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Kanteldenken over toekomstige ontwikkelingen

De perspectiefnota is het uitgelezen moment om te acteren 

op toekomstige ontwikkelingen in financieel en beleidsmatig 

opzicht. Om de gemeente daar bij te helpen en te inspireren 

hebben college en de beleidsmakers een tweetal inspire-

rende lezingen gevolgd.  Een lezing over de ‘Innovatieve 

gemeente’ door professor Marcel Boogers met een oproep 

om informele netwerken te stimuleren en mogelijk te maken. 

Hoogleraar Transitiekunde Jan Rotmans maakte de deel-

nemers wegwijs in het ‘kanteldenken’ over de samenleving 

3.0 en welke rol de overheid daarin pakt. U komt in deze 

perspectiefnota bij de beleidsprogramma’s ongetwijfeld ele-

menten uit het gedachtegoed van deze inspirators tegen. 

Samenleving 3.0

De kernboodschap aan het adres van onze gemeente luidde  

in ieder geval dat onze samenleving snel verandert én op vele 

terreinen. We zien meer en meer dat inwoners netwerken 

vormen en het heft in eigen handen nemen bijvoorbeeld 

op het terrein van zorg, wonen, bouwen en energie. Denk 

aan zorgcoöperaties, kleinschalige energiemaatschappijen, 

leveranciers of wooninitiatieven.  Daarbij zorgt de technische 

vooruitgang voor een verdere individualisering. De overheid 

moet daar iets mee, sterker nog,  wil daar iets mee. Een 

sturende en controlerende verticale overheid transformeren 

naar een overheid die zaken mogelijk maakt voor haar inwo-

ners, ondernemers en organisaties. Gebaseerd op onderling 

vertrouwen, keuzevrijheid, ruimte, tijd,  kwaliteit en maat-

werk per individu. Kortom op menswaarden in plaats van 

systeemwaarden. 

Nieuwe wetgeving in het sociaal domein, zoals de Wmo 2015, 

Participatiewet en Jeugdhulp zijn al op dit nieuwe gedachte-

goed geënt. ‘De transitie is klaar en nu de transformatie 

nog’, is een veelgehoorde uitspraak in gemeenteland. Dat wil 

zeggen dat de cultuuromslag nog moet beginnen, terwijl deze 

natuurlijk in de samenleving al gaande is getuigen de voor-

beelden en initiatieven in ons land. De overheid bevindt zich 

midden in de kantelperiode en zoekt naar of oefent met een 

andere rol. 

Ook in het fysieke domein heeft het begrip ‘eigen kracht’ 

terrein gewonnen. De technologische vernieuwingen 

(informati sering, mediacratie, robotisering) stimuleren niet 

alleen het zelforganiserend vermogen van mensen, maar 

maken ook zelfsturende netwerken mogelijk. Consumenten 

transformeren naar prosumenten en fabricenten. In de 

samenleving 3.0. staat de mens centraal in plaats van de 

organisatie of instituties. 

Zuidplas in perspectief

In deze perspectiefnota schetsen wij u ook lokaal een aantal 

ontwikkelingen waar wij energie in willen steken, omdat onze 

omgeving dat van ons vraagt. In een samenleving die groten-

deels  is gedigitaliseerd, moeten onze werkprocessen daar 

optimaal op aansluiten. De lijnen zijn kort via sociale media 

en de snelheid van het nieuws is hoog. We willen daar op rea-

geren via de kanalen waar onze inwoners gebruik van maken. 

Of het nu gaat om chat, skype, whatsapp, twitter of facebook.  

We volgen de vraag. We treden los van tijd en plaats in 

contact met onze omgeving, dankzij die digitale middelen.

Inleiding
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Fysiek en Sociaal verbinden

Inwoners die  aangeven dat zij bereid zijn handen uit de 

mouwen te steken bij het onderhouden van de leefomge-

ving of het verduurzamen van de gemeente, gaan wij actief 

betrekken in een ‘proeftuin’ (zie beleidsprogramma 1). Door 

gelijkluidende en reële ambities in de zes beleidsprogramma 

te verknopen, zien we kansen voor het bereiken van doel-

stellingen en maatschappelijke effecten (outcome). U moet 

hierbij denken aan de verbinding tussen fysiek (leefomgeving)  

en sociaal domein (werk en welzijn). 

Van stip naar streep

Het ontwikkelen van ruimtelijke plannen wordt ook steeds 

meer ingegeven door veranderingen om ons heen. Daar 

waar de overheid eerst nog bepaalde waar en welke stip 

zij op de horizon plaatste voor bouwopgaven en ruimtelijke 

bestemmingen, trekken marktpartijen en particulieren in een 

moderne samenleving gezamenlijk op bij het opstellen van 

ontwikkelscenario’s. Daarmee transformeert de stip naar 

een streep, waarbij de gemeente randvoorwaarden stelt en 

duurzame gebiedsontwikkeling stimuleert en faciliteert. 

Rol van ambtenaren en gemeentebestuur

Snelle veranderingen om ons heen, vragen ook om 

een andere rol van medewerkers. Niet meer alles zelf 

bedenken, regisseren of dichtregelen, maar denken in 

kansen en informatie en standpunten ophalen bij inwoners 

en ondernemers. De digitale mogelijkheden scheppen 

ruimte om dat plaats- en tijdonafhankelijk te doen. Vanuit 

het perspectief van de inwoner kan dat betekenen dat een 

ambtenaar bij hem of haar thuis komt om de aanvraag voor 

een bouwvergunning, uitkering of zorg door te nemen. Het 

klantcontact kan ook via chat, skype of whatsapp verlopen. 

De dienstverlening aan inwoners die (nog) niet digitaal zijn 

heeft daar vanzelfsprekend niet onder te lijden. Persoonlijk 

en analoog contact met inwoners is een bijkomend voordeel 

van een moderne bedrijfsvoering.  Daarnaast kan een digitaal 

panel, waarbij inwoners uit eigen beweging graag met de 

gemeente willen meedenken over oplossingen en initiatieven, 

de gemeente relevante informatie opleveren over nut en 

noodzaak. 

Niet alleen de rol van ambtenaren wijzigt, óók de rol van het 

gemeentebestuur is onderwerp van discussie. Hoe blijft de 

raad in staat kaders te stellen als bestuurlijke invloed en 

controle afnemen. Welke betekenis heeft de kanteling op 

het besturen van een gemeente? Wij willen graag met de 

gemeenteraad in gesprek over de democratische legitimatie. 

Ambities 

Een sluitende begroting is leidend in het bepalen welke 

activiteiten we oppakken en welke doelen we daarmee willen 

behalen. We realiseren ons dat ambities op gespannen voet 

staan met financiële risico’s. Zijn onze inwoners en onder-

nemer geholpen met de keuzes die wij met elkaar maken? 

De kerntakendiscussie die we met elkaar gaan voeren, zal 

moeten uitmaken of de keuzes die we maken ook zijn inge-

geven door innovatieve en inkomstbevorderende effecten op 
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de korte en lange termijn. Het bepalen van keuzes, betekent 

namelijk ook dat andere activiteiten afvallen gelet op de 

financiële positie op de lange termijn.

Uiteindelijk verdient een overheid dat vaart op het motto 

“Minder overheid, meer burger” een lokaal bestuur dat 

toeziet op financieel gezond beheer en ‘in control’ is.  
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Financiële situatie

Totaal resultaat Perspectiefnota 2016
(inclusief Voorjaarsnota 2015)

Begroting Meerjarenraming

2015 2016 2017 2018 2019

Financiële positie 2015-2018 o.b.v. aangeboden 

begroting 2015-2018, met toevoeging jaarschijf 

2019
- ¤ 186.074 ¤ 502.967 ¤ 490.387 ¤ 217.079 ¤ 217.079

Totale doorwerking begrotingswijzigingen tot de 

voorjaarsnota 2015
0 0 0 0 0

Financiële effecten voorjaarsnota 2015  ¤ 44.200 ¤ 75.500 ¤ 166.500 ¤ 182.500 - ¤ 40.500

Financiële positie 2015-2018,  

inclusief voorjaarsnota 2015
- ¤ 141.874 ¤ 578.467 ¤ 656.887 ¤ 399.579 ¤176.579

Financiële effecten Perspectiefnota 2016 - ¤ 375.000 ¤ 75.000 ¤ 75.000 ¤ 75.000

Financiële positie 2015-2019, incl.  

Voorjaarsnota en Perspectiefnota 2016
- ¤ 141.874 ¤ 203.467 ¤ 731.874  ¤ 474.579 ¤ 251.579

Voor de financiële effecten van de voorjaarsnota en perspectiefnota geldt: - is een nadeel ten opzichte van de begroting, en + is een voordeel ten opzichte van de begroting.

In bovenstaand overzicht is voor de begrotingscijfers voor 

de jaarschijf 2019 uitgegaan van de jaarschijf 2018. Op dit 

moment is namelijk nog niet bekend wat het saldo voor 2019 

zal zijn. Dit komt doordat een aantal doorrekeningen nog 

moet plaatsvinden voor een zuiver beeld voor 2019. 

Deze doorrekeningen hebben onder meer betrekking op het 

verwerken van de reserves en voorzieningen, het meerjaren 

investeringsprogramma (dat is tot 2018 opgenomen),  

uitkering uit het gemeentefonds en de rentedoorrekening  

(van 4% naar 3,5%). Verder is voor het jaar 2019 onder 

“Financiële effecten Voorjaarsnota 2015” het bedrag 

opge nomen, voor de structurele doorwerking van de 

Voorjaarsnota 2015 voor het jaar 2019.
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Financiële situatie

Het college heeft in zijn collegeprogramma vastgelegd dat in 

2017 een bedrag van ¤ 250.000,- beschikbaar moet zijn voor 

extra ruimte in de begroting en vanaf 2018 een structureel 

bedrag van ¤ 500.000,-.  

Bij de vaststelling van de begroting 2015 bleek voor het 

jaar 2017 de ruimte van ¤ 250.000,- aanwezig te zijn wat 

in 2018 niet geldt voor de genoemde ¤ 500.000,-. Uit de 

nieuwe financiële positie gebaseerd op de perspectiefnota  

blijkt dat de doelstelling voor 2017 in zijn geheel en voor 

2018 gedeeltelijk wordt gehaald.  Bij de vaststelling van de 

begroting 2016 zal blijken welke in spanningen er voor 2019 

nodig zijn.



Programma’s

9



10

Perspectiefnota 2016 Gemeente Zuidplas

10

Programma 1

Dienstverlening en Bestuur
Daadkrachtig en transparant

Producten

Het programma bestaat uit de volgende producten:

• Bestuur en organisatie

• Dienstverlening

• Veiligheid

• Inwoners- en ondernemersparticipatie

Speerpunten 2016

Bestuur en organisatie:

• Inhoudelijke transitie Regio Midden-Holland

• Doorontwikkeling naar contractgemeente

• Huisvesting ambtelijke organisatie

• Informatievoorziening maximaal digitaal

Dienstverlening:

• Vernieuwing gemeentelijke website

• Monitoring kanaal sociale media

Veiligheid:

• In verbinding komen en blijven met bevolkingsgroepen

• Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Inwoners- en ondernemersparticipatie:

• Inzet digitaal inwonerspanel

• Proeftuin (experiment) sociaal en fysieke domein.
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Algemene ontwikkelingen

In de inleiding van deze Perspectiefnota schetsten wij u een 

aantal zichtbare ontwikkelingen in de samenleving. In een 

samenleving die grotendeels  is gedigitaliseerd, zijn 

informatielijnen kort. En de snelheid van het nieuws is hoog. 

Een aanslag in Parijs werkt door op lokaal niveau: inwoners 

reageren daarop. Sociale media spelen een belangrijke rol en 

dragen bij aan mondiale beïnvloeding en veiligheidsbeleving 

die op lokaal niveau zijn weerslag vindt. 

Een belangrijke ontwikkeling is dat overheden enerzijds 

steeds meer de samenwerking zoeken op bovengemeentelijk 

niveau en anderzijds juist de samenwerking aangaan met 

inwoners en ondernemers op het niveau van dorp, buurt  

of wijk. 

Het college herkent dat voor Zuidplas. En merkt daarbij op 

dat de overheid haar regierol houdt op bovengemeentelijk en 

bovenregionaal niveau. Tegelijkertijd wordt op dorp-, wijk- en 

buurtniveau steeds meer een actief faciliterende rol van de 

gemeente verlangd. Het college wil een overheid zijn die 

steeds meer kantelt van een controlerende overheid naar een 

faciliterend lokaal bestuur. 

Democratische legitimatie

Belangrijk bij de geschetste ontwikkelingen is de 

democratische legitimatie: hoe blijft de raad in staat om 

kaders te stellen en haar rol als hoogste orgaan te vervullen, 

als bestuurlijke invloed en controle afnemen? 

Als we ruimte willen bieden aan zelfregie van inwoners en 

ondernemers, omdat wij vinden dat kennis en energie volop 

in de samenleving aanwezig zijn, vraagt dat zowel een andere 

rol van ambtenaren als van beslissers. 

Het benutten van eigen kracht in de samenleving stimuleren 

we op het niveau van dorp, buurt of wijk. We zien juist daar 

kansen voor het leggen van verbindingen tussen wonen, 

welzijn (zorg), werk en leefomgeving. 

In 2016 benutten we op twee niveaus de eigen kracht:  

•  We halen een continue stroom standpunten en ideeën op bij 

inwoners, ondernemers en organisaties. Dat doen we via 

een digitaal panel. 

•   We starten met een proeftuin voor experimenten met een 

hogere vorm van inwoners- en ondernemersparticipatie. 

De uitvoering geven we in handen van de inwoners. 
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Bestuur en organisatie

Doelstelling

De gemeentelijke organisatie ondersteunt het bestuur  

optimaal bij het realiseren van zijn doelstellingen. 

Daarom ontwikkelt Zuidplas als gemeente zich tot een 

contractgemeente.

Een contractgemeente is 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.

Achtergrond / ontwikkelingen

De ontwikkeling van de bedrijfsvoering is een dynamisch 

traject met oog voor alle zaken die op ons afkomen. Als  

professionele organisatie bedienen wij onze inwoners zodanig 

dat ze tevreden zijn over onze dienstverlening. 

Verbeteringen realiseren we door inwoners directer te 

betrekken bij de vormgeving en invoering van het beleid, de 

inrichting van de eigen wijk en de directe levering van diensten 

en producten. We kruipen in de huid van onze inwoners, 

schatten in wat hun verwachtingen zijn en spelen daar  

vervolgens op in.

De gemeentelijke organisatie doorloopt een intensief 

ontwikkel traject om te transformeren tot een contract-

gemeente. Zuidplas wil zo meer bedrijfsmatig werken met 

oog voor de maatschappelijke taak. De belangrijkste basis 

daarvoor wordt gevormd door wederzijdse afspraken met 

(keten)partners op basis van gedeelde visie en ambitie.  

Deze afspraken zijn gericht op het borgen en realiseren van 

maatschappelijke doelen. 

De rol van de ambtenaar zal veranderen. Deze: 

• gaat naar de burger toe in plaats van andersom,

•  werkt meer resultaatgericht, zakelijker en met 

eigenaarschap,

• denkt niet meer in regels maar in kansen,

• beweegt van ‘controleren’ naar ‘faciliteren’. 

Beleid

Regio-ontwikkeling

De samenwerking in de regio krijgt op het gebied van belangen-

behartiging steeds nadrukkelijker vorm door de totstandkoming 

van “Regio Midden-Holland, de nieuwe regio”. Dat is de 

opvolger van het Intergemeentelijk samenwerkingsverband 

Midden-Holland. 

De formele transitie wordt in 2015 afgerond. De inhoudelijke 

transitie krijgt het komende jaar alle aandacht. Onder andere 

de doelstellingen van de programma’s worden nader aange-

scherpt. Ook op het schaalniveau van de regio met Alphen en 

Woerden zoekt Zuidplas samenwerking om onze belangen te 

behartigen. 

Zuidplas wil effectief en daadkrachtig samenwerken.  

De Kadernota verbonden partijen vormt de meetlat.  
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Voor het eerst in 2015 en ook daarna als continue onderdeel 

van de planning- en control cyclus. Zo leggen we nieuwe 

en bestaande samenwerkingsverbanden steeds langs een 

meetlat.

Contractgemeente

De ontwikkeling tot contractgemeente heeft consequenties 

voor de gemeentelijke huisvesting (bricks), informatietech-

nologie (bytes) en de organisatiecultuur (behaviour). Op deze 

drie terreinen zijn investeringen noodzakelijk om de contract-

gemeente daadwerkelijk inhoud te geven. Huisvesting, infor-

matietechnologie en organisatie ontwikkeling zijn nauw met 

elkaar verweven. Het nieuwe geheel levert een bijdrage aan 

de digitale informatie voorziening. Dat gebeurt zowel intern, 

binnen de gemeentelijke organisatie, als extern met  

inwoners, organisaties en ondernemers.

Huisvesting (Bricks)

Een contractgemeente volstaat met een compacte ambtelijke 

organisatie. Het collegeprogramma bevat dan ook de doel-

stelling  huisvesting op één locatie. Het realiseren van een 

compacte organisatie op één locatie vereist, gezien het aantal 

beschikbare vierkante meters, invoering van tijd- en plaats 

onafhankelijk werken.   

Een projectorganisatie werkt scenario’s uit voor van gewenste/ 

benodigde huisvesting en legt deze ter besluitvorming voor 

aan de raad. Afhankelijk van het gekozen scenario is er 

sprake van een implementatieperiode van een tot drie jaar.

Informatietechnologie (Bytes)

De veranderende samenleving vraagt om een andere manier 

van werken en stelt daarmee ook eisen aan de informatie-

technologie. Een compacte ambtelijke organisatie van een 

contractgemeente moet bovendien over een digitale werk-

omgeving beschikken. Medewerkers moeten in staat worden 

gesteld om plaats- en tijd onafhankelijk te werken. 

Om onze doelstellingen te realiseren en om de ambities 

op het gebied van dienstverlening waar te maken, moet de 

organisatie meer digitaal gaan werken. Hiervoor zijn extra 

investeringen nodig. Zoals uitbreiding en vernieuwing van 

de informatietechnologie, nieuwe rapportage-applicaties 

(onder andere voor verbetering van managementrapportage 

en meting van de dienstverlening voor de inwoners) en 

opleidingen. 

Daarnaast is er sprake van vervangingsinvesteringen.  

Ook moeten we voldoen aan wettelijke verplichtingen op het 

gebied van onder andere de decentralisaties en de basis-

administraties. Daarvoor zijn zeker in 2016 extra middelen 

nodig. We stellen voor hier een bedrag van ¤ 250.000,- voor 

vrij te maken. 

Een informatieplan maakt het totaal van activiteiten inzichtelijk. 

Dit plan wordt, inclusief financiële paragraaf, separaat ter 

besluitvorming voorgelegd aan de raad. Het college schat in 

dat hiermee een bedrag is gemoeid van ¤ 200.000,- tot  

¤ 300.000,- per jaar. 
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De voorgestelde financiën zijn minimaal benodigd en hebben 

in hoofdlijn betrekking op:

•  vernieuwing van de infrastructuur (zowel hard- als 

software)

•  vervangen van de telefooncentrale

•  digitalisering van de bestuurlijk besluitvormingsproces.

Organisatieontwikkeling (Behaviour)

Doelstelling van het ontwikkeltraject is het treffen van 

maatregelen om ook in de komende jaren een stevige en 

bestuurskrachtige gemeente te zijn. Aan de organisatie-

ontwikkeling ligt een ontwikkelplan ten grondslag. Het 

beschikbaar gestelde budget is vooralsnog afdoende voor de 

geplande activiteiten.

De gemeenteraad heeft in 2014 budget gereserveerd voor 

frictiekosten en organisatieontwikkeling, gericht op de 

periode van 2014 - 2018. 

De structuuraanpassing van de ambtelijke organisatie is per 

april 2015 geëffectueerd. De werkelijke frictiekosten blijven 

binnen de door de raad vastgestelde ‘realistische’ variant. De 

organisatieontwikkeling moet nu plaatsvinden. Om die reden 

wordt het restantbedrag ingezet voor de financiering van 

onder andere cultuur- en kennisonderdelen van het organi-

satie ontwikkeltraject. 
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Dienstverlening

Doelstelling

De gemeente Zuidplas stelt het denken en handelen vanuit 

inwoners en ondernemers centraal. Het helpen van inwoners 

en ondernemers gebeurt slim, snel, slank en soepel. 

Afhandeltermijnen zijn van te voren duidelijk. Zo weten  

inwoners en ondernemers wat zij van de gemeente kunnen 

verwachten. Het college schrapt overbodige regels en 

bewaakt de afhandeling van aanvragen.

Achtergrond / ontwikkelingen

In de samenleving zien wij de ontwikkeling dat inwoners en 

ondernemers steeds mondiger worden. Zij willen zelf zaken 

regelen en invloed uitoefenen. Daarbij nemen ze steeds vaker 

zelf het heft in handen. Dit heeft invloed op de rol van de 

gemeente binnen de veranderende samenleving. De gemeente 

is niet langer van de regels en het regelen, faciliteren zal zij.

In de communicatie met onze inwoners en burgers ligt de 

focus op het optimaal inzetten van het digitale kanaal.  

Het directe contact blijft bestaan voor inwoners die het  

digitale kanaal niet willen of kunnen gebruiken.  

Wij helpen onze inwoners en burgers soepel en klantvriendelijk. 

We zorgen dat hun vraag vlot de verschillende gelederen van 

onze organisatie doorloopt en integraal wordt afgehandeld. 

Om dit mogelijk te maken zijn we in 2015 gestart met ver-

betering van onze (interne) processen. Deze ontwikkeling 

gaat door in 2016. Dat vergt een actieve rol van medewerkers 

voor afstemming tussen afdelingen en het betekent een  

cultuuromslag in denken en handelen. 

Zuidplas onderzoekt hoe videogesprekken met chat of Skype 

inzetbaar zijn voor klantcontacten. Zo willen we onze dienst-

verlening afstemmen op de behoefte van onze inwoners en 

ondernemers. 

Voor dienstverlening gaat Zuidplas steeds meer naar de 

inwoners en ondernemers toe. We volgen de ontwikkelingen 

van lopende pilots in het land met het thuisbezorgen van 

(burgerzaken)producten. We bestuderen de toepasbaarheid 

hiervan binnen Zuidplas.

Beleid

Vernieuwing gemeentelijke website 

Waar mogelijk gebruiken we digitale communicatiemiddelen 

en -kanalen voor de communicatie met onze inwoners en 

ondernemers. Dat doen we ook bij het verstrekken van  

informatie vanuit de gemeente.

Om dit mogelijk te maken, stellen we steeds meer slimme 

e-formulieren beschikbaar op de gemeentelijke website. 

Daarmee kunnen onze inwoners, ondernemers en relaties 

producten en diensten digitaal bij de gemeente aanvragen en 

voor een deel zelf regelen. 

Een vereiste hierbij is dat de benodigde informatie snel 

vindbaar, actueel, betrouwbaar en volledig is. Dit vergt een 

andere opzet en structuur van onze gemeentelijke website.  

In 2016 is een incidentele investering van ¤ 51.000,- nodig om 

de gemeentelijke website te herstructureren en extra functio-

naliteiten toe te voegen voor interactieve dienstverlening.  
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De extra functionaliteiten vereisen uitbreiding van de licentie 

van ons huidige beheersysteem voor de website. De structu-

rele kosten hiervan zijn ¤ 11.000,- op jaarbasis. 

Het voornemen om de gemeentelijke website te vernieuwen 

wordt betrokken bij het informatieplan. Dit plan wordt, inclu-

sief financiële paragraaf, separaat ter besluitvorming voorge-

legd aan de raad.

Monitoren kanaal sociale media

Het klantcontactcentrum (KCC) is vanaf 2015 het eerste  

aanspreekpunt voor inwoners en ondernemers die in de 

communicatie met de gemeente steeds meer gebruik maken 

van sociale media. Om in te spelen op deze ontwikkeling is 

het van belang dat wij sociale media beter kunnen monitoren. 

Hiervoor gaan wij zogenaamde webcare hulpmiddelen  

aanschaffen en implementeren. Dan kunnen wij de communi-

catie van onze inwoners via de sociale media volgen en 

daarop  anticiperen. De abonnementskosten voor deze  

middelen zijn op jaarbasis ¤ 6.000,-.

Het jaar 2016 zien wij als een experimenteel jaar om met 

deze hulpmiddelen ervaring op te doen. Het inrichten van de 

hulpmiddelen en starten van deze wijze van communiceren 

vraagt dit jaar tijdelijke uitbreiding van de personele 

capaciteit met 0,5 fte via inhuur. Ook dit voornemen wordt 

betrokken bij het hiervoor genoemde informatieplan.
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Veiligheid

Doelstelling

De gemeente zorgt voor een veilig en leefbaar Zuidplas. 

Daarbij werkt zij intensief samen met inwoners, onder-

nemers, maatschappelijke partners en hulpdiensten.

Achtergrond / ontwikkelingen

Het huidige veiligheidsbeleid anticipeert op  lokale, regionale 

en landelijke ontwikkelingen binnen het veiligheidsdomein. 

Gelet op internationale ontwikkelingen wordt rekening 

gehouden met intolerantie in de samen leving. In onze lokale 

aanpak is een prominentere rol weggelegd voor het in verbin-

ding komen en blijven met diverse bevolkingsgroepen.

Op dorps- en wijkniveau sluit de gemeente aan bij initiatieven 

vanuit de samenleving. Inwoners weten als geen ander wat er 

zich in hun omgeving afspeelt. Als lokale overheid faciliteren 

wij de inzet vanuit de gemeenschap. 

Beleid

In verbinding komen en blijven met bevolkingsgroepen

Bij de lokale aanpak maakt Zuidplas gebruik van informatie 

van de professionals en de verschillende bevolkingsgroepen. 

De eigen kracht van de samenleving willen we benutten en 

het informatiebeeld willen we breder trekken.  

Daarom intensiveren we de huidige contacten met kerken, 

moskeeën en verenigingen waar nodig. Ook uitbreiding is 

mogelijk. 

Professionals pakken veiligheidsproblemen op. Samen met 

inwoners en ondernemers. 

Voorbeelden hiervan zijn:

•  Een buurtpreventieproject waar bewoners samen met 

politie of boa-bikers op gezette tijden gezamenlijk toezicht 

houden.

•  “Buurt bestuurt”. Dat is een instrument om veiligheids-

problemen gezamenlijk te formuleren en op te lossen. 

Daarnaast loopt er in overleg met ondernemers en inwoners 

een traject om de sluitingstijden van de commerciële horeca 

te verruimen.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Het regionaal risicoprofiel geeft  inzicht in de risico’s die 

binnen de veiligheidsregio Hollands-Midden bestaan. Het 

regionaal risicoprofiel bestaat uit een inventarisatie en een 

analyse.  In de risicoanalyse komen diverse scenario’s naar 

voren. Het is niet mogelijk en wenselijk om alle scenario’s 

volledig uit te werken. Daarom legt de gemeente Zuidplas de 

focus op de risico’s met een hogere impact en een hogere 

waarschijnlijkheid.
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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. Zo ontstaat er beleid dat 

aansluit op de vraagstukken die spelen in de samenleving. 

Achtergrond / ontwikkelingen

In het collegeprogramma en de begroting zijn ambities voor 

inwoner- en ondernemerparticipatie opgenomen. Het doel 

is samen met inwoners, ondernemers en organisaties 

verantwoordelijkheid te dragen voor vraagstukken in de 

samenleving. De vorm is bondgenootschap waarbij inwoners 

betrokken zijn bij de uitvoering. De gemeente blijft haar eigen 

verantwoordelijkheid behouden, maar staat naast de inwoner. 

Zuidplas richt zich op twee bewegingen:

1.  We willen in een doorlopende stroom - dwars door alle 

beleidsprogramma’s heen - informatie ophalen om de 

buitenwereld naar binnen te halen. Ons motto: meten is 

weten. 

2.  We geven steeds verder gestalte aan inwoners- en 

ondernemersparticipatie. We sluiten aan op de trend dat 

inwoners en ondernemers zelf goed weten hoe zij zaken 

geregeld willen hebben en hoe dat uit te voeren.  

De rol van de overheid is actief faciliterend. 

Inspelend op de autonomie van de inwoner en ondernemer 

en diens kennis, creativiteit, ervaring, standpunt en energie is 

het zaak om hen als gelijkwaardige samenwerkingspartners 

te benaderen. Daarbij hoort vertrouwen geven in zijn of haar 

aanpak. Het vraagt van alle actoren een andere houding en 

benadering van vraagstukken. Of het nu gaat om de ambtelijke 

organisatie, de gemeenteraad of de samenleving zelf. 

Eén van de speerpunten in het collegeprogramma 2014-2018 

is de start van de proeftuin Meer burger, andere overheid.  

We starten een experiment dat meerdere doelen uit verschillende 

beleidsprogramma’s realiseert. Denk aan het leggen van ver-

bindingen tussen wonen, welzijn, zorg, werk en leefomgeving. 

Kenmerkend voor een experiment is dat bij aanvang niet  

duidelijk is hoe het proces gaandeweg verloopt. We vliegen 

Meer burger, andere overheid aan vanuit een zelfsturend 

team. Daarbij doet de ambtelijke organisatie ervaring op 

met het uit handen geven van invloed en taken. Zo geeft zij 

gestalte aan een andere, faciliterende overheid. 

Beleid

Dit jaar zet Zuidplas actief een digitaal panel op om uitvoering 

te geven aan een naar buitengerichte overheid. Waar liggen 

knelpunten en verbeteringen? De inwoners en de onder-

nemers weten dat als geen ander. 

Dit digitale panel zal een representatieve vertegenwoordiging 

vormen van onze bevolking. Via een a-selecte groep volgt een 

uitvraag om deel te nemen. Daarbij maken we vooraf de  

interessegebieden en afspraken kenbaar waarover we  

inwoners en ondernemers willen bevragen.

Vanaf 2016 start zoals gezegd de proeftuin Meer burger, 
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andere overheid. Daarbij leggen we een verbinding tussen het 

sociaal domein en het fysieke domein. In deze hogere vorm 

van participatie betrekken we inwoners en ondernemers in 

een dorp, wijk of buurt actief bij het aandragen van ideeën, 

oplossingen en de uitvoering. 

Door het sociaal domein en het fysieke domein te verbinden, 

verwachten we meerdere maatschappelijke effecten te  

bereiken. Denk aan: ontzorgen, vergroten van de sociale 

veiligheid, cohesie en duurzaamheid. De gemeente heeft 

primair een faciliterende rol, volgt de vraag en bemiddelt bij 

het inschakelen en verbinden van mensen en het beschikbaar 

stellen van diensten en materialen. Kaders en randvoorwaarden 

zijn vooraf helder en bieden een ruim speelveld. 
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Wat gaat het kosten?

Product Begroting 2016 2017 2018 2019

Dienstverlening: Verkiezingen (doorwerking VJN in 2019) - ¤ 14.000

Dienstverlening: Kadaster en GBKN (doorwerking VJN in 2019)  - ¤ 44.000

Dienstverlening: ICT  - ¤ 250.000

TOTAAL - ¤ 250.000 - ¤ 58.000
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Programma 2

Samenleving
Meedoen in Zuidplas

Producten

Dit programma bestaat uit de volgende producten:

• Zorg en ondersteuning

• Ontplooiing

• Jeugd en onderwijs

Speerpunten 2016

Zorg en ondersteuning

• Operationeel maken van gecoördineerd welzijnswerk

• Voorkomen overbelasting mantelzorgers

• Sturen op maatschappelijke effecten

• Uitvoeren aanbesteding integraal vervoer

Ontplooiing

• Vaststellen nieuw subsidiebeleid

•  Duidelijkheid gebruik multifunctionele accommodaties

• Implementeren keuze zwembaden

• Stimuleren inloop functie multifunctionele centra 

Jeugd en onderwijs

• Versterken preventief jeugdbeleid

• Uitvoeren onderwijshuisvesting

• Installeren jongerenadviesraad
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Algemene ontwikkelingen

Per 1 januari 2015 heeft de overheveling van een groot aantal 

zorgtaken van rijk naar gemeenten plaatsgevonden. De 

gemeente Zuidplas is dit jaar voortvarend van start gegaan. 

Met een centrale rol voor het Sociaal Team Zuidplas om 

inwoners te helpen bij hun vragen om maatschappelijke 

ondersteuning. 

Binnen het Sociaal Team worden taken aan elkaar verbon-

den. Dat leidt preventiever, sneller, integraler en efficiënter 

tot het juiste hulpaanbod voor de inwoner die dit nodig heeft 

en niet in staat is dit zelf te organiseren.  

De gewenste omslag (transformatie) in het sociale domein 

moet lokaal invulling krijgen. Waar mogelijk is al gestart met 

de transformatie. Dit krijgt de komende jaren in de lokale 

praktijk nog verder vorm. 

Op basis van de eerste praktijkervaringen vinden er in 2015 al 

aanpassingen plaats in de werkwijze. Waar nodig en gewenst 

gebeurt dit ook in 2016.

Het uitgangspunt is dat iedereen mee kan doen in Zuidplas. 

Om dit mogelijk te maken, zetten we blijvend in op:

•  Integraal/verbinden: samendoen met partners, zowel 

extern als intern. Bijvoorbeeld:werken met een ‘inwoners-

panel’, relevante instellingen betrekken, de Adviesraad, 

binnen de gemeentelijke organisatie programma overstijgend/

integraal werken. De drie decentralisaties worden in 

samenhang bezien, de relatie met passend onderwijs  

wordt gelegd. 

•  Eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid en regie: inwoners 

zijn zelf eigenaar van hun problemen en oplossingen.  

Zij geven zelf, samen met hun netwerken van familie,  

vrienden, buurt, verenigingen of kerkgenootschappen  

invulling aan hun eigen leven. Zij nemen verantwoordelijk-

heid voor zichzelf en hun gezin, voor hun eigen inkomen, 

voor hun gezondheid en voor hun leefomgeving. Zij wenden 

hun talent aan om mee te doen. Zij hebben zoveel mogelijk 

ruimte om actief te bouwen aan hun eigen samenleving. 

Zij weten wat nodig is om hun dorp, wijk of buurt vitaal en 

levendig te houden.

•  Dichtbij de inwoner, gericht op preventie: mensen zijn in de 

eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid. 

Een gezonde leefstijl draagt daaraan bij. Vroegtijdige  

signalering en preventie kan eventueel zwaardere zorg in 

de vorm van maatwerkvoorzieningen voorkomen. 

•  Maatwerkoplossingen: inwoners kunnen rekenen op 

tijdelijk of structureel maatwerk- en specialistische 

ondersteuning als de eigen mogelijkheden en algemene 

voorzieningen geen oplossing bieden. Een goed werkende 

regionale inkooporganisatie is hierbij onontbeerlijk.

•  Veranderende rol gemeente: de gemeentelijke rol is in 

de eerste plaats die van regisseur of facilitator. Zuidplas 

stimuleert initiatieven om de eigen kracht van inwoners te 

bevorderen. Daarbij gaan wij uit van minder bureaucratie, 

meer slimme combinaties en een beperktere rol van de 

gemeente.
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Wel vragen de nieuwe taken om voldoende ambtelijke 

capaciteit binnen de gemeentelijke organisatie. Bij een  

hulpvraag wordt er gekeken naar het  

probleem. Dat betekent niet dat bij een zorgvraag ook 

automatisch zorg wordt geleverd. Er vindt een integrale 

afweging plaats. Daarbij kan het ook efficiënt zijn om een 

andere oplossing te bieden in plaats van hulp. Bijvoorbeeld 

op het terrein van werk, schuldhulpverlening en incidentele 

financiële bijdragen. Dat kan een inwoner beter helpen en de 

gemeente is op langer termijn goedkoper uit.

De reorganisatie heeft geleid tot een afname van personeel 

(2 fte op beleidsniveau). Dit is grotendeels opgevangen door 

externe inhuur vanuit het invoeringsbudget. De nieuwe taken 

vanuit de decentralisaties vragen echter structureel een 

extra inzet. Dit is het gevolg van de inhoudelijke opgave op 

deze beleidsterreinen, de gevraagde regionale inzet hiervoor 

en de financiële risico’s die er zijn als er onvoldoende  

monitoring plaatsvindt.
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Zorg en ondersteuning

Doelstelling

De gemeente Zuidplas wil een samenleving zijn waaraan 

iedere inwoner vanuit eigen kracht deelneemt. In de toe-

komst blijft maatschappelijke  

ondersteuning voorhanden voor diegenen die dit niet zelf 

kunnen regelen.  

Zo ontstaat een duurzame samenleving, ook voor de volgende 

generatie.

Achtergrond/ontwikkelingen

Het huidige beleid is erop gericht dat mensen zo lang moge-

lijk zelfstandig blijven wonen en vanuit die positie zelf zorg 

en hulp regelen. Als dit nodig is. Het college zet zich in om 

de zelfredzaamheid en de participatie te bevorderen van 

inwoners met een beperking of een chronisch psychisch 

of psychosociaal probleem. Zodat zij zo lang mogelijk in de 

eigen leefomgeving kunnen wonen. Voorzieningen, diensten 

en ruimten moeten goed toegankelijk zijn voor mensen met 

een beperking. 

Het Sociaal Team Zuidplas speelt een centrale rol bij de uit-

voering van de maatschappelijke ondersteuning. Er is bekend 

wat wel en niet goed gaat.  

En die kennis wordt gebruikt bij het verbeteren van de werk-

wijze van het Sociaal Team. 

Hierbij is het vanzelfsprekend dat er interactie is met de 

samenleving en dat er domein overstijgend wordt gewerkt. 

Intern gaat het dan om de samenhang met onder meer de 

beleidsterreinen werk en inkomen, armoedepreventie, 

schuldhulpverlening, voorkomen van huisuitzetting en wonen 

en zorg. Extern betrekken we samenwerkingspartners vanuit 

het preventief voorveld, daarmee bedoelen we eerstelijnszorg 

en welzijnspartijen.

Beleid

Gecoördineerd Welzijnswerk

Het college wil meer samenhang in het welzijnsveld aan-

brengen. Daarom is het met lokale partijen in gesprek over 

de opzet van gecoördineerd welzijnswerk. Het is uitdrukkelijk 

niet de bedoeling om de diversiteit aan welzijnsorganisaties 

te verliezen. Wel zorgt het gecoördineerd welzijn, in samen-

werking met de sociaal makelaars, voor vlotte communicatie 

tussen het Sociaal Team en het welzijnsveld.

Onderdeel van het gecoördineerd welzijnswerk is onder 

andere het vrijwilligerscoördinatiepunt. Daarin komen 

vraag en aanbod bij elkaar. Ook mantelzorgondersteuning 

en overige algemene voorzieningen als ouderenadvisering, 

sociaal raadslieden, opbouwwerk, jeugdwerk en opvoed- en 

opgroeiondersteuning horen bij gecoördineerd welzijnswerk.  

Al deze partijen spelen vanuit het gemeentelijk beleid een 

belangrijke rol in het sociaal domein. Het college streeft ernaar 

dat het gecoördineerd welzijnswerk in 2016 operationeel is.
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Mantelzorgbeleid

Het beleid voor mantelzorgondersteuning is in 2015 opgesteld 

en uitgewerkt. Mantelzorgers verdienen ondersteuning en 

waardering. Daarom is het mantelzorgsteunpunt uitgebreid. 

Vanaf 2016 wordt het mantelzorgbeleid uitgevoerd, met als 

doel minder overbelasting van mantelzorgers. 

De mantelzorgwaardering wordt voortgezet. Dat doen we 

door de versterking van het mantelzorgsteunpunt en door 

het invullen van de mantelzorgdag. Verder is er een betere 

afstemming tussen formele en informele zorg. Zie voor 

dit laatste ook de paragraaf Gecoördineerd Welzijnswerk 

hierboven.

Resultaatgericht werken

Het college vindt sturen op maatschappelijk effect, ofwel 

outcome, in het sociaal domein heel belangrijk. Het doel is 

populatiebekostiging. Daarbij geeft de gemeente alle betrok-

ken aanbieders samen één budget om een maatschappelijke 

opdracht te realiseren voor een bepaalde groep inwoners. 

Deze werkwijze biedt de grootste kans op kosteneffectiviteit.

Andere voordelen van deze aanpak zijn: 

• er is één vast bedrag gereserveerd 

•  het stimuleert organisaties om samen te werken en resul-

taten te halen. 

Hoe de organisaties het resultaat behalen, bepalen ze zelf. 

Voor de gemeente telt het resultaat. In 2015 is voor deze 

werkwijze de eerste aanzet gegeven. In 2016 wordt dit verder 

doorontwikkeld. 

In 2015 is begonnen met resultaatgericht werken op 

wijkniveau. Op basis van een wijkanalyse zetten we in op ver-

groting van de eigen kracht, inzet van het sociaal netwerk en 

vermindering van kosten. Dat gebeurt integraal, dus vanuit de 

verschillende gemeentelijke domeinen samen. 

Zeker het ruimtelijk domein is hierbij betrokken. Met de (zorg)

aanbieders maakt de gemeente resultaatafspraken. Aspecten 

die bijdragen aan het beoogde resultaat zijn:

• passende subsidieverlening 

•  pilots in de buitenruimte, waar mogelijk gecombineerd met 

inzet van mensen die meer kunnen en moeten participeren. 

Vervoer

In de zomer van 2016 lopen de vervoerscontracten af van het 

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) en het leerlingen-

vervoer. In regionaal verband is er al gekeken naar samen-

werking tussen de gemeenten en naar het samenvoegen van 

de verschillende vervoersstromen, inclusief Wsw-vervoer. 

Hiertoe is een regionaal visiedocument opgesteld. 

Op basis van het visiedocument zijn er lokaal besluiten 

genomen en is de aanbesteding van start gegaan. In de 

zomer van 2016 treedt het nieuwe contract in werking.  

Extra inzet is er op het stimuleren van zelfstandig naar 

school reizen.
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Het college ondersteunt nieuwe initiatieven vanuit de 

samenleving. Uitgangspunt hierbij is goed en effectief vervoer 

tegen lage kosten. Mogelijk kan een regiecentrale hiertoe 

bijdragen.

Wmo individuele voorzieningen

Op basis van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren  

verwachten we dat de aanvragen van de individuele voor-

zieningen verder afnemen. Daarbij is een onderschrijding 

van het budget te verwachten van ¤ 75.000,-. De mogelijk 

(negatieve) effecten van de gebrekkige werking van Stipter en 

de financiële gevolgen hiervan zijn hierin niet meegenomen.
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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.

Achtergrond / ontwikkelingen

In de dorpen is sprake van diverse activiteiten op sociaal,  

cultureel en sportief gebied. Inwoners, verenigingen,  

stichtingen en organisaties organiseren deze activiteiten.  

De gemeente schept de randvoorwaarden. 

Een belangrijk instrument is het nieuwe subsidiebeleid. 

Dat stelt het college op in samenwerking met de inwoners, 

instellingen en de gemeenteraad. Nadrukkelijk vragen we 

van de instellingen dat zij hun maatschappelijke rol pakken. 

Maatschappelijk voorzieningen zijn belangrijk voor de 

leefbaarheid in de dorpen. Inwoners ontwikkelen zich 

daardoor op sociaal, cultureel en sportief gebied. Zuidplas 

streeft naar een zo veelzijdig mogelijk gebruik van onderwijs- 

en maatschappelijke gebouwen. Daarbij kunnen verschillende 

partijen elkaar inhoudelijk versterken. Zo kan er in een dorps-

huis een inloophuis komen voor dagbesteding nieuwe stijl. 

Bekostigen van accommodaties doen we alleen als de  

activiteiten die er zijn maatschappelijk effect hebben. 

Subsidie van huisvestingskosten (‘stenen’) kan wel, maar 

alleen als onderdeel van de totale uitvoeringskosten van een 

gewenste activiteit. Als er geen activiteiten zijn, is er geen 

gebouw nood zakelijk. Tegelijkertijd is een gebouw soms 

noodzaak om de activiteiten te kunnen uitvoeren. We blijven 

realistisch.

Beleid

Subsidiebeleid

In 2015 is gewerkt aan het opstellen van nieuw subsidiebeleid 

en een nieuwe subsidieverordening. Dat deed het college 

samen met inwoners, instellingen en de gemeenteraad. 

Gemeentebreed is geïnventariseerd welke, al dan niet  

verkapte, subsidies de gemeente allemaal verstrekt.

Het nieuwe subsidiebeleid is transparant. We kunnen uit-

leggen waarom subsidie is verstrekt. Het is duidelijk welke 

maatschappelijke effecten de gemeente ermee wil bereiken. 

En we zien op welke wijze het subsidie beleid hieraan bijdraagt. 

Vanzelfsprekend is er aansluiting met de gevoerde 

kerntakendiscussie.

Het subsidiebeleid is niet alleen opgesteld voor en door het 

sociaal domein vanuit het programma Samenleving. Het is 

programmaoverstijgend, dus ook gemaakt in samenwerking 

met en voor de andere domeinen.

Begin 2016 stelt de gemeenteraad het nieuwe subsidie beleid 

en de nieuwe subsidieverordening vast. Hierna gaat de 

gemeente op participatieve en klantgerichte wijze invulling 

geven aan de uitvoering van het beleid. Vanzelfsprekend 

is dit een geleidelijk proces. De subsidieontvangers 

krijgen gelegen heid in te spelen op de wijzigingen in het 

subsidiebeleid.
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Multifunctionele accommodaties

Multifunctionele accommodaties voor sport en cultuur 

hebben een meerwaarde voor het dorp. De exploitatiekosten 

willen we in de hand houden en we willen inhoudelijk 

maximaal rendement behalen. Daarom heeft het college 

een visie opgesteld om een splitsing te realiseren tussen 

het beheer en de exploitatie van de dorpshuizen en de 

binnen sportaccommodaties. 

De exploitatieovereenkomsten voor Sportcentrum Parkzoom 

en MFC De Zuidplas lopen af in 2015. Mede daarom is het 

noodzakelijk om te beslissen over voortzetting van de huidige 

situatie. Ook keuze voor een nieuwe opzet is een optie. 

Eén van de doelstellingen is om in 2016 meer duidelijkheid te 

krijgen over het gebruik van de multifunctionele accommodaties. 

Hierbij betrekt het college de resultaten van de dorpshuis-

discussie die voor het najaar van 2015 op de rol staat.  

We kijken naar de vorm van het gebruik. Dat moet efficiënt 

zijn en passend binnen de doelstellingen. 

Het college wil een structurele, bestuurlijke oplossing voor 

een betere verhouding tussen kosten en opbrengsten. In de 

ruimste zin van het woord. Het nieuwe subsidiebeleid speelt 

hierbij een belangrijke rol.

Zwemwatercapaciteit

Eind 2015 volgt een voorstel aan de gemeenteraad om te 

voldoen aan de opdracht om de huidige zwemwatercapaciteit 

in stand te houden voor hetzelfde (subsidie)budget. 

Uitgangspunt voor het college is het open houden van de drie 

zwembaden. Mits inwoners er ook daadwerkelijk veel gebruik 

van maken. De gemeenteraad krijgt de vraag een duidelijke 

keuze te maken. 

In 2016 volgt de implementatie. Die moet leiden tot instand-

houding van zwemvoorzieningen die passen bij het inwoner-

aantal van Zuidplas. 

Culturele voorzieningen

In ieder dorp van de gemeente Zuidplas zijn diverse cultuur-

voorzieningen aanwezig met een belangrijke maatschappelijke 

functie. Denk aan Stichting Moz-Art, historische verenigingen 

en diverse muziek-, toneel- en zangverenigingen. 

Cultuur brengt mensen samen en levert een bijdrage aan de 

leefbaarheid en de vitaliteit in de dorpen. Het college heeft 

voornamelijk een faciliterende en stimulerende rol. 

De bibliotheekvestigingen zijn geïntegreerd in een dorpshuis 

of een (brede) school. Vanuit deze positie kan de bibliotheek 

in 2016 haar brede sociaal-culturele functie verder uitbouwen 

in samenwerking met andere partners. 
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Jeugd en onderwijs

Doelstelling

Ieder kind verdient een betrouwbare opvoedingssituatie en 

goed onderwijs. We willen dat onze jongeren gezond en veilig 

opgroeien, hun talenten ontwikkelen en ook gewoon plezier 

hebben in Zuidplas. Dat bereidt hen goed voor op de toekomst. 

Het college levert een bijdrage aan een stimulerend opgroei- en 

ontwikkelingsklimaat voor jongeren in Zuidplas en is hierover 

in gesprek met jongeren.

Achtergrond / ontwikkelingen

De gemeente staat voor de taak om de transformatie van het 

sociaal domein de komende jaren verder te optimaliseren. 

Investeren in de jeugd overstijgt domeinen. Het college geeft 

hieraan de komende jaren veel aandacht. 

Om te kunnen transformeren is een cultuuromslag nodig. 

Zowel bij de gemeente als bij de organisaties die jeugdhulp 

aanbieden. Het samenspel tussen mensen uit verschillende 

generaties is van een steeds groter belang. Iedereen doet 

mee: kinderen, jongeren, ouders, familie, buren, vrijwilligers 

en hulpverleners, leerkrachten, professionals, beleidsmakers 

en bestuurders. Iedereen heeft een rol bij het opgroeien van 

onze jeugd.

Jeugdhulp

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor 

de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet. Tot het gemeentelijk 

takenpakket behoren nu: gespecialiseerde jeugdhulp, jeugd-

bescherming en jeugdreclassering en de toeleiding daar-

naartoe. De gemeente Zuidplas heeft in regionaal verband 

afspraken gemaakt met de aanbieders in het inkoopproces. 

Preventief jeugdbeleid

Het college zet in op de versterking van het opvoedkundig 

klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen, kinderopvang en 

peuterspeelzalen. Zo voeren we het amendement Versterking 

preventief jeugdbeleid uit. 

De komst van het Sociaal Team Zuidplas zorgt voor een 

goede structuur die vragen om ondersteuning in het maat-

schappelijke veld opvangt. Het is belangrijk om de werk-

processen van het sociaal team goed in te richten. Zodat dit 

team zich meer kan richten op complexe ondersteuningsvragen. 

Onderwijshuisvesting

De gemeente heeft de taak te zorgen voor voldoende en 

adequate huisvesting voor het onderwijs. De verantwoorde-

lijkheid voor het (vervangings)onderhoud is per 1 januari 2015 

weggevallen. 

In Moordrecht wordt in de zomer van 2015 de brede school in 

gebruik genomen. Daarin vinden drie basisscholen, de biblio-

theek en een dorpshuisfunctie onderdak. De brede school in 

Moerkapelle verkeert nog in de ontwerpfase. 

Een eerste haalbaarheidsonderzoek naar uitbreiding van het 

voortgezet onderwijs in de gemeente is in april 2015 voltooid. 

Samen met de schoolbesturen bestudeert de gemeente de 

mogelijkheden om een uitbreiding te realiseren. Gekeken 

wordt naar: ruimtelijke en financiële mogelijkheden en 

be perkingen en de effecten van een uitbreiding op scholen in 

de buurgemeenten.
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Beleid

Uitvoering regionale nota jeugdbeleid 2015-2018 

Het beleidsplan jeugd beschrijft hoe de gemeente de zorg 

voor kinderen en gezinnen organiseert. De gemeente wil 

een gunstig opgroeiklimaat voor alle kinderen en gezinnen 

creëren. Zuidplas zet in op:

• Preventie: het vroeg voorkomen van problemen 

• ontzorgen: wat kun je zelf? 

• hulp op maat 

•  de aanpak Een plan, een gezin, een regisseur 

•  minder bureaucratie. 

In 2016 geven we verder uitvoering aan de voorstellen uit de 

nota en dus ook aan het amendement Versterking preventief 

jeugdbeleid.

Jeugdwerk

In 2016 is de basisvoorziening voor jeugdwerk op een andere 

manier vormgegeven. Er is sprake van een samenhangend 

aanbod van welzijnsactiviteiten via het Gecoördineerd 

Welzijnswerk. Zie hiervoor het programma Zorg en onder-

steuning. Het jeugdwerk is binnen deze nieuwe voorziening 

nog steeds een belangrijk onderdeel. De vraag van onderaf  

is leidend. 

Belangrijk uitgangspunt is behoud van de formatie voor ambulant 

jongerenwerk en inzet ervan. De gemeente vertaalt de vraag in 

de te bereiken maatschappelijke effecten, de outcome.

Jongerenadviesraad

In overleg met jongeren, jongerenorganisaties en vereni-

gingen bekeek Zuidplas in 2015 hoe  jongerenparticipatie 

structureel kan worden ingericht. In 2016 installeren we de 

jongerenadviesraad. 

Educatieprojecten

Er zijn op dit moment verschillende educatietrajecten voor 

scholen op het gebied van sport en bewegen, natuur, cultuur, 

verkeer en aansluiting arbeidsmarkt binnen de gemeente. 

Noch het aanbod noch de vraag zijn eenduidig in kaart 

gebracht. 

Het college erkent de meerwaarde van praktijklessen op 

school. Ze bevorderen de verbinding tussen onderwijs en 

maatschappij. In 2016 wil het college deze projecten inven-

tariseren en met elkaar in verbinding brengen. Doel is een  

uniformer educatiepakket voor scholen. 

Passend onderwijs

In het kader van Passend onderwijs en de aansluiting van 

het onderwijs op de jeugdhulp stelden de gemeente en de 

betrokken samenwerkings verbanden Passend Onderwijs 

gezamenlijke ontwikkelagenda’s op. 

We werken de onderwerpen uit de ontwikkelagenda’s in 2016 

verder uit in concrete voorstellen en procedures.  

Bij diverse onderwerpen moeten de gemeente en het onder-

wijs gezamenlijk optrekken in toewijzing en financiering. Een 

deel van de decentralisatiegelden moet hiervoor dus worden 

afgezonderd.in de begroting. Zo realiseren we op basis van 

gemaakte afspraken de “zorg” binnen het onderwijs. 
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Lokaal onderwijsbeleid

De genoemde ontwikkelingen in de onderwijshuisvesting 

leidden al in 2015 tot de vaststelling van een nieuwe 

Verordening onderwijshuisvesting. Dat heeft effect op de 

lokale verhoudingen tussen onderwijsinstellingen en 

gemeente.

Dit geldt ook voor de andere genoemde ontwikkelingen:  

veranderde jeugdzorg, passend onderwijs, ontwikkelingen in 

de kinderopvang, leerlingenvervoer en leerplicht.  

In een informatieve bijeenkomst in september 2015 wordt 

de raad over deze ontwikkelingen en de samenhang 

ertussen bijgepraat. Daarbij krijgt de raad ook een aantal 

ontwikkelings richtingen voorgelegd. Zo kan de raad richting 

geven aan de lokale ambities. In een vervolg hierop krijgt de 

raad een beleidsnota lokaal onderwijsbeleid voorgelegd.

Peuterspeelzaalwerk

Het college gaat uit van voortzetting van kwalitatief goed 

peuterspeelzaalwerk. Inclusief:

•  aandacht voor de landelijke ontwikkelingen rond  

versterking van de pedagogische kwaliteit 

•  één kwaliteitskader voor alle voorschoolse voorzieningen 

•  een veranderde financieringsstructuur. 

Zuidplas monitort de kwaliteit van de peuterspeelzaal en de 

kinderopvang continue.
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Wat gaat het kosten?

Product Begroting 2016 2017 2018 2019

Wmo individuele voorzieningen  ¤ 75.000  ¤ 75.000  ¤ 75.000  ¤ 75.000

TOTAAL ¤ 75.000 ¤ 75.000 ¤ 75.000 ¤ 75.000

Bedragen voorzien van een minteken betekenen een nadeel ten opzichte van de begroting.  

Positieve bedragen betekenen een voordeel ten opzichte van de begroting.



33

Perspectiefnota 2016 Gemeente Zuidplas

33

Programma 3

Werk, Economie en Duurzaamheid
Werken, denken en doen voor nu en later

Producten

Dit programma bestaat uit de volgende producten:

• Economische zaken

• Duurzaamheid

• Inkomensvoorziening

Speerpunten 2016

Economische zaken

• Vernieuwing economisch beleidsplan

• Structureel maken van Bedrijvenproeverij

• Profilering als tuin van de Randstad

• Opzetten taskforce voor social Enterprises

Duurzaamheid

• Voortzetten van een energieloket

•  Uitvoering duurzaamheidsbeleid (tbv GDI doelstelling)

•  Borging van duurzaamheid binnen alle beleidsvelden

Inkomensvoorziening

•  Deelname RSD

•  Huisvesten asielgerechtigden

•  Bevorderen participatie

•  Stimuleren ondernemers bij het creëren van beschut werk 
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Algemene ontwikkelingen

Het college wil toe naar een samenleving die werk ziet als 

de beste vorm van participatie. Dat kan betaald, onbetaald 

of vrijwillig werk zijn. Iedereen kan een bijdrage leveren aan 

onze duurzame samenleving.

Het college ondersteunt initiatieven vanuit de samenleving 

met een bijdrage uit het innovatiefonds dat vermeld staat in 

programma 6 Financiën.
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Economische zaken

Doelstelling

De gemeente Zuidplas biedt ruimte voor een goed onder-

nemersklimaat. Zij zet zich in voor de bescherming en 

versterking van dat economische klimaat.

Achtergrond / 

ontwikkelingen

Zuidplas is blij met haar 

lokale ondernemers en 

onderstreept dit.  

Het college doet al jaren 

een beroep op haar 

ondernemers om mee te 

werken, mee te denken en zelfs mee te financieren bij trajecten. 

Nu komt daar nog een vraag bij: de opgave om mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen.

 

Het college wil in 2016 haar ondernemers niet alleen wat 

vragen, maar ook wat te bieden hebben. Dat doen we door 

onder meer het inkoop- en aanbestedingsbeleid meer lokaal 

in te vullen. Hier varen zowel de gemeente als onze onder-

nemers wel bij.

Een ontwikkeling die op ons afkomt, is de toename van 

internetverkopen. Dit leidt tot een verschuiving in het winkel-

bestand in de dorpen. De leegstand neemt hierdoor naar 

verwachting toe. Dit is een maatschappelijk probleem waarbij 

het college ingrijpt zodra het de leefbaarheid van de openbare 

ruimte aantast.

Niet alleen de leegstand in het winkelbestand neemt toe.  

Ook op bestaande bedrijventerreinen is sprake van leegstand. 

Het college wil een aantrekkelijke gemeente voor ondernemers. 

In 2016 zet Zuidplas zich maximaal in om nieuwe bedrijven 

binnen de gemeentegrenzen te krijgen. 

Beleid

Economisch beleidsplan upgraden

Het huidig economisch beleidsplan dateert van 2011. De 

economische tijden zijn nu wezenlijk veranderd, vandaar dat 

dit plan toe is aan vernieuwing. Dat pakken we in 2016 op. 

Samen met de ondernemersverenigingen, middenstand en 

land- en tuinbouworganisaties. Zo creëren we draagvlak en 

duurzame borging. 

’Bedrijvenproeverij’ 

In het voorjaar van 2015 vond de pilot Bedrijvenproeverij 

plaats met twee scholen en elf bedrijven in Nieuwerkerk aan 

den IJssel. Leerlingen bezochten gedurende twee weken 

onder schooltijd bedrijven. Deze pilot is geëvalueerd. Zowel 

de scholen, ondernemers, Stichting Jeugdwerk Zuidplas 

alsook de gemeente bestempelden de pilot als een succes. 

Zij spraken de wens uit om deze pilot in 2016 uit te rollen 

binnen de gehele gemeente Zuidplas. Dus met alle zeventien 

scholen en bedrijven. Hierbij haakt Zuidplas aan bij de andere 

educatieprogramma’s.
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Ondernemersvriendelijke gemeente

Vanuit de één-loketgedachte voor dienstverlening wil 

Economische Zaken haar ondernemers van dienst zijn.  

Het college wil slimmer werken, maximaal digitaliseren en 

complexe vraagstukken integraal aanpakken. 

Om de ondernemers beter van dienst te zijn, zijn de account-

managers bedrijven actief bij de netwerkbijeenkomsten van de 

ondernemersverenigingen, land- en tuinbouworganisaties, 

middenstand en andere bijeenkomsten. Dit gebeurt omdat 

werk de beste garantie biedt op participatie in de samen-

leving. Daarnaast is het college van mening dat het bezoeken 

van bedrijven een betere relatie tot stand brengt tussen 

gemeente en ondernemers. 

Tuin van de Randstad

De visie op recreatie is in 2015 vastgesteld door de 

gemeente raad. Deze visie vertalen we in 2016 naar een 

uitvoeringsprogramma. In het uitvoeringsprogramma zet 

het college in op een aantrekkelijke en groene gemeente. 

Met promotie en promotiemiddelen profileert Zuidplas zich 

als ‘Tuin van de Randstad’. Hierbij zoeken we aansluiting 

bij de gebiedspromotie, zoals beschreven in programma 4 

Ruimtelijke ontwikkeling.

Opzetten taskforce voor Social Enterprises

Het college zet een taskforce op met medewerking van de 

bestaande Social Enterprises en instellingen die voorzien in 

arbeidsmatige dagbesteding om meer mensen aan ‘het werk’ 

te helpen.
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Duurzaamheid

Doelstelling

De gemeente Zuidplas streeft naar een duurzame samen-

leving. Duurzaamheid betekent voor ons het aansluiten op 

behoeften van nu, zonder het vermogen van onze kinderen 

en hun kinderen om later 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 van hen leren.

Achtergrond / ontwikkelingen

Duurzaamheid heeft een prominente positie gekregen in 

het college programma 2014-2018 en in de begroting 2015. 

Ook maken steeds meer medewerkers van de gemeente 

duurzaam denken en handelen een onderdeel van de invulling 

van hun functie. In de samenleving is dit beeld terug te zien: 

een aantal betrokken inwoners en ondernemers toonde zich 

tijdens een duurzaamheidsontbijt en op inspiratieavonden bereid 

mee te denken over het verduurzamen van de gemeente. 

Duurzaamheidsbeleid

Duurzaamheidsbeleid gaat over doelen, maar ook over de 

rol die de gemeente en de samenleving hierbij spelen. De 

transformatie van het oude naar het nieuwe beleid vormen 

we nadrukkelijk samen met de inwoners, ondernemers en 

andere belanghebbenden. Het nieuwe duurzaamheids beleid 

wordt in 2015 vastgesteld.

De in het beleid gestelde doelen op het gebied van People, 

Planet, Profit/Prosperity krijgen invulling aan de hand 

van de meetbare indicatoren van de GDI (Gemeentelijke 

Duurzaamheids Index). Deze index zorgt er ook voor dat 

Zuidplas vergeleken kan worden met andere gemeenten.

Energieloket

Een duurzaam wapenfeit is het energieloket. Dit loket onder-

steunt en ontzorgt inwoners bij het verduurzamen van hun 

particuliere woningen. Namens gemeenten van de regio 

Midden-Holland heeft Zuidplas een rijksbijdrage aangevraagd 

en toegekend gekregen voor het opzetten van dit energieloket 

voor inwoners. Het energieloket is eind 2014 gelanceerd en is 

ook in 2016 operationeel.

Beleid

GDI-doelstellingen

De gemeenteraad nam op 27 januari 2015 een motie aan 

waarin het college wordt opgeroepen om binnen het nieuwe 

duurzaamheidsbeleid een aangescherpt doel te hanteren:een 

GDI van 6,0 in 2018. Hierbij is onderscheid tussen beïnvloed-

bare en niet-beïnvloedbare indicatoren. Met name de  

beïnvloedbare indicatoren komen terug als prioritaire speer-

punten van  

het beleid.

Beïnvloedbare indicatoren zijn: gezondheid, sport, burger-

participatie, water, natuur, energiegebruik/-besparing/CO2-

uitstoot huishoudens, hernieuwbare energie en  

vervoerswijze/CO2-uitstoot verkeer.



38

Perspectiefnota 2016 Gemeente ZuidplasProgramma 3

Het uitvoeringsprogramma duurzaamheidsbeleid richt 

zich op maatregelen die direct bijdragen aan de scores op 

deze indicatoren. Veel ervan voert Zuidplas in 2016 uit. Ook 

regionaal geïmplementeerde maatregelen met invloed op de 

gemeentelijke GDI tellen mee.

Bij elke maatregel staat in het uitvoeringsprogramma 

beschreven welke rol de gemeente daarbij vervult. De ene 

maatregel leent zich beter voor participatie vanuit de samen-

leving dan de andere. Hierdoor loopt de rol van de gemeente 

bij de uitvoering ook uiteen. Nu eens is de gemeente aanjager 

die partijen vanuit het netwerk bij elkaar brengt. Dan weer is 

de gemeente projectuitvoerder, bijvoorbeeld bij de verduur-

zaming van de eigen dienst verlening. Zuidplas werkt veelal 

met businesscases gebaseerd op kostendekkendheid en 

budgetneutraliteit.

In de samenleving ontstaan geregeld duurzame initiatieven, 

die bijdragen aan één of meerdere GDI-indicatoren van de 

gemeente Zuidplas. Het college biedt deze initiatieven ruimte 

en faciliteert of ondersteunt waar mogelijk.

Randvoorwaarden

Twee belangrijke randvoorwaarden om de maatregelen 

in 2016 succesvol in te voeren en de stijging op de GDI te 

borgen, zijn communicatie en een integrale aanpak. 

Communicatie kan het onderwerp goed verankeren in de 

samenleving. Zowel bij betrokken bedrijven en inwoners als 

bij educatie aan kinderen. Het resultaat versterken we door 

de maatregelen te integreren in andere programma’s en 

gemeentelijke bedrijfsonderdelen. Of waar mogelijk aan te 

sluiten bij initiatieven uit de samenleving. Zo maken we ook 

zoveel mogelijk gebruik van bestaande (financiële) middelen. 

Een voorbeeld hiervan is de indicator afvalscheiding. De 

goede resultaten binnen het beleidsveld afval dragen direct 

positief bij aan de GDI. 

De aansluiting bij en borging binnen andere gemeentelijke 

beleidsvelden vinden we ook door in de organisatie te werken 

met duurzaamheidsambassadeurs. Op elke afdeling van de 

gemeentelijke organisatie wordt iemand gedeeltelijk vrijgesteld 

om de duurzaamheid te borgen in de eigen beleidsvelden. 

Gezien het hoge ambitieniveau, zoals een score van 6,0 op 

de GDI-index, wordt voorgesteld om dit een extra impuls te 

geven. Voor deze impuls wordt eenmalig een bedrag van  

¤ 40.000,- in 2016 beschikbaar gesteld.

De monitoring van het effect van de maatregelen vindt plaats 

aan de hand van de berekenmethoden van de GDI.  

De gemeenteraad ontvangt deze jaarlijks ter kennisgeving. 

Financiële middelen

Vanuit het collegeprogramma is terugkerend een budget 

opgenomen in de meerjarenbegroting voor de uitvoering van 

duurzame maatregelen. Deze maatregelen komen terug in 

het uitvoeringsprogramma van het duurzaamheidsbeleid dat 

ter vaststelling voorligt bij de gemeenteraad in de eerste helft 

van 2015. 
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Inkomensvoorziening

Doelstelling

Met advies en ondersteuning zorgt de gemeente Zuidplas 

ervoor dat in woners in hun eigen levensonderhoud kunnen 

(blijven) voorzien. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, verstrekt 

de gemeente een uitkering voor het levensonderhoud.  

Het college zet in op armoedebestrijding en stimuleert de 

deelname aan maatschappelijke activiteiten. Inwoners komen 

via scholing en trajecten zo snel mogelijk in hun eigen kracht 

zodat de gemeente Zuidplas de inkomensvoorziening kan 

beëindigen. 

Achtergrond / ontwikkelingen

Het college wil toe naar een samenleving die werk ziet als  

de beste vorm van participatie. Dat kan betaald, onbetaald  

of vrijwillig werk zijn. Iedereen kan een bijdrage leveren  

aan onze duurzame samenleving.

Deelname Regionale Sociale Dienst (RSD)

In 2016 is de RSD een feit. Door de Participatiewet is de 

doelgroep uitkerings gerechtigden voor de gemeente verder 

uitgebreid met mensen met een arbeidsbeperking.  

Voor bemiddeling van deze mensen is versterking nodig van 

de samenwerking tussen alle betrokken partijen, zowel op 

lokaal als op regionaal niveau. Werkgevers en werkzoeken-

den staan centraal, zowel bij arbeidsbemiddeling als bij 

arbeidsinschakeling.

Arbeidsmarktregio Rijnmond

Op 1 januari 2015 is de gemeente Zuidplas aangesloten 

bij de arbeidsmarktregio Rijnmond. Nu de economie 

aantrekt en de aansluiting een feit is, is er een toename 

in het aanbod van werkgelegenheid. Door de intensieve 

samenwerking tussen het Werkplein IJsselgemeenten 

en het Werkgeversservicepunt Rijnmond (WSPR) heeft 

de dienstverlening naar ondernemers en werkzoekenden 

geoptimaliseerd.

De aansluiting bij de regio Rijnmond werkt door naar de uit-

voering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs per 2016. 

Met het oog op de komende taaleis in de Participatiewet blijft 

de inkoop van cursussen gericht op uitkeringsgerechtigden met 

een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor nemen zij deel aan 

het arbeidsproces. Ook biedt de gemeente, in samenwerking 

met de regiogemeenten, cursussen aan inwoners die niet 

afhankelijk zijn van een uitkering. Doel is behoud van werk. 

Rol ondernemers en Promen bij nieuwe doelgroep 

Participatiewet

De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de 

participatie van werkzoekenden met een arbeidsbeperking. 

Het college stimuleert en ondersteunt ondernemers bij het 

creëren van beschut werk. Het inzetten van de expertise van 

Promen biedt kansen voor de nieuwe doelgroep. 

In 2015 vindt een fundamentele discussie plaats over de 

toekomst van Promen voor de komende jaren. Hierbij zijn 

verschillende scenario’s denkbaar: re-integratiebedrijf, 

SW-bedrijf ‘oude’ stijl, alleen beschut werk en opknippen van 

Promen.
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Aandacht voor mensen die ver van de arbeidsmarkt 

afstaan

Het college wil aandacht houden voor de mensen die ver van 

de arbeidsmarkt afstaan. Hen wordt een ontwikkelperspectief 

geboden tot uitstroom naar arbeid. In het besef dat niet 

iedereen tot regulier betaald werk kan komen. Tegelijkertijd 

heeft Zuidplas ook aandacht voor mensen die tijdelijk uitvallen. 

Het geven van een ontwikkelperspectief op werk kan bijdragen 

aan het versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid. 

Dit noemen we empowerment.

Samenwerken binnen sociaal domein

Door de decentralisaties is de zorgstructuur in Nederland 

sterk veranderd. De meeste gemeenten en ook de gemeente 

Zuidplas kozen voor een sociaal team. Dat vormt de toegang 

tot maatwerk. Maar het sociaal team heeft ook als eerste 

taak om bij een hulpvraag de eigen kracht te vergroten en 

het sociaal netwerk te versterken. Het sociaal team heeft dus 

een cruciale rol. 

Interactie met de lokale samenleving en domein overstijgend 

werken zijn niet vanzelfsprekend. Tussen de beleidsvelden 

moet meer afstemming zijn. Te denken valt aan verbinding 

met inkomensvoorziening, armoedepreventie, schuldhulp-

verlening, voorkomen van huisuitzetting, wonen en zorg.  

De zorgvraag hoeft niet altijd met een zorgaanbod beant-

woord te worden. Soms zijn er betere alternatieven zoals 

schuldsanering, het bieden van werk of een incidentele  

financiële bijdrage.

Binnen de samenwerking in het sociaal domein wordt ook 

onderzocht of “Capelle werkt” kan uitgroeien tot “IJssel 

werkt”. Dan kan deze voorziening ook in Zuidplas actief zijn.

Beleid

Afstemmen met RSD IJsselgemeenten

Het door de RSD IJsselgemeenten uitgevoerde beleid valt 

onder de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. Er 

blijft bij de gemeente capaciteit voorhanden om de expertise 

voor Werk en Inkomen op peil te houden. Ook invulling 

geven aan de coördinatie tussen de gemeente en de RSD 

IJsselgemeenten blijft mogelijk. Dat is iets om rekening 

mee te houden bij de overgang van personeel naar de RSD 

IJsselgemeenten. Mogelijk leidt dit tot aanpassing van de 

huidige capaciteit.

Bij toetreding tot de RSD IJsselgemeenten ontstaan frictie-

kosten. De meeste frictiekosten vinden plaats in 2015. In de 

jaarrekening van 2014 is hiervoor een voorziening getroffen. 

De eventuele frictiekosten van 2016 worden  

opgevangen binnen de begroting. 

Huisvesten asielgerechtigden

De taakstelling voor het huisvesten van asielgerechtigden is 

verhoogd van 39 tot 70 personen in 2015. De verwachting is 

een verhoging tot 85 personen in 2016. De gemeente biedt 

iedere asielgerechtigde begeleiding aan en zorgt dat deze 

nieuwkomers beschikken over een passend inkomen en 

passende huisvesting. De begroting biedt vanaf 2016 onvol-

doende dekkingsruimte voor de kosten van begeleiding.
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Toekomst Promen

Afhankelijk van het gekozen scenario kunnen aanpassingen in 

de werkwijze van Promen budgettaire consequenties hebben. 
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Wat gaat het kosten?

Product Begroting 2016 2017 2018 2019

Extra impuls duurzaamheid - ¤ 40.000

TOTAAL - ¤ 40.000

Bedragen voorzien van een minteken betekenen een nadeel ten opzichte van de begroting. Positieve bedragen betekenen een voordeel ten opzichte van de begroting.



43

Perspectiefnota 2016 Gemeente Zuidplas

43

Programma 4

Ruimtelijke ontwikkeling
Visie voor ruimte, ruimte voor visie

Producten

Dit programma bestaat uit de volgende producten:

• Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur

• Ruimtelijke ordening

• Vastgoed

Speerpunten 2016

•  Scenario’s uitwerken voor gebiedsontwikkeling in de 

Zuidplaspolder.

•  Mogelijkheden onderzoeken om een platform te bieden  

voor nieuwe allianties in de sociale woningbouw.

•  Flexibele gebruiksmogelijkheden opnemen in 

bestemmingsplannen.

•  Integrale visie opstellen op het gebied van Wonen & Zorg, 

via een kwalitatief behoefteonderzoek per dorp.

•  De gemeentelijke vastgoedportefeuille bedrijfsmatige en 

integraal aanpakken.
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Algemene ontwikkelingen

In de laatste jaren is er veel veranderd op het gebied van ruim-

telijke ontwikkeling. Ten dele komt dat door de economische 

crisis. Maar ook al vóór de mondiale economische crisis 

waren trends te bespeuren zoals de roep om vereenvoudigde 

wet- en regelgeving en om meer ontwikkelinitiatief over te 

laten aan marktpartijen en particulieren. De gemeente zou 

een meer faciliterende en aanjagende rol moeten hebben. 

De crisis in de kantoren- en woningmarkt heeft deze trends 

versterkt.

In veel gemeenten zijn de veranderingen merkbaar. Grotere 

gemeentelijke gebiedsontwikkelingen zijn in afronding of 

worden (deels) omgezet naar verschillende deeluitwerkingen. 

Gemeenten besteden nog veel aandacht aan het ontwikkelen 

zelf. Maar inmiddels focussen zij ook op het behoud van een 

prettige woon- en werkomgeving gedurende langdurige 

transformatie van de omgeving. Dit gebeurt steeds vaker 

door binnenstedelijke inbreiding in plaats van grootschalige 

uitleglocaties. 

De zorg voor een prettig leefklimaat gaat gepaard met 

nieuwe fysieke ruimtelijke ingrepen. Ook krijgt versterking en 

verbetering van bestaande locaties vorm. Bijvoorbeeld door 

toestemming voor diverser gebruik. 

Een prettig leefklimaat is niet alleen afhankelijk van ruim-

telijke initiatieven. Steeds vaker spelen sociaal maatschap-

pelijke opgaven mee. Hoe wordt een gebied uiteindelijk 

gebruikt? Hoe wordt in het gebied geleefd? Het ontwikkelen 

van een goede leefomgeving wordt steeds belangrijker.

Bij nieuwe initiatieven wordt steeds meer initiatief gevraagd 

van markt partijen en particulieren. Hierbij zien we dat nieuwe 

actoren het traditionele krachtenveld van de ruimtelijke 

ontwikkeling betreden. Dit heeft dikwijls nieuwe allianties tot 

gevolg die inspelen op behoeften vanuit de maatschappij, zoals 

zorg en duurzaamheid. 

De gemeente kan faciliteren door de juiste condities te 

scheppen voor spontane gebiedsontwikkeling. De gemeente 

kan dit aanjagen door goed vooruit te kijken en te anticiperen 

op trends en ontwikkelingen. Door actief in te zetten op vlieg-

wielprojecten, die een voorbeeld- en aanjaagfunctie vervullen, 

kan de gemeente beweging brengen in vertraagde ruimtelijke 

ontwikkeling. De gemeente blijft ook een rol houden in de 

samenhang van projecten, initiatieven en ontwikkelingen op 

een hoger schaalniveau. Opdat gebieden elkaar niet gaan 

beconcurreren. 

Nieuwe ontwikkelingen zijn automatisch gebaseerd op daad-

werkelijke vraag vanuit de markt of van bewoners, winkeliers 

en andere partijen. Ontwikkelingen komen niet langer voort 

uit aanbod gedreven initiatief. De rol van de gemeente is 

hiermee niet per se kleiner, maar vooral anders.  

Tijdig inspelen op een aantrekkende markt is van belang om 

te profiteren van positieve neveneffecten.
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De veranderende rol van de gemeente betekent een actief 

faciliterende houding. In tegenstelling tot een passief  

faciliterende rol, waarbij de gemeente een afwachtende 

houding aanneemt ten aanzien van initiatieven uit de  

maatschappij, herkent de gemeente juist kansen/problemen 

en stelt vooruitlopend hierop randvoorwaarden waaraan een 

oplossingsrichting dient te voldoen. Zij biedt de maatschappij 

een platform om oplossingen binnen de kaders aan te dragen. 

Deze actief faciliterende rol, gekenmerkt door voldoende 

realiteitszin, empatisch vermogen en oplossingsgericht-

heid, heeft zijn weerslag op de producten in het programma 

Ruimtelijke ontwikkeling Zij biedt de maatschappij een  

platform om oplossingen binnen de kaders aan te dragen. 

Deze actief faciliterende rol, gekenmerkt door voldoende  

realiteitszin, empatisch vermogen en oplossingsgerichtheid, 

heeft zijn weerslag op de producten in het programma 

Ruimtelijke ontwikkeling. Gebiedsontwikkeling en nieuwe 

infrastructuur, Ruimtelijke ordening en Vastgoed. Daar waar 

de markt ontwikkelingen niet oppakt of niet aanbiedt binnen 

voor de gemeente acceptabele randvoorwaarden, neemt de 

gemeente mogelijk een stimulerende of actieve rol aan.  

Mits dit voldoende maatschappelijk rendement oplevert.
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Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur

Doelstelling

De gemeente Zuidplas werkt aan diverse gebiedsontwikkelings-

projecten. Een groot deel behoort tot de bovenregionale 

ontwikkelopgave in de Zuidplaspolder. Het ontwikkelen van 

nieuwe gebieden hangt samen met de nieuwe infrastructuur 

die hiervoor nodig is.

Achtergrond / ontwikkelingen

De kantelende rol van de gemeente heeft zijn weerslag op 

gebieds ontwikkelingen. Ook verandert het schaalniveau 

waarop de inwoners hun leefomgeving ervaren door een ver-

beterde mobiliteit en lokale netwerken. De regio representeert 

een schaalniveau dat past bij:

• de dynamiek van de economie 

•  de schaal waarop mensen hun alledaagse leven 

organiseren

•  een betekenisvolle samenhang van ecologische, economi-

sche en  

maatschappelijke verbanden 

• de schaal van maatschappelijke betrokkenheid 

Inhoud en proces komen er samen. Steeds meer vraagstukken 

lijken niet simpelweg meer te verhelpen via geïnstitutio-

naliseerde standaard procedures. Provincies inspireren en 

stimuleren de ontwikkeling van regio’s. Gemeenten zijn aan 

zet om hierbij een eigen identiteit te bepalen, over eenkomstig 

hun ambities.

Een verdere verstedelijking van de Randstad leidt tot krimp 

in de regio’s hierbuiten. De verschuiving van uitleglocaties 

à la Vinex naar binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten 

heeft zijn weerslag op de gemeente Zuidplas. Steden om ons 

heen ontwikkelen zich snel. Inbreidingslocaties als gevolg 

van een transformatieopgave schieten als paddenstoelen uit 

de grond. Differentiërend vermogen in een dorps woonmilieu, 

gericht op welzijn, ontspanning, beleving en verwondering 

zorgt voor een complementair aanbod voor kenniswerkers en 

hun gezinnen in deze regio.

Beleid

Strategische visie ontwikkeling Middengebied 

Zuidplaspolder

De veranderende rol van de gemeente en de wijziging van het 

krachtenveld van actoren heeft zijn effect op de langetermijn-

visie voor het middengebied. Marktpartijen en particulieren 

zijn leidend voor het resultaat. Dus de spreekwoordelijke stip 

op de horizon dient niet meer uit te gaan van één, door de 

overheid vastgelegde ambitie. 

Als de invulling van het middengebied, conform de trends, 

wordt overgelaten aan de participatiemaatschappij moeten 

meerdere scenario’s integraal uitgewerkt worden. Binnen 

een vastgestelde bandbreedte en inclusief de bijbehorende 

financiële belangen en risico’s. De gemeente is dan voor-

bereid op diverse ontwikkelscenario’s binnen vooraf gestelde 

randvoorwaarden. De stip op de horizon transformeert tot 

een streep op de horizon om duurzame gebiedsontwikkeling 

te faciliteren. 

De scenario’s dienen als input voor de bestemmingsplannen 

voor de Zuidplaspolder die in 2019 opnieuw worden vast-

gesteld. In 2015 vindt een nadere verkenning plaats over de 
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uitwerking van de  scenario’s. Voor 2016 betekent dit een 

reservering van een budget van ¤ 60.000,-.

Gebieds- en projectpromotie

Gebieds- en projectpromotie vanuit de gemeente helpt om 

meer participanten te binden aan de ontwikkeling van de 

scenario’s. Dit stimuleert de verkoop van gronden en panden, 

de recreatieve waarde en de mobiliteit. 

Het belang en de risico’s van de grond- en vastgoedportefeuille 

staan beschreven in het jaarlijkse Meerjarenperspectief 

Grondbedrijf (MPG) en met ingang van 2016 in het 

Meerjarenperspectief Vastgoed (MPV). 

De gebieds- en projectpromotie gebeurt primair door het 

onderscheidend vermogen in gebieden en projecten te 

benoemen. Het vermarkten van de regio vereist een heldere 

visie op de unique selling points van ruimtelijke ontwikkelingen 

en activiteiten zoals het WK Roeien in 2016. Dat is ook de 

basis voor het kwalitatieve aanbod. De promotiekosten 

worden naar verwachting in de toekomst terugverdiend door 

neveneffecten zoals een hogere opbrengst uit onroerende-

zaakbelasting, minder kapitaal- en exploitatielasten  

(verdiencapaciteit vastgoed) en meer werkgelegenheid. 

Hierbij moet rekening worden gehouden met een time-lag 

tussen de promotionele investeringen en het verwachte 

rendement. 

Regionale afstemming

Naar aanleiding van toenemende regionalisering wordt 

onderzocht of verdere afstemming en samenwerking met 

buurgemeenten noodzakelijk is voor de programmering van 

woningen, regionale infrastructuur en bedrijventerreinen.
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Ruimtelijke ordening

Doelstelling

Binnen de mogelijkheden van wet- en regelgeving geeft 

de gemeente Zuidplas uitvoering aan goede ruimtelijke 

ordening. Dat vereist afstemming tussen vakgebieden als 

volkshuisvesting, stedenbouw en verkeer. Richtinggevend zijn 

(structuur)visies. Juridisch leidend is de vertaling in bestem-

mingsplannen. Waar nodig handhaaft de gemeente.

Achtergrond / ontwikkelingen

Een actief faciliterende overheid bepaalt de randvoorwaarden 

voor ontwikkeling. De ingezette koers om bestemmingsplannen 

flexibeler vorm te geven trekt Zuidplas dus door. Met name 

bij de ontwikkelgerichte bestemmingsplannen en de moge-

lijkheden voor het gebruik houden we hier rekening mee. 

De aanpassingen in wet- en regelgeving (Wabo/Bor en 

Omgevingswet) geven mede koers aan deze doelstelling.  

De Omgevingswet beoogt een trendbreuk met publiek maak-

baarheidsdenken. Het begint met denken vanuit personen als 

initiatiefnemers. De omgevingsvisies komen er namelijk vooral 

voor mensen die iets willen met de ruimtelijke toekomst.

Toegenomen internetverkoop leidt tot een verschuiving 

binnen het fysieke domein van centrumvoorzieningen.  

We verwachten dat de leegstandcijfers in het centrumgebied 

hierdoor verder toenemen. Leegstand vormt een maatschap-

pelijk probleem zodra dit de leefbaarheid van de openbare 

ruimte aantast. Dit vormt een kader voor bijvoorbeeld de 

herontwikkeling van het voormalige gemeentekantoor in 

Zevenhuizen.

De doorwerking van de ladder van duurzame verstedelijking 

krijgt meer vorm nu steeds meer jurisprudentie op dit punt 

ontwikkeld wordt. De ladder verplicht de gemeente een 

afwegingskader te doorlopen bij een stedelijke ontwikkeling. 

Daarbij moet de regionale behoefte van de gewenste  

ontwikkeling in beeld komen. Ook moet bekeken worden 

of deze behoefte niet eerst binnenstedelijk kan worden 

ingepast. 

De regionale behoefte kent zowel een kwalitatieve als een 

kwantitatieve component. Ook is de marktregio voor elk type 

stedelijke ontwikkeling een andere. Dit vereist een individuele 

afweging binnen elk project. Om een goede ruimtelijke  

ordening te faciliteren, worden stedelijke ontwikkelingen  

aan de ladder getoetst.

De sociale woningbouw staat onder druk. De komende 

jaren vraagt het huurprijsniveau van sociale huurwoningen 

aandacht. De AMvB schrijft voor dat 95% van de sociale 

huurwoningen vanaf 1 januari 2016 passend moet worden 

toegewezen aan woningzoekenden die in aanmerking komen 

voor huurtoeslag. 



49

Perspectiefnota 2016 Gemeente ZuidplasProgramma 4

Vergrijzing leidt tot een transformatieopgave in de woning-

bouw. Aanpassing naar levensloopbestendige woningen is 

gewenst. Nieuwe initiatieven komen steeds vaker tot stand 

vanuit marktpartijen en particulieren. Nieuwe actoren  

betreden het traditionele krachtenveld tussen wonen en zorg 

of het domein van de sociale woningbouw.  

Dit heeft nieuwe allianties tot gevolg en biedt mogelijkheden 

om een traditionele markt te doorbreken.

Beleid

Sociale woningbouw

Voor de sociale woningbouw ziet de gemeente dat de 

actief investerende woningbouwcorporaties met name de 

bovenkant van hun sociale markt bedienen. Hier liggen 

mogelijkheden voor nieuwe coöperaties om zich te mengen 

in deze markt. Bijvoorbeeld een groep investeerders die in 

het huidige economische klimaat streeft naar een laag, maar 

bovenal risicovrij rendement. Voor behoud van een voldoende 

en gevarieerd aanbod aan sociale woningbouw onderzoekt 

het college de mogelijkheid van een platform dat partijen bij 

elkaar brengt en nieuwe allianties smeedt.

Flexibel bestemmen

Bestemmingsplannen worden verder gedereguleerd. De 

rechtszekerheid die deze plannen beogen blijft in beeld. 

Mogelijkheden voor transformatie van de centrumvoor-

zieningen faciliteert de gemeente met een uitgebreide 

bestemmingsmogelijkheid. 

Dit gebeurt ook voor de herontwikkeling van het voormalige 

gemeente kantoor in Zevenhuizen. De ontwikkeling van de 

prijzen per vierkante meter laten we over aan de markt van 

vraag en aanbod. Vanuit het ruimtelijk domein faciliteert 

Zuidplas actief  ontwikkelingen die duurzaam ingevuld 

worden. 

Wonen & Zorg

Het college verwacht veel initiatieven vanuit de maatschappij 

op het gebied van zorg en wonen. Ontwikkelingen in de zorg, 

zoals rond zelfstandig wonen en het separaat inkopen van zorg 

voeden die verwachting. Het bepalen van randvoorwaarden 

voor deze initiatieven is gewenst. 

De vraag van de markt bepaalt het (al dan niet tijdelijke 

kwalitatieve aanbod van woonproducten. Een breder inzicht 

is nodig om transformatie van bestaande woningen en 

het bouwen naar behoefte te faciliteren. Hierin weegt de 

gemeente lokale en demografische ontwikkelingen mee.  

We bezien of integrale oplossingen op het gebied van huis-

vesting en zorg kosten reducerend werken. Het college zet in 

op kwalitatieve behoefteonderzoeken met een uitwerking per 

dorp. Noodzakelijke middelen worden gedekt uit het innova-

tiefonds dat beschreven staat in programma 6.
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Vastgoed

Doelstelling

De gemeente Zuidplas zet het gemeentelijk vastgoed zakelijk 

en efficiënt in bij het realiseren van de ruimtelijke en maat-

schappelijke doelstellingen. Het college streeft naar een 

kleine vastgoedportefeuille met beperkte middelen.

Achtergrond / ontwikkelingen

De gemeente heeft een omvangrijke vastgoedportefeuille. Dit 

vastgoed kan beter en efficiënter worden benut. Met ingang 

van 1 april 2015 is het Vastgoedbedrijf van de gemeente ope-

rationeel. Daardoor vindt de coördinatie van het gemeentelijk 

vastgoed plaats vanuit één plek in de organisatie. 

Het college werkt op korte termijn aan:

•  een heldere en integrale portefeuillestrategie 

•  het transparant maken van doelen van het gemeentelijke 

vastgoed 

•  het in beeld brengen van de verdiencapaciteit. 

In de Nota Vastgoed 2015 geeft het college aan hoe de 

gemeente de komende jaren met de vastgoedportefeuille 

omgaat. Daarbij gaat het zowel om optimalisaties aan 

de opbrengsten- en kostenkant van de exploitatie als om 

verkoop van objecten die niet tot de kernvoorraad behoren. 

De gemeenteraad krijgt de nota in het tweede halfjaar van 

2015 aangeboden.

Beleid

Bedrijfsmatige aanpak gemeentelijk vastgoed

Het college wil de vastgoedobjecten die tot de kernvoorraad 

van de gemeente behoren ten minste kostprijsdekkend ver-

huren. Waar mogelijk vraagt zij marktconforme huren. 

Aan de kostenkant staat vooral het onderhoud centraal.  

De gemeente gaat uit van sober en doelmatig onderhoud 

en  uitbesteding van werkzaamheden. Dit past bij passief 

vermogens beheer en de invoering van de vennootschaps-

belasting (Vpb). 

De kernvoorraad van de vastgoedportefeuille wordt bepaald 

door doelstellingen en visies op andere beleidsterreinen, 

zoals onderwijs, sport, maatschappij en huisvesting van de 

eigen organisatie.  Objecten die niet tot de kernvoorraad 

behoren, worden op het juiste moment afgestoten. Na vast-

stelling van het eerste Meerjarenperspectief Vastgoed (MPV) 

gebeurt dit vanaf 2016. 

Bij binnenstedelijke ontwikkelingen en transformatie van 

vastgoed weegt in bepaalde gevallen het maatschappelijk 

rendement mee bij een investerings beslissing of verkoop-

besluit. De Nota Vastgoed 2015 bevat een budgetvoorstel voor 

uitvoer van de vastgoedactiviteiten. Ook beschrijft deze Nota 

duurzaamheidsambities voor de objecten die tot de kernvoor-

raad van de gemeentelijke vastgoedportefeuille horen.

De gemeente onderzoekt een actief faciliterende rol die 

de exploitatie van de huurders van gemeentelijk vastgoed 

optimaliseert. Een duurzame huur- en gebruiksvorm van het 

vastgoed draagt bij aan een efficiënte vastgoed portefeuille. 

Zuidplas zoekt actief samenwerking met buurgemeenten 

om de kennis en ervaring op dit onderwerp te delen en te 

vergroten.
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Duurzame benutting toekomstige ontwikkelgronden

Gronden die de komende twintig jaar geen strategische 

functie meer hebben, kunnen volgens de Nota Grondbeleid 

2015 worden ingezet voor het verwezenlijken van duur-

zaamheidambities. De gemeente onderzoekt samen met de 

Grondbank RZG Zuidplas de mogelijkheden voor het (tijdelijk) 

inzetten van deze gronden. 
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Wat gaat het kosten?

Product Begroting 2016 2017 2018 2019

Gebiedsontwikkeling: uitwerking scenario’s middengebied - ¤ 60.000

Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur, Ruimtelijke Ordening en  

Vastgoed (doorwerking VJN in 2019)
- ¤ 17.5 0 0

TOTAAL - ¤ 60.000 - ¤ 17.500

Bedragen voorzien van een minteken betekenen een nadeel ten opzichte van de begroting. Positieve bedragen betekenen een voordeel ten opzichte van de begroting.
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Programma 5

Leefomgeving
Bewust, betrokken en bereikbaar

Producten

Dit programma bestaat uit de volgende producten:

• Beheer en onderhoud

• Verkeer en vervoer

• Milieubeheer

Speerpunten 2016

•  Onze inwoners staan centraal, het beheer krijgt  

vraaggestuurd vorm

•  Zuidplas kiest voor participatief beheer, de gemeente  

heeft een faciliterende rol

•  Verbetering in de dienstverlening bij afvalinzameling

•  Duurzame en veilige inrichting van de weg en  

gedragsbeïnvloedende maatregelen

•  Actieve communicatie over gerealiseerde projecten  

en werken in de buitenruimte
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Algemene ontwikkelingen

Bewust

Veranderingen in de samenleving volgen elkaar in hoog 

tempo op. De laatste decennia zijn de maatschappelijke ver-

houdingen diepgaand beïnvloed door automatisering, globa-

lisering en individualisering. Dit alles heeft ook zijn weerslag 

op het ontwikkelen en in stand houden van de leefomgeving. 

Zuidplas kiest ervoor om de gebruiker van de leefomgeving 

als vertrekpunt te nemen. Deze transitie van de overheid 

van ‘regent’ naar ‘facilitator’ van de leefomgeving duidt op 

de ‘vermaatschappelijking’ van de leefomgeving. Zuidplas is 

zich bewust van deze maatschappelijke verandering en kiest 

ervoor in deze ontwikkeling mee te gaan. We kiezen voor een 

participatieve benadering in het beheer van de buitenruimte. 

De gemeenschap en de markt krijgen maximale ruimte om 

initiatieven te ontplooien die Zuidplas faciliteert.

Afbeelding 1: de veranderende verhoudingen tussen overheid, gemeenschap en markt; een 

model van dr. M. van der Steen. Bron: ‘Pop-up van publieke waarde, overheidssturing in de 

context van maatschappelijke zelforganisatie’, Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

Betrokken

Zuidplas is sterk betrokken bij wat leeft bij haar inwoners. 

Vragen en meldingen van inwoners worden adequaat  

opgepakt. Op het gebied van afval, riolering en milieu vervult 

de gemeente haar zorgplichten goed. Water op straat komt 

zelden voor en Zuidplas loopt door de invoering van diftar 

regionaal voorop met afvalscheiding door haar inwoners.

Bereikbaar

De samenleving vraagt een overheid die nadenkt over bereik-

baarheid van de gemeente. Goed werkende infrastructuur 

is een basisvereiste voor economische ontwikkeling en het 

faciliteren van initiatieven van inwoners en bedrijven. In 

Zuidplas is het uitgangspunt dat wij dit samen doen. Daarom 

gebruiken wij diverse instrumenten zoals bewonersavonden, 

internetenquêtes en persoonlijk contact. Ook hierin is de 

samenwerking met partners zoals Veilig Verkeer Nederland 

onmisbaar. De gemeente vervult een faciliterende rol.
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Beheer en onderhoud

Doelstelling

De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte en 

de bijbehorende voorzieningen. Beheer en onderhoud spelen 

een belangrijke rol in de beleving en functionaliteit van de 

leefomgeving. Doelstelling is het in stand houden van een 

prettige leefomgeving en vestigingsklimaat in de gemeente 

Zuidplas. Daarbij vervullen duurzaamheid, participatie en 

differentiatie een steeds grotere rol.

Achtergrond / ontwikkelingen

Nieuwe beheerplannen geven richting en vorm aan wijkge-

richte investeringen in de infrastructuur. Op integrale wijze 

worden veel straten de komende jaren duurzaam herin-

gericht. Het investeringsvolume neemt de komende jaren 

fors toe. Met als effect een leefomgeving die in kwaliteit 

toeneemt.

De toenemende wens tot participatie door ondernemers en 

inwoners is duidelijk zichtbaar. Inmiddels heeft de gemeente 

ervaring opgedaan met kleine projecten in verschillende 

dorpen.

Figuur 1: Voorbeeld van een participatieproject in Moerkapelle. 

De herinrichting is gesponsord door bedrijven en aangelegd 

door inwoners.

Uitgangspunt is dat de gemeente haar taken op efficiënte 

wijze uitvoert. Dat gaat meer en meer in samenwerkingsvor-

men met partners in de regio. Denk aan collega-overheden, 

bedrijven of instellingen. Voorbeelden van goede samenwer-

king zijn:

•  de milieutaken die de Omgevingsdienst Midden-Holland 

(ODMH) uitvoert,

• de samenwerking op het gebied van afvalwater met het 

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 

en de gemeente Lansingerland.

De effecten van de invoering van Diftar komen tot uitdrukking 

in financiële cijfers en in het scheidingsgedrag. De gemeente 

ziet een afname van rest afvalstromen en een sterke 

toename van aangeboden kunststof verpakkingsafval en GFT. 

Regionaal gezien scheiden inwoners van Zuidplas hun afval 

goed.
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Beleid

Invulling van de beheertaken voor de openbare ruimte 

vraagt een solide meerjarenplanning voor vervanging en 

groot onderhoud. Het nu beschikbare Integraal Beheerplan 

Openbare Ruimte (IBOR) stelt een financieel kader voor de 

meerjarenplanning. Hieruit volgt een programma voor het 

herinrichten van wijken en nadere invulling met wensen en 

ideeën van inwoners en bedrijven. De gemeente gaat actief 

op zoek naar meningen en wensen voordat een ontwerp 

gemaakt wordt. Op dit moment gebeurt dat voor de projecten 

die in 2016 gepland staan.

De gemeente start een experiment waarbij inwoners en 

ondernemers ook participeren in beheer van de openbare 

ruimte. De gemeente heeft hierbij primair een faciliterende 

rol en bemiddelt bij het inschakelen en verbinden van 

mensen. Hierbij zoekt Zuidplas nadrukkelijk verbinding 

tussen het ruimtelijk en sociaal domein. Meer hierover staat 

in programma 1. 

De toename van participatie vraagt andere competenties 

van medewerkers van de gemeente. Zij gaan in toenemende 

mate actief in gesprek met inwoners en ondernemers die 

meldingen maken over de openbare ruimte. Deze actievere 

benadering vraagt extra tijd van beheerders. Daardoor is er 

nagenoeg geen capaciteit voor ontplooiing van nieuwe initia-

tieven of voor verdiepingsslagen op staand beleid. 

De beantwoording van meldingen gebeurt binnen de vast-

gestelde servicenormen. Meldingen over dierenwelzijn neemt 

de gemeente ook op. De komende jaren krijgt het dieren-

welzijnsbeleid nadere invulling.

De gemeente informeert inwoners en ondernemers actiever 

over gerealiseerde projecten en werken in de buitenruimte. 

Hiervoor gebruiken wij communicatiekanalen die aansluiten 

bij de wensen van de inwoners. Deze communicatiekana-

len gebruikt de gemeente ook om meningen en wensen te 

inventariseren.

De beleving van de openbare ruimte wordt voor een groot 

deel bepaald door de mate waarin deze schoongemaakt 

is. We zien dit ook terug in resultaten van onderzoeken 

waarin hondenpoep en zwerfvuil als meest storend element 

genoemd worden. Daarnaast leidt een rommelig straatbeeld 

tot een minder prettig gevoel bij de openbare ruimte. 

De ingezette lijn van duurzaam beheer van de buitenruimte 

wordt de komende jaren nader uitgewerkt. Inmiddels werkt 

de gemeente glyfosaat-vrij. We beheren verhardingen op een 

milieuvriendelijke manier. 

Veel verkeersborden op of langs de wegen hebben hun 

functie verloren door wijziging van wet- en regelgeving of 

plaatsingsinzichten. Zuidplas saneert de verkeersborden de 

komende jaren gefaseerd. Doel is een begrijpelijke inrichting 

van de buitenruimte met een minimum aan noodzakelijke 

borden.
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De bestaande reserve voor afval-

beheer vormt Zuidplas om naar 

een tarief egalisatievoorziening. 

Argument hiervoor is dat het geld 

in deze voorziening van de inwoners 

is en daarom een “schuld aan de 

burger”. De komende jaren zet de 

gemeente meer in op dienstverle-

ning aan de inwoners, zoals het college ook al aangaf in de 

evaluatie van het huishoudelijk afvalbeleid (april 2015). 

De gemeente heeft vaak te maken met kleine aanbestedings-

voordelen. De afgelopen jaren kwamen deze voordelen vaak 

ten goede aan de uitvoer van meer of extra onderhoud.  

De gemeente zet deze lijn voort. Daarmee realiseert zij, in 

combinatie met participatie een hoger onderhoudsniveau. 

De gemeente faciliteert actief bij buurtinitiatieven zoals 

opzoomeren, burendag en schoonmaakacties. Daarnaast 

onderzoeken we de inzet van een deel van het beheerbudget 

als wijkbudget met directe inspraak voor inwoners over de 

besteding van het geld.
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Verkeer en vervoer

Doelstelling

Het zorgvuldig geleiden van verkeersstromen is essentieel 

voor een balans tussen de kwaliteit van leefomgeving,  

verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Het college wil dat 

inwoners meer gebruikmaken van de fiets en het openbaar 

vervoer. Daarom zet de gemeente in op uitbreiding van 

openbaar vervoersaanbod en fietsinfrastructuur in en 

tussen de dorpen. Daarnaast zet de gemeente zich in voor 

een verdere verbetering van de verkeersveiligheid van alle 

verkeersdeelnemers. 

Het college heeft oog voor innovaties in duurzame mobiliteit 

en zet daarnaast in op doelmatige, herkenbare en uniforme 

inrichting van wegen, bebording en bewegwijzering. Het college 

zet ook in op eerdere verbreding van de A20 dan nu gepland.

Achtergrond / ontwikkelingen 

Samen met gemeenten uit de regio vraagt Zuidplas bij de 

minister aandacht voor de problemen op rijksweg A20. 

Ingezet wordt op een versnelde  

verbreding. Er verandert veel in de gemeente Zuidplas door:

• oplevering van de Moordrechtboog 

• realisering van de brug naar de Eendragtspolder 

• de tunnel in de Bredeweg 

•  capaciteitsvergroting van de kruising aan de N219-

Zuidelijke Dwarsweg.

Aan de gemeenteraad is de Mobiliteitsvisie gepresenteerd. 

Het college werkt de geschetste beleidslijnen nader uit. Dit 

betreft onder andere elektrisch rijden, duurzaam veilige 

inrichting van de weg en gedrag beïnvloedende maatregelen. 

Daarnaast geeft het college ook invulling aan het 

Fietsveiligheidsplan. Dat plan doet aanbevelingen om op 

concrete locaties de verkeersveiligheid van fietsers te vergroten.

In navolging op de parkeertelling in Moordrecht volgt ook een 

parkeertelling in de andere dorpen. Doelen zijn:

• de parkeersituatie in beeld brengen 

•  de bereikbaarheidsproblemen voor hulpdiensten als gevolg 

van parkeerproblemen in beeld  brengen. 

De uitkomsten geven een indruk van de situatie en zijn input 

voor geplande reconstructies.

Beleid

Ontwikkelingen in Moerkapelle en geconstateerde knelpunten 

vragen om een verkeerscirculatieplan voor Moerkapelle. 

Dit plan vormt een kader voor verkeerscirculatie in en om 

het dorp voor de korte, middellange en lange termijn. De 

komende jaren stelt de gemeente ook voor de andere dorpen 

een verkeerscirculatieplan op. Eerst voor Moordrecht en ver-

volgens voor Zevenhuizen en Nieuwerkerk aan den IJssel. Bij 

dergelijke plannen zet het college sterk in op participatie. Dat 

borgt vroegtijdige inspraak van ondernemers en inwoners.

Zuidplas geeft prioriteit aan het terugdringen van sluip-

verkeer en brengt in 2016 de knelpunten in beeld. Voor 

het Zuideinde kiest de gemeente voor een fietsvriendelijke 

inrichting. In verband met het WK Roeien en de aanleg van 

een nieuwe brug wordt deze inrichting al in 2016 uitgevoerd. 

In samenwerking met Rotterdam en de provincie geeft 
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Zuidplas uitvoering aan dit project. Naar verwachting zullen 

beide samenwerkingspartners een deel van de kosten op zich 

nemen.

Het college voert gesprekken om uitbreiding van het 

bestaand openbaar vervoer te realiseren. Hierbij gaat het om 

een OV-aansluiting op de dorps uitbreidingen Zevenhuizen-

Zuid, Moerkapelle-Oost en Esse Zoom Laag. 

Daarnaast zet het college in op een meer rechtstreekse 

OV-verbinding tussen Zevenhuizen en Nieuwerkerk aan 

den IJssel en op een verbinding tussen het bedrijventerrein 

Hooge Veenen en Nieuwerkerk aan den IJssel. 

De komende jaren blijft de gemeente zich inzetten voor 

gedrag beïnvloedende maatregelen. Hierin zoekt het college 

actief samenwerking met lokale partners als Veilig Verkeer 

Nederland. We willen het gedrag van de verkeersdeelnemers 

positief beïnvloeden. Ook steunt de gemeente de initiatieven 

van educatie op school met als slotstuk de jaarlijkse ver-

keersexamen voor alle leerlingen van groep 7. Dit gebeurt in 

samenwerking met de politie, Veilig Verkeer Nederland en de 

scholen.  
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Milieubeheer

Doelstelling

De gemeente is verantwoordelijk voor een goede uitvoering 

van de taken rond milieuvergunningverlening, -toezicht en 

-handhaving. Zij draagt zorg voor een gezonde en veilige 

leefomgeving. Het college pakt de knelpunten aan op 

locaties waar de wettelijke normen voor bodemvervuiling, 

geluidsoverlast, luchtvervuiling en externe veiligheid worden 

overschreden.

Achtergrond / ontwikkelingen

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) voert namens 

de gemeente ook gemandateerde wettelijke milieutaken uit 

voor milieuvergunningverlening, -toezicht en -handhaving. 

Daarnaast voert deze dienst voor Zuidplas specialistische 

taken uit op het gebied van bodem, archeologie, geluid, lucht, 

externe veiligheid, milieu in relatie tot ruimtelijke ordening en 

duurzaamheid. 

Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn geënt op 

de Nota Toezicht en Handhaving van de ODMH. In de jaar-

programma’s legt de gemeente afspraken vast over onder 

andere het aantal te controleren bedrijven en te geven 

milieuadviezen.

Beleid

De ODMH voert de milieutaken gestructureerd en planmatig uit 

waardoor er geen aanleiding bestaat hierin beleidswijzigingen 

door te voeren. Een uitzondering vormt asbestverwijdering.

Op 1 januari 2016 wijzigt het Asbestverwijderingsbesluit 

2005. Daarmee wordt een algeheel verbod van kracht op het 

voorhanden hebben van asbesthoudend materiaal toegepast 

als dakbedekking. Het besluit wordt toegepast vanaf 1 januari 

2024. Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen 

mogen dan 2024 geen asbestdaken meer bezitten. En het 

college heeft de taak zorg te dragen voor de bestuursrechte-

lijke handhaving van het verbod. 

In de toelichting op het ontwerpbesluit staat dat gemeenten 

hun handhavingstaak pas vanaf 2024 hoeven op te pakken. 

Wel wordt geadviseerd om ernstig verweerde asbesthou-

dende daken al eerder te handhaven. Op grond van het reeds 

aanwezige gevaar voor de leefomgeving en volgens de zorg-

plichtbepalingen van de Woningwet en het Bouwbesluit 2012.
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Wat gaat het kosten?

Er zijn geen extra kosten aan dit programma verbonden.
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Programma 6

Algemene dekkingsmiddelen
Uitkomen met ons inkomen

Producten

Dit programma bestaat uit de volgende producten:

• Algemeen

• Belastingen

• Gemeentefonds

Speerpunten 2016

•  De basis voor de begroting 2016

•  Instelling van een innovatiefonds

•  Lokale belastingen stijgen slechts beperkt

•  Implementatie van de Wet op Vennootschapsbelasting  

loopt (op schema)
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Algemene ontwikkelingen

Dit programma geeft de uitgangspunten voor de begroting 

weer. Daarnaast wordt ingegaan op de belastingen en 

algemene uitkering.
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Algemeen

Doelstelling

Een structureel sluitende begroting.

Achtergrond / ontwikkelingen

De budgetten worden via indexering aangepast. Macro-  

economische ontwikkelingen spelen daarbij mee. Aanvullend 

dienen uitgangspunten voor de begrotingen in de komende 

periode te worden vastgesteld. Dat geldt ook voor de wijze 

van financiering van programmaonderdelen.  

In 2016 is nieuwe wet- en regelgeving van kracht. Op 

personeels gebied gaat dat om de introductie van de werk-

kostenregeling en het individuele keuzebudget. Daarnaast 

treedt de Wet op de vennootschapsbelasting voor de overheid 

in. Ook wordt de aanbestedingswet opnieuw vernieuwd. 

Binnen de werkkostenregeling kan de gemeente als werkgever 

maximaal 1,2% van het totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) 

besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor 

medewerkers. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt 

de gemeente als werkgever loonbelasting in de vorm van een 

eindheffing van 80%. 

De invoering van het individueel keuzebudget per 1 januari 

2016 betekent dat werknemers van de gemeente zelf mogen 

bepalen op welk moment in het kalenderjaar ze hun gereali-

seerde vakantiegeld uitgekeerd krijgen.

Beleid

Uitgangspunten voor de begroting 2016 en verder

Voor het opstellen van de begroting 2016 en meerjarenraming 

2017-2019 gelden de volgende uitgangspunten: 

Algemeen

•  Een sluitende begroting in 2016 en meerjarenramingen 

2017-2019.

•  Doorrekening Algemene uitkering op basis van de laatst 

verschenen circulaire (meicirculaire 2015).

Personeel

•  Personeelskosten, inclusief indexering. Hierbij wordt 

uitgaan van een gemiddelde toename van 1% voor 2016. 

Daarnaast dient vanwege introductie van de werkkosten-

regeling en het individueel keuzebudget voorshands nog 

eens 1% te worden toegevoegd. 

•  Toerekening personeelskosten van het grondbedrijf op 

basis van urenverantwoording volgens besluitvorming in 

de raad van 22 april 2014.

Inflatie

•  Goederen en diensten: doorrekening inflatie van 2% vanaf 

2016.
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Belastingen

•  De gemeente verhoogt de belastingen en heffingen met 2% 

per jaar.Dit met uitzondering van de afval stoffenheffing, 

rioolbelasting en onroerende zaakbelastingen.

•  De tarieven van de afvalstoffenheffing en rioolheffing 

moeten een kostendekkendheid van 100% bewerkstelligen.

•  De tarieven van de onroerende zaakbelastingen moeten 

een gelijkblijvende opbrengst als in 2015 genereren. 

Hiervoor wordt jaarlijks een verdeling over de 

belastingsoorten toegepast die daar invulling aangeeft.

•  De raad stelt de belastingverordeningen, met uitzondering 

van de Verordening onroerende zaakbelastingen, en de 

begroting voor 2016 in dezelfde vergadering vast.

•  De raad stelt de Verordening onroerende zaakbelastingen 

2016 vast in de vergadering van december 2015.  

Rente

• Toepassing van een renteomslag van 3,5%.

•  Voor de berekening van het financieringstekort wordt  

uitgegaan van een gemiddelde rentevoet van 2%.

•  Toerekening rentekosten van het grondbedrijf op basis  

van besluit vorming bij de vaststelling van de meerjaren-

ramingen 2014-2017 (begrotingsbehandeling november 

2013) met 3,5% in 2016 en volgende jaren.
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Belastingen

Doelstelling

Het heffen van verschillende soorten belasting ter dekking 

van de gemeentelijke uitgaven.

Achtergrond/ontwikkelingen

De gemeente heft verschillende belastingen met als belang-

rijkste de on roerend zaakbelasting. Deze wordt in deze coa-

litieperiode niet geïndexeerd. Jaarlijks gaan we uit van een 

gelijkblijvende opbrengst.

Een ontwikkeling van belang is de invoering van de venoot-

schapsbelasting. Deze wordt onder de overige ontwikkelin-

gen verder toegelicht.

Beleid

De tarieven van de onroerende zaakbelastingen moeten een 

gelijkblijvende opbrengst als in 2015 genereren. Hiervoor 

past het college jaarlijks een verdeling over de belastings-

oorten toe die daar 

invulling aan geeft. Hierbij kijken we naar de verdeling in 

opbrengst en grondslag per OZB-belastingsoort van het 

voorgaande belastingjaar. Er wordt geen inflatiecorrectie 

toegepast gedurende deze coalitieperiode.

Het is nog altijd niet duidelijk of de precariobelastingen 

op infrastructuur van nutsbedrijven wel of niet verdwijnt. 

In februari 2015 beantwoordde minister Plasterk van 

Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties Kamervragen 

over het lange uitblijven van de afschaffing van de precario-

belasting op kabels en leidingen van nutsbedrijven. Hij geeft 

daarin geen uitsluitsel.

De minister stelt in zijn antwoorden dat de materie complex 

is en dat hierbij tegengestelde gestelde belangen spelen. Als 

de precario op netwerken van nutsbedrijven wordt ingeperkt 

of afgeschaft, beperkt dat de belastingruimte van gemeen-

ten, provincies en waterschappen. Dat vindt de minister 

ongewenst als er daar geen compensatie tegenover staat. 

Hij komt binnenkort met meer informatie en houdt rekening 

met alle belangen. De VNG is tegen de afschaffing en zal 

de financiële gevolgen van een eventuele afschaffing blijven 

benadrukken. 

Bij de overige belastingen verwachten wij geen wijzigingen. 
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Gemeentefonds

Doelstelling

De uitkering uit het gemeentefonds voorziet in het grootste 

gedeelte van de financiering van de activiteiten van de 

gemeente. Het overige deel van de financiering komt van de 

lokale belastingen.

Achtergrond / ontwikkelingen

De hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds wordt  

jaarlijks in verschillende circulaires (mei, september en 

december) geactualiseerd. 

Beleid

Doorrekening Algemene uitkering op basis van laatst ver-

schenen circulaire (meicirculaire 2015). De meicirculaire 2015 

is nog niet verschenen en kan derhalve niet meegenomen 

worden in deze perspectiefnota. De effecten worden meege-

nomen bij de opstelling van de begroting voor 2016.
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Overige ontwikkelingen

Instelling innovatiefonds

Het college wil innovatie een concreet gezicht geven door het 

instellen van een innovatiefonds. Doel van het fonds:

•  initiatieven tot vernieuwing en versoepeling in de samen-

leving een kans tot ontplooiing geven

•  kansrijke start-ups te stimuleren. 

Het college komt (uiterlijk bij de begroting 2016) met een 

nadere uitwerking.

Ieder initiatief moet gepaard gaan met een duidelijke  

motivatie en zo mogelijk een business case. Op voorhand 

wordt eenmalig een bedrag van tussen de ¤ 100.000,- en  

¤ 250.000,- voor dit fonds uitgetrokken. De dekking wordt bij 

de begroting voor 2016 aangegeven. 

Financiering

De beperkte financiële ruimte noodzaakt tot het maken van 

keuzes. Hiervoor wordt een kerntakendiscussie gestart.  

De voorbereidingen worden getroffen om in 2016 deze  

discussie te voeren.

Daarnaast kijkt het college voor de financiering van de ver-

schillende producten naar de inzet van co-financiering en/of 

projectfinanciering. 

Wet op de vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2016 treedt de Wet op de vennootschapsbelasting 

in werking en moeten gemeenten vennootschapsbelasting 

(vpb) afdragen over alle winstgevende activiteiten waarbij zij 

niet als overheid maar als onderneming optreden. Dit beoogt 

een gelijk speelveld voor ondernemingen en 

overheidsbedrijven. 

Het goed inregelen van de vpb-plicht begint met overzicht. 

De gemeente moet weten op welke onderdelen binnen de 

organisatie de vpb straks van toepassing is. Voorafgaand aan 

de inwerkingtreding inventariseert de gemeente welke activi-

teiten worden aangemerkt als (winstgevende) ondernemings-

activiteit. Hierbij gelden de volgende, cumulatieve criteria:

• duurzame organisatie van kapitaal en arbeid

• deelname aan het economisch verkeer

• winst(oogmerk)/concurrentie.

In tegenstelling tot de regelgeving omtrent de btw is de vpb 

nog een grijs gebied. De beoordeling van vpb-plichtige acti-

viteiten staat namelijk open voor meerdere interpretaties. 

Horizontaal toezicht en dossiervorming zijn dus bijzonder 

belangrijk. 

De gemeente legt de komende periode vast hoe en waarom 

wordt besloten op het gebied van vpb. Hierbij treedt de 

gemeente in overleg met de Belastingdienst, werkt zij regio-

naal samen en laat zij zich bijstaan door externe specialisten. 

Een plan van aanpak zal op korte termijn aan de gemeente-

raad worden voorgelegd. 
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De vpb klinkt als een puur fiscaal probleem. De praktijk blijkt 

echter een stuk weerbarstiger. Dat heeft alles te maken met 

het Besluit begroting en verantwoording (BBV) en de manier 

waarop de gemeente haar financiële administratie heeft inge-

richt. Die blijkt moeilijk te combineren met de manier waarop 

de administratie voor ondernemingen moet worden gevoerd. 

Daarom is de invoering van de vpb-plicht een administra-

tieve operatie die voorbereiding vergt zodat de financiële 

administratie blijft voldoen aan de vereisten van het BBV. En 

zodat niet onnodig veel vpb wordt afgedragen. Parallel aan de 

invoering van de vpb-plicht richt Zuidplas de gemeentelijke 

organisatie bedrijfsmatiger in en kan de solvabiliteit worden 

verbeterd. 

Zuidplas wil bij de vpb de belastingdruk zo laag mogelijk 

te houden. Hier speelt een belangrijke relatie met grond 

en vastgoed zoals beschreven in programma 4. Voor de 

grondexploitaties betekent dit bijvoorbeeld dat op de vpb-

balans zo veel mogelijk kosten moeten worden toegerekend 

om de fiscale winst te minimaliseren. Het op de juiste wijze 

toe rekenen van interne uren (tijdschrijven) en rentekosten 

(projectfinanciering) is hierbij mede van belang. Voor het 

vastgoed zal juist zo veel mogelijk moeten worden ingezet op 

passief vermogensbeheer om de vpb-plicht te vermijden.

Per 1 januari 2016 zal de vpb structureel tijd gaan kosten.  

Dat is nu nog niet in te schatten en we komen daar bij de 

opstelling van de begroting 2016 op terug.
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Wat gaat het kosten?

Product Begroting 2016 2017 2018 2019

Innovatiefonds - ¤ 100.000

TOTAAL - ¤ 100.000

Bedragen voorzien van een minteken betekenen een nadeel ten opzichte van de begroting. Positieve bedragen betekenen een voordeel ten opzichte van de begroting.
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Totaal overzicht financiële gevolgen programma’s

Samenvattend geeft het resultaat van deze Perspectiefnota het volgende beeld te zien.

Resultaat programmma’s Perspectiefnota 2016

Meerjarenraming

2016 2017 2018 2019

1 Dienstverlening en Bestuur - ¤ 250.000 - ¤ 58.000

2 Samenleving  ¤ 75.000  ¤ 75.000  ¤ 75.000  ¤ 75.000

3 Werk, Economie en Duurzaamheid - ¤ 40.000

4 Ruimtelijke ontwikkeling - ¤ 60.000  ¤ 17.5 0 0

5 Leefomgeving

6 Algemene Dekkingsmiddelen - ¤ 100.000

TOTAAL - ¤ 375.000  ¤ 75.000  ¤ 75.000  ¤ 34.500

Bedragen voorzien van een minteken zijn een nadeel ten opzichte van de begroting. Positieve bedragen zijn een voordeel ten opzichte van de begroting.

De bedragen die in de jaarschijf 2019 opgenomen zijn onder het programma 1 en 4 betreffen de structurele doorwerking van de Voorjaarsnota 2015 

(totaal -/- ¤ 58.000,- + ¤ 17.5 0 0,- = ¤ 40.500,-). 
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Combinatie van de resultaten van de primaire begroting, de resultaten van de voorjaarsnota en deze perspectiefnota geeft het 

volgende resultaat.

Totaal Perspectiefnota 2016 (inclusief voorjaarsnota 2015)

Begroting Meerjarenraming

2015 2016 2017 2018 2019

Financiële positie 2015-2018 o.b.v. aangeboden begroting 2015-2018, met toevoeging 

jaarschijf 2019
- ¤ 186.074 - ¤ 502.967  ¤ 490.387  ¤ 217.079  ¤ 217.079

Totale doorwerkin begrotingswijzigingen tot de Voorjaarsnota 2015

Financiële effecten Voorjaarsnota 2015 ¤ 44.200  ¤ 75.000  ¤ 166.500  ¤ 182.500 - ¤ 40.500

Financiële positie 2015-2019, incl. Voorjaarnota 2015 - ¤ 141.874 ¤ 578.467 ¤ 656.887 ¤ 399.579 ¤ 176.579

Financiële effecten Perspectiefnota 2016 - ¤ 375.000 ¤ 75.000 ¤ 75.000 ¤ 75.000

Financiële positie 2015-2019, incl. Voorjaarnota 2015 en Perