nadeel op programma Ruimtelijke ontwikkeling, 
maar een voordeel op programma Algemene 
dekkingsmiddelen).

N

Overige verschillen -3                  -8                  -                     -                     -11               R jaVastgoed 30                 -87               -                    81                 24                 Kapitaallasten woningexploitatie 177               -                     -                     -                     177              R jaExploitatiekosten locatie Croone 51                 -                     -                     -                     51                 R jaOnderhoudskosten woningen e.d. -114              -                     -                     -                     -114             O nee In 2016 is € 114.000 uitgegeven aan dagelijks onderhoud aan gemeentelijke woningen en panden. Een nadere toelichting is opgenomen in het MPV 2017.
N

Onderzoekskosten i.v.m. afstoten van panden -81                -                     -                     81                 -                    R ja Bij de vaststelling van het MPV 2016 is besloten om de kosten van onderzoek e.d. in verband met het (mogelijke) afstoten van gemeentelijke panden te dekken ten laste van de 
reserve “Vastgoedbedrijf.Huuropbrengst woningen en gronden -                     -81                -                     -                     -81               R jaoverige verschillen -4                  -6                  -                     -                     -10               R ja Totaal ruimtelijke ontwikkeling             1.275             5.125           -7.238                143               -695 
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Beheer en onderhoud -230             7                   -                    349              126              Wegen, straten en pleinen 73                 -                     -                     -                     73                 R jaBijdrage reserve "nog uit te voeren" -202              -                     -                     202               -                    R jaOpenbaar groen en recreatie -206              158               -                     57                 9                   O nee De hogere uitgaven worden veroorzaakt door een stijging van de kosten van onkruidbestrijding op verhardingen als gevolg van de wijziging van de wet en de kosten voor de externe ondersteuning bij aanbesteding van integraal onderhoud in de openbare ruimte

N

Begraafplaatsen -155              -                     -                     -                     -155             R ja Met de informatienota Z16.002941 is de gemeenteraad geïnformeerd over de gevolgen van de uitspraak van de commissie BBV betreffende de kosten van ruimen van graven 
en het nadelige effect (van circa € 155.000) op het beleidsveld begraafplaatsen. 

N

Afvalstoffenbeleid 67                 -180              -                     90                 -23               R ja nvtVoorziening watergangen -                     365               -                     -                     365              R jaRiolering en waterhuishouding 185               -310              -                     -                     -125             R jaOverige verschillen 8                    -26                -                     -                     -18               Milieubeheer 77                 -                    -                    -                    77                 Beleid en uitvoering Milieubeheer 77                 -                     -                     -                     77                 R jaVerkeer en vervoer 53                 3                   -                    -                    56                 Uitbestede werkzaamheden 30                 30                 R jaOverige verschillen 23                 3                    26                 R ja Totaal leefomgeving               -100                  10                      -                349                260 
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Algemeen -354             964              4                   -3                  611              Toegerekende reële en bespaarde rente -                     855               -                     -                     855              R jaRente kort geld -                     17                 -                     -                     17                 R jaToegerekende reële en bespaarde rente -                     98                 -                     -                     98                 R jaDividend BNG -                     -6                  -                     -                     -6                  R jaDubieuze debiteuren -174              -                     -                     -                     -174             O nee Het saldo van openstaande debiteuren is beordeeld en voor 
een bedrag van € 191.000 als oninbaar beoordeeld.

N

Stelpost begroting -180              -                     4                    -3                  -179             R ja Dit nadeel op het programma Algemene dekkingsmiddelen 
wordt gecompenseerd door Voordelen binnen de overige 
programma's.Belastingen 243              -133             -                    -                    110              Teruggave OZB 2014 (amendement) 225               -225              -                     -                     -                    R jaPrecariobelasting -                     83                 -                     -                     83                 Roverige 18                 9                    -                     -                     27                 R jaGemeentefonds -                    622              -                    -                    622              Decembercirculaire 2016 -                     322               -                     -                     322              R jaBehoedzaamheidsbuffer -                     300               -                     -                     300              R ja Totaal algemene dekkingsmiddelen               -111             1.453                     4                   -3             1.343 
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Overzicht incidentele baten en lasten In het overzicht zijn de incidentele baten en lasten opgenomen van € 15.000 en hoger en die maximaal drie achtereenvolgende jaren voorkomen. De reservemutaties zijn opgenomen als incidentele baten en lasten. Structurele reservemutaties zijn afzonderlijk in een tabel opgenomen. Het saldo van de incidentele baten en lasten moet betrokken worden bij het saldo op de jaarrekening, zodat kan worden bepaald in hoeverre het saldo een structureel karakter kent. 
Per saldo is in het jaar 2016 een bedrag van € 10.186.000 besteed aan incidentele uitgaven.   

   In onderstaande tabellen zijn de incidentele inkomsten en uitgaven opgenomen. Ook de incidentele reserve mutaties worden gespecificeerd weergegeven. Vervolgens worden ook structurele reservemutaties in beeld gebracht.  

Saldo jaarrekening resultaat na correctie Incidentele baten en lasten  Realisatie 2016 
Resultaat jaarrekening 2016 (na correctie en na budgetoverheveling) 1.368.000        Saldo incidentele baten en lasten 10.185.927-     Gecorrigeerd saldo (structurele ruimte) 11.553.927     
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Incidentele lasten in programma'sOmschrijving Primaire begroting 2016
Begroting 2016 na wijziging

Realisatie 2016
Dienstverlening en BestuurVersterking ambtelijke organisatie 725.000            725.000            725.000            Individueel keuzebudget (IKB) -                         420.000            438.000            Voorziening frictiekosten -                         -                         123.000            Innovatiefonds -                         85.000              55.400              Veiligheidsregio -                         -113.000          -114.431          BAG-WOZ  en Landelijke voorziening WOZ -                         2.000                -                         I-NUP (Automatisering) -                         30.000              6.000                Project KCC -                         40.000              -                         Besluit tot sloop gemeentehuis -                         -                         59.000              Totaal Dienstverlening en bestuur 725.000            1.189.000        1.291.969        SamenlevingJeugdzorg -                         1.270.000        1.270.000        WTCG -                         -100.000          -100.000          Personeelskosten -                         220.000            220.000            Polderbad -                         -157.000          -157.000          WMO huishoudelijke verzorging -                         118.000            118.000            Bibliotheek (huurderving 2016) -                         150.000            150.000            Wet Inburgering Nieuwkomers (bestrijding jeugdwerkeloosheid en huisvesting) -                         74.000              50.000              Besluit tot sloop Rehobothschool -                         -                         76.000              Totaal Samenleving -                         1.575.000        1.627.000        Werk, Economie  en DuurzaamheidExtra impuls duurzaamheid 100.000            63.000              63.000              Energieloket 72.000              72.000              72.000              Landschapstafel -                         27.000              20.500              Recreatievisie Zuidplas -                         -                         -                         Frictiekosten sociale dienst naar GR Ijsselgemeenten -                         25.000              21.000              Kinderarmoede -                         25.000              25.000              Participatie -                         920.000            920.000            Totaal Werk, Economie  en Duurzaamheid 172.000            1.132.000        1.121.500        Ruimtelijke ontwikkelingGrondexploitaties 4.671.000        4.671.000        6.355.000        Grondexploitaties afrekening met boekwaarden 6.687.000        6.687.000        3.845.000        Gebiedsontwikkeling: uitbreiding scenario's middengebied 60.000              30.000              47.500              Projectbudget Hoofdweg -                         10.000              10.000              Herontwikkeling middengebied Ambonwijk (BO2015) -                         4.000                6.063                Totaal Ruimtelijke ontwikkeling 11.418.000      11.402.000      10.263.563      LeefomgevingGRP onderzoeksinspanningen conform VGRP 30.000              30.000              30.000              Onderzoeken verkeersveiligheid 30.000              20.000              20.000              Veerpont Gouderak - Moordrecht (onderzoek - en exploitatiebijdrage) -                         31.000              21.000              Dierenwelzijn -                         91.000              91.000              Storting in voorziening IBOR 656.000            -                         -                         Totaal Leefomgeving 716.000            172.000            162.000            Algemene dekkingsmiddelenStelpost kapitaallasten -100.000          -                         -                         Stelpost loon- en prijscompensatie 175.000            -                         -                         Innovatiefonds 200.000            -200.000          -                         Totaal Algemene dekkingsmiddelen 275.000            -200.000          -                         Totaal incidentele lasten in programma's 13.306.000      15.270.000      14.466.032      
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Incidentele stortingen in reservesOmschrijving Primaire begroting 2016
Begroting 2016 na wijziging

Realisatie 2016
Reserve Vastgoed - Verkoopopbrengst Kerklaan 26 Nwk -                         295.000            295.000            Algemene reserve - Jaarrekening resultaat 2015 -                         1.655.000        1.655.000        Reserve Grondexploitatie -                         -                         7.071.000        Algemene reseve - Budgetoverheveling 2016-2017 -                         805.000            805.000            Reserve decentralisaties -                         40.000              40.000              Totaal incidentele toevoegingen aan reserves -                         2.795.000        9.866.000        Totaal incidentele lasten 13.306.000      18.065.000      24.332.032      
Incidentele baten in programma'sOmschrijving Primaire begroting 2016

Begroting 2016 na wijziging
Realisatie 2016

Werk, Economie  en DuurzaamheidEnergieloket rijksbijdrage 72.000              72.000              72.000              Landschapstafel -                         -                         20.500              Bedrijvenschap Gouwepark (kosten secretaris v.h. Schap) 44.000              44.000              37.505              Totaal Werk, Economie  en Duurzaamheid 116.000            116.000            130.005            Ruimtelijke ontwikkelingGrondexploitatie 11.358.000      11.358.000      10.200.000      Woningexploitatie (incidentele verkoop Kerklaan 26 Nwk) -                         295.000            295.000            Rekeningresultaat 2015 Grondbank RZG Zuidplas -                         20.100              20.100              Rekeningresultaat 2015 ODMH BWT -                         55.000              55.000              Rekeningresultaat 2015 ODMH Milieu -                         29.000              29.000              Totaal Ruimtelijke ontwikkeling 11.358.000      11.757.100      10.599.100      Totaal incidentele baten in programma's 11.474.000      11.873.100      10.729.105      
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  Structurele reserve mutaties 

  

  

Incidentele onttrekkingen aan reservesOmschrijving Primaire begroting 2016
Begroting 2016 na wijziging

Realisatie 2016
Algemene reserve - organisatieontwikkeling -                         508.400            451.000            Algemene Reserve - Kinderarmoede -                         25.000              25.000              Algemene reserve - frictiekosten 0 60.000              60.000              Budgetoverheveling 2015-2016 -                         762.000            762.000            Algemene reserve: Versterken ambtelijke organisatie 230.000            -                         230.000            Reserve decentralisaties - Versterken ambtelijke organisatie -                         270.000            270.000            Reserve decentralisaties tbv Jeugdzorg (VJN2016) -                         350.000            350.000            Reserve decentralisaties tbv Sociaal domein (NJN2016) -                         428.000            428.000            Reserve grondexploitaties -                         -                         62.000              Vastgoed -                         -                         80.000              Kwaliteitsplan groenbeheer -                         305.000            362.000            Uit te voeren werken -                         -                         202.000            Besluit tot sloop gemeentehuis -                         -                         59.000              Besluit tot sloop Rehobothschool -                         -                         76.000              Totaal incidentele baten onttrekkingen reserves 230.000            2.708.400        3.417.000        Totaal incidentele baten 11.704.000      14.581.500      14.146.105      
Per saldo is sprake van een incidentele lasten  ( -/- = nadelig) -1.602.000       -3.483.500       -10.185.927     

Structurele stortingen in reservesOmschrijving                 Primaire begroting 2016
Realisatie 2016

Kapitaallasten reserve 295.000           315.000           Totaal structurele stortingen in reserves ( = een last) 295.000           315.000           
Structurele onttrekkingen aan reservesOmschrijving Primaire begroting 2016

Realisatie 2016
Dienstverlening en BestuurKapitaallasten reserve 1.232.000        1.113.000        Afvalstoffenheffing 196.111           286.000           Totaal structurele onttrekkingen aan reserves ( = een baat) 1.428.111        1.399.000        Saldo structurele reservemutaties (per saldo een voordeel) 1.133.111        1.084.000        
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Verantwoording Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan.  Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor gemeente Zuidplas is € 179.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief. Bezoldiging topfunctionarissen 

 

Wet normering topinkomens 2016 C.E. Bos P. van Vugt L.J. van der Linden L.J. van der LindenFunctie(s) gemeentesecretaris griffier [gewezen topfunctionaris]1 Wnd gemeente secretarisDuur dienstverband in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 – 31/12 nvtOmvang dienstverband (in fte) 1 1 1 0Gewezen topfunctionaris?[1] nee nee ja jaZo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? ja ja ja jaIndividueel WNT-maximum 179.000 179.000 179.000 179.000BezoldigingBeloning 93.958 91.450 88.030 0Belastbare onkostenvergoedingen 274 30 53 0Beloningen betaalbaar op termijn 12.452 12.371 11.921 0Subtotaal 106.684 103.851 100.004 0-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0 0 0Totaal bezoldiging 106.684 103.851 100.004 0

Gegevens 2015Duur dienstverband in 2015 1/3 - 31/12 1/1 - 31/12 1/3 - 31/12 1/1 - 28/2Omvang dienstverband 2015 (in fte) 1 1 1 1
Bezoldiging 2015Beloning               71.378               89.282                     72.374                     15.271 Belastbare onkostenvergoedingen                 1.700                 2.150                       2.320                             80 Beloningen betaalbaar op termijn               10.705               12.374                     11.158                       2.268 Totaal bezoldiging 2015               83.783             103.806                     85.852                     17.619 
Individueel WNT-maximum 2015             149.227             178.000                   148.333                     29.667 

 1. Van een gewezen topfunctionaris is sprake indien de functionaris in het verleden - maar na 1 januari 2013 - een functie als topfunctionaris heeft bekleed, en bij beëindiging van deze functievervulling bij dezelfde instelling of rechtspersoon een functie als niet-topfunctionaris is gaan vervullen. Gedurende deze periode van functie-vervulling in 
de andere functie kwalificeert de functionaris als ‘gewezen topfunctionaris’.

bedragen in hele euro's
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Analyse op basis van economische categorieën In het overzicht van baten en lasten staan de baten en lasten weergeven per programma. Dit onderdeel toont de totale baten en lasten op basis van de economische categorieën. Deze categorieën zijn niet gelijk aan de voorgeschreven categorieën van het CBS, maar zijn gebaseerd op afspraken die zijn gemaakt met de raad. Er ontstaat een dwarsdoorsnede van de jaarrekening vergeleken met de begrotingscijfers. Hoewel de raad het college op programmaniveau autoriseert en niet op het niveau van kostensoorten, draagt deze dwarsdoorsnede bij aan een nader inzicht in de gerealiseerde cijfers. Hierbij moet wel altijd bedacht worden dat het college op programmaniveau vrij mag “schuiven” tussen de kostensoorten. 

   

NR Omschrijving
Jaarrekening 2015 Begroting 2016 Jaarrekening 2016 Realisatie versus begrotingBaten1 Algemene uitkering en Rijksbijdragen 50.946 51.542 52.337 7952 OZB 7.782 7.343 7.384 413 Afvalstoffenheffing 4.127 4.027 4.021 -64 Rioolheffing 4.641 4.515 4.508 -75 Overige heffingen 2.571 1.923 2.202 2796 Grondexploitatie 20.239 13.944 19.012 5.0687 Grondverkopen 790 200 0 -2008 Rente (incl. interne rente) 3.721 2.738 3.701 9639 Dividend 398 252 209 -4310 Huren en pachten 1.228 1.288 1.251 -3711 Reserves en voorzieningen 31.210 6.231 7.988 1.75712 Overige baten 5.243 5.708 3.880 -1.828Totaal 132.896 99.710 106.493 6.782Lasten1 Salarissen 15.063 14.860 14.790 703 Overige goederen en diensten 12.017 14.481 14.952 -4714 Subsidies 3.203 3.526 3.440 865 Gemeenschappelijke regelingen 10.081 10.823 13.139 -2.3166 Sociale voorzieningen 21.740 22.924 18.757 4.1677 Rente (incl. interne rente) 6.681 5.591 6.243 -6528 Afschrijvingen 4.920 4.549 4.224 3259 Grondexploitatie 20.899 13.712 11.928 1.78410 Reserves en voorzieningen 31.716 5.549 13.826 -8.27711 Overige lasten 4.881 3.676 3.826 -150Totaal 131.201 99.691 105.125 -5.434

Resultaat 1.695 19 1.368 1.349

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorende bij controleverklaring 
d.d. 27 juni 2017



 

Jaarrekening 2016 - Zuidplas  

220  

Sisa verantwoording  SiSa staat voor: Single information, Single audit, eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole. SiSa is sinds 2006 de manier waarop medeoverheden (w.o. gemeenten) zich per jaar verantwoorden over de besteding van specifieke uitkeringen. Om de lasten van de verantwoording zo laag mogelijk te houden, is SiSa volledig ingebed in het reguliere jaarrekeningproces van de medeoverheden. De verantwoording via SiSa is vastgelegd in artikel 17a Financiële-verhoudingswet en nader geregeld in de Regeling informatieverstrekking sisa (nr. 2010-0000812461). Naast de Financiële verhoudingswet, zijn ook het Besluit begroting en verantwoording (BBV), het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en de kadernota rechtmatigheid van toepassing. In het jaar 2016 zijn voor de gemeente Zuidplas onderstaande Sisa-regelingen van toepassing. 
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Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator IndicatorOCW D9 Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2016 (OAB)                                                                                                                                                                                                                                       Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid 2011-2016                                  

Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) 

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) 

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)  

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle RIndicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04
€ 92.665 € 376.963 
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Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator IndicatorI&M E27B Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden
Provinciale beschikking en/of verordening
Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie          
Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen Overige bestedingen (jaar T) Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen

Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen

Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen 
Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle RIndicatornummer: E27B / 01 Indicatornummer: E27B / 02 Indicatornummer: E27B / 03 Indicatornummer: E27B / 04 Indicatornummer: E27B / 051 PZH-2016-546454561 € 27.838 € 36.162 2 PZH-2014-497767792 € 0 € 0 -€ 18.800 -€ 18.800 100 Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelentot en met (jaar T)
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)   
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Toelichting Eindverantwoording Ja/Nee
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden

 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.Indicatornummer: E27B / 06 Indicatornummer: E27B / 07 Indicatornummer: E27B / 08 Indicatornummer: E27B / 09 Indicatornummer: E27B / 101 PZH-2016-546454561 € 27.838 € 36.162 Ja2 PZH-2014-497767792 € 0 € 0 -€ 18.800 Ja100

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - 2016
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Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator IndicatorSZW G2 Besteding (jaar T) algemene bijstand
Gemeente
I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)
Gemeente
I.1  Participatiewet (PW)

Besteding (jaar T) IOAW 
Gemeente
I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)
Gemeente
I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAZ
Gemeente
I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
Gemeente
I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle RIndicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06
€ 6.792.393 € 206.422 € 626.223 € 5.816 € 25.954 € 0 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen
Gemeente
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen
Gemeente
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)
Gemeente
I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet
Gemeente
I.7 Participatiewet (PW) 

Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)
Gemeente
I.7 Participatiewet (PW)

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Indicatornummer: G2 / 09 Indicatornummer: G2 / 10 Indicatornummer: G2 / 11 Indicatornummer: G2 / 12
€ 6.631 € 1.681 € 0 € 22.649 € 0 Nee

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2016
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.                                    

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorende bij controleverklaring 
d.d. 27 juni 2017



 

Jaarrekening 2016 - Zuidplas  

223   

Depa
rtem

ent 
Num

mer 

Spec
ifieke

uitke
ring 

Jurid
ische

gron
dslag

Ontv
ange

r

Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator IndicatorSZW G2A Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_totaal 2015                                                                          Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2A)      

Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) algemene bijstand
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk)
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
I.1 Participatiewet (PW)

Besteding (jaar T-1) IOAW 
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk)
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T-1) IOAZ
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.Indicatornummer: G2A / 01 Indicatornummer: G2A / 02 Indicatornummer: G2A / 03 Indicatornummer: G2A / 04 Indicatornummer: G2A / 05 Indicatornummer: G2A / 061 € 6.263.559 € 122.358 € 530.292 € 1.161 € 33.527 Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A / 01
In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk)
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk)
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Participatiewet (PW)  

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.Indicatornummer: G2A / 07 Indicatornummer: G2A / 08 Indicatornummer: G2A / 09 Indicatornummer: G2A / 10 Indicatornummer: G2A / 11 Indicatornummer: G2A / 121 € 0 € 2.882 € 0 € 0 € 0 Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A / 01
In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Participatiewet (PW)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.Indicatornummer: G2A / 13 Indicatornummer: G2A / 141 € 0 
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Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator IndicatorSZW G3 Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)
Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

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

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

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle RIndicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06
€ 7.583 € 0 € 17.093 € 26.737 € 10.517 € 0 Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09
€ 0 € 0 Ja

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2016
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.                                    

Depa
rtem

ent 
Num

mer 

Spec
ifieke

uitke
ring 

Jurid
ische

gron
dslag

Ontv
ange

r

Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator IndicatorSZW G3A Besluit bijstandsverlening Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) Besteding (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Baten (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Besteding (jaar T-1) aan onderzoek als bedoeld in Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle RIndicatornummer: G3A / 01 Indicatornummer: G3A / 02 Indicatornummer: G3A / 03 Indicatornummer: G3A / 04 Indicatornummer: G3A / 05 Indicatornummer: G3A / 061 € 5.431 € 22.000 € 1.788 € 71.258 € 10.512 € 0 Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3A / 01
In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) Bob

inclusief geldstroom naar openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk)
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle RIndicatornummer: G3A / 07 Indicatornummer: G3A / 08 Indicatornummer: G3A / 09 Indicatornummer: G3A / 101 € 0 € 0 € 0 
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 Bijlage 1: Stand van de kredieten per 31 december 2016 In de onderstaande tabellen is de stand van de kredieten opgenomen. Een krediet is een benodigd uitgavenbedrag voor een investeringsproject. Een kredietbesluit is een machtiging tot het verrichten van uitgaven tot een maximumbedrag voor de realisering van een in het besluit omschreven project. Een machtiging kan alleen door de raad worden afgeven met een raadsbesluit.  Met een project mag pas worden gestart als het kredietbesluit is genomen en de dekking in de gemeentebegroting is opgenomen. In de eerste tabel zijn de kredieten opgenomen die in 2016 zijn afgesloten. In de tweede tabel staan de kredieten die nog niet zijn afgesloten en een afwikkeling krijgen in de komende jaren. Er staat een restantbedrag aan kredieten open van € 20,5 miljoen. Dit is circa 80% van de beschikbaar gestelde kredieten.     
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Overzicht in 2016 afgesloten kredieten 
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Brandkranen 2013 3.480           -                    3.480           ja Brandkranen 2014 6.724           -                    6.724           ja Brandkranen 36.535        -                    36.535        ja 

Veiligheidsbeleid 25.473        -                    25.473        ja Investering wegen Jaarschijf 2012-01-13 73.426        57.111        16.315        jaHerinrichting Dorpsstraat Mrk fase 2 -                    -                    -                    ja Herinrichting Dorpsstraat Zvh -235.325     -239.698     4.373           jaVeegwagen Swingo 125.000      -                    125.000      jaVeegwagen Cleango 135.000      126.299      8.701           jaBruggen Mrd 32.000        -                    32.000        ja
Reconstructie Julianastraat Moordrecht (MIP 2016) 85.000        89.890        -4.890         nee Betreft geringe overschijding; blijft onder tolerantiegrens.Reconstructie Kortenoord (MIP 2016) 350.000      310.784      39.216        jaReconstructie diverse wegen 2016 (MIP 2016) 166.000      151.151      14.849        jaParkeervoorzieningen 29.363        26.650        2.713           ja
Beschoeiingen 2015 23.799        25.608        -1.809         nee Betreft geringe overschijding; blijft onder tolerantiegrens.Brede School Moerkapelle grondkosten -                    -                    -                    jaBrede School Moerkapelle grondkosten 370.281      370.000      281              jaKleine Vink sport bouwrijpmaken 171.562      -                    171.562      jaSporthal:Pu sportvloer incl.belijning 2014 67.625        67.625        -                    ja

Afvalpassen en verzamelcontainers restafval 43.591        22.700        20.891        jaAanschaf minicontainers 20% wha 11.302        -                    11.302        jaAfvalcontainer Burg Brandtstr Mrd 20.000        -                    20.000        jaVerzamelcontainer restafval nieuwbouwwijk 10.000        -                    10.000        ja
14 GRP MRD verbinden BBB 199.800      199.968      -168             nee Betreft geringe overschijding; blijft onder tolerantiegrens.GRP vervangen mech/elek deel drukriolering 343.428      330.268      13.160        ja
14 GRP Mrd verbinden BBB 2014 75.000        75.177        -177             nee Betreft geringe overschijding; blijft onder tolerantiegrens.Subtotaal 2.169.064   1.613.533   555.531      
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transport 2.169.064   1.613.533   555.531      17 GRP ZVH afkoppelen Zevenhuizen 2,25 ha 2014 113.424      113.000      424              ja3 GRP NWK BBB Dorrestein 2015 56.598        -                    56.598        ja
14 GRP MRD verbinden BBB 2015 52.244        54.859        -2.615         nee Betreft geringe overschijding; blijft onder tolerantiegrens.17 GRP ZVH afkoppelen Zvh 2,25 ha 2015 156.000      156.000      -                    ja27 GRP MRD afkoppelen Moordrecht 2015 1.728           -                    1.728           ja32 GRP ZP afkoppelkansen 2015 614              -                    614              ja

33 GRP Zp investeringen gemalen 2015 204.436      142.726      61.710        ja39 GRP ZP aanpassing drukriolering  2015 25.000        24.625        375              jaGRP rioolrenovatie Kroonkruid 867.850      864.382      3.468           ja
GRP milieumaatregelen 2016 316.000      316.073      -73               nee Betreft geringe overschijding; blijft onder tolerantiegrens.Begraafplaatsen 2015 47.033        46.071        962              jaGrafdelfmachine BOKI 14.493        -                    14.493        jaRuimen van graven 2015 -                    -                    -                    jaAanleg/Uitbreiding verzamelkelder 2015 -                    -                    -                    jaBegraafplaatsen 2016 12.000        -                    12.000        jaRuimen van graven 2016 206.337      -                    206.337      ja
Inrichting/ontsluiting nieuw grafveld 2016 96.000        98.578        -2.578         nee Betreft geringe overschijding; blijft onder tolerantiegrens.Vloerbedekking gemeentehuis 93.925        -                    93.925        jaToegangscontrole systeem 37.405        -                    37.405        jaNUP Algemene voorzieningen 1.043           -                    1.043           jaAanschaf registratie gem eigendommen VROM 25.000        -                    25.000        jaSpreekinstallatie raadszaal 3.402           -                    3.402           jaControle indentiteitsfraude 6.603           -                    6.603           jaApplicatie schuldhulpverlening 15.000        -                    15.000        jaCV ketel 49.089        -                    49.089        jaInventaris gemeentehuis 27.532        4.461           23.071        jaVernieuwing Dgdialog naar Obsurv 9.711           7.579           2.132           jaVervanging telefonie 138.134      115.619      22.515        jaEindtotaal 4.745.665   3.557.505   1.188.160   
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Openstaande kredieten die in 2017 of later afgewikkeld worden 
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Nieuwbouw gemeentehuis 9.144.000      247.830         8.896.170      ja Inrichting nieuwe gemeentehuis 964.000         -                       964.000         ja Investering wegen Jaarschijf 2012-01-13 400.000         -                       400.000         ja Kunstwerken: Francoisbrug 68.663            8.423              60.240            ja Brug over Ringvaart naar Eendrachtspolder 1.027.400      220.033         807.367         ja Zuidelijke Dwarsweg 1.186.887      1.178.577      8.310              ja Reconstructie Kruiden (MIP 2016) 1.745.482      1.669.929      75.553            ja Reconstructie Staatsliedenbuurt (MIP 2016) 475.814         315.263         160.552         ja Reconstructie Rijksweg (MIP 2016) 435.000         410.385         24.615            ja Reconstructie diverse wegen 2016 (MIP 2016) 186.704         55.433            131.271         ja 

Reconstructie Rottedijk (MIP 2016) 230.000         136.081         93.919            ja Zoutloods werf Zevenhuizen 65.000            53.270            11.730            ja 

Brede School Mrd bouwkosten -                       247.312         -247.312        nee

De uitgaven zijn gedaan binnen het door de raad geautoriseerde beleid. De hier gepresenteerde "meerkosten" worden gefinancierd door de diverse schoolbesturen (afwikkeling in 2017). Brede school Moerkapelle Bouwkosten -                       -                       -                       ja Brede school Moerkapelle Bouwkosten 5.499.856      34.905            5.464.951      ja tegemoetkoming sportvereniging voetbalvereniging 116.231         115.812         419                 ja Kleine Vink bijdrage renoveren huidige tennis 257.000         11.290            245.710         ja Sporthal:Vloerbedekking gang/tribune 2014 20.217            -                       20.217            ja Voetbalveld 4 Nwk 91.486            18.646            72.840            ja Voetbalveld 2 Nwk 97.416            -                       97.416            ja Subtotaal 22.011.156    4.723.188      17.287.968    
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transport 22.011.156    4.723.188      17.287.968    Grasveld Voetbalveld Zhuizen 60.900            6.576              54.325            ja Vervangen onderdelen zwembadinstallaties Polderbad 113.640         58.761            54.879            ja Polderbad dakbedekking zwembad 30.336            -                       30.336            ja Investeringen sportvelden MIP 2015 497.261         411.390         85.871            ja Maaimachine John Deere 50.000            26.600            23.400            ja Investeringen sportvelden MIP 2016 54.432            -                       54.432            ja Polderbad luchtkanalen fase 2 11.605            -                       11.605            ja Polderbad douchewand elektrisch 12.534            -                       12.534            ja Speelvoorziening 83.617            7.253              76.364            ja Automatiseringskosten awrs/rsoffice 26.623            165                 26.458            ja Afvalcontainer centrumplan Mrd 45.000            11.595            33.405            ja 19 GRP MKP Afkoppelen Moerkapelle 79.694            8.646              71.048            ja 37 GRP ZP opheffen resterend ongezuiverd lozen bui 20.986            -                       20.986            ja 46 GRP vervangen mech/elektr deel drukriolering 891.229         43.070            848.159         ja 37 GRP ZP oph. rest. ong. lozen buitengebied 2014 27.459            -                       27.459            ja 19 GRP MKP afkoppelen Moerkapelle 2015 26.121            518                 25.604            ja 27 GRP MRD afkoppelen Moordrecht 2015 101.028         58.474            42.554            ja Gemaal Moordrecht Zuid 184.846         39.495            145.351         ja GRP rioolrenovatie Linge en Hunze 381.000         8.197              372.803         ja GRP rioolvervanging 2016 499.440         285.622         213.818         ja GRP gemalen en drukriool mech/elec 2016 538.000         172.659         365.341         ja GRP grondmaatregelen 2016 65.000            920                 64.080            ja Aankoop grond begraafplaats 2013 23.800            -                       23.800            ja Urnenmuur 2016 58.400            48.702            9.698              ja Implementatie Key2 en belastingen 31.800            -                       31.800            ja Realisatie Midoffice 2014 48.020            16.121            31.899            ja Modernisering MGBA 2014 75.000            -                       75.000            ja Vervanging ICT infra 400.947         69.662            331.285         ja Totaal 26.449.874    5.997.614      20.452.260    
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Bijlage 2: Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 

 

Financiën Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht

Is er reden voor extra aandacht? neeRuimtelijke ordeningDe gemeente voldoet aan de in de Wet ruimtelijke ordening opgenomen verplichtingen inzake bestemmingsplannen, beheersverordeningen en structuurvisies 

Is er reden voor extra aandacht? neeOmgevingsrecht (T oezicht, handhaving en vergunningverlening milieu, bouwen en wonen)De gemeente beschikt over een vastgestelde Verordening VTH
Is er reden voor extra aandacht? neeMonumentenzorgDe gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie m.b.t. de (rijks)monumentenIs er reden voor extra aandacht? neeArchief- en informatiebeheerHet archief- en informatiebeheer zijn op orde 
Is er reden voor extra aandacht? neeHuisvesting Verblijfsgerechtigden/ Vergunninghouders Gevraagde informatie Stand van zaken Voorsprong per 1 januari van het verantwoordingsjaar (doorhalen w at niet van toepassing is) 17Fase interventieladder op 1 januari Taakstelling gerealiseerdTaakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar 48In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders 46Voorsprong per 1 juli van het verantwoordingsjaar (doorhalen w at niet van toepassing is) 15Fase interventieladder op 1 juli Taakstelling gerealiseerdTaakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar 56In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders 29Achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar (doorhalen w at niet van toepassing is) 12Fase interventieladder op 31 december Signalereneventuele toelichting:Is er reden voor extra aandacht?

nee
Er is volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand. In het tweede half jaar zijn er door het COA onvoldoende statushouders gekoppeld aan de gemeente Zuidplas, waardoor huisvestingen niet konden plaatsvinden. Het COA is hard bezig om deze achterstand in te halen door vergunning te verstrekken aan de vele nareizigers.

ToelichtingEr is volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand

1. Ja, voor het gehele grondgebied geldt een een gemeentelijke structuurvisie. 2. Ja, voor het gehele grondgebied gelden bestemmingsplannen en/of beheerverordeningen  3. Nee; de bestemmingsplannen Landelijk gebied 1983 (Moerkapelle), Moordrecht-West, 1e Herziening Oosteinde (Moordrecht), Gansdorperdijk e.o. (Nieuwerkerk a/d Ijsssel), Hitland (Nieuwerkerk a/d Ijssel), Hoofdweg ontsluiting Nesselande (Nieuwerkerk a/d Ijssel), Kleine Vink (Nieuwerkerk a/d IJssel), Villapark Essesteijn (Nieuwerkerk a/d IJssel), Eendragtspolder (Zevenhuizen), Landelijk Gebied (Zevenhuizen), Oud Verlaat (Zevenhuizen) zijn ouder dan 10 jaar

De raad van Zuidplas heeft op 31 mei 2016 ingestemd met de Verordening kwaliteit vergunningverlening, handhaving en toezicht omgevingsrecht gemeente Zuidplas. 

Proces tot actualisatie van bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar is recent opgestart. 

Toelichting

ToelichtingIn 2017 is een Verslag Kritische Prestatie Indicatoren opgesteld over de gemeentelijke archiefketen 2016 (Corsanummer I17.002209 en collegevoorstel B17.000259). De belangrijkste conclusie hiervan is dat de informatiehuisvesting van onze gemeente op orde is. 

Toelichting

In 2017 wordt een nieuwe Erfgoedverordening aan de raad ter vaststelling aangeboden.

RAPPORTAGE INTERBESTUURLIJK TOEZICHT 2016(Bestuursovereenkomst tussen gemeente en Provincie dd. 30-9-2013, Corsanr. I13.0005532)Toelichting (korte en bondige tekst)Voor het jaar 2016 staat de gemeente Zuidplas onder repressief toezicht van de provincie Zuid-Holland. Dit heeft de provincie bevestigd via een brief op 14 december 2015, kenmerk PZH-537901722. Met deze brief informeert de provincie dat repressief toezicht van toepassing is omdat de begroting 2016 reëel en structureel in evenwicht is. Toezichtregime begroting 2017: Ook voor het jaar 2017 is sprake van het repressieve begrotingstoezicht.N.v.t.Toelichting
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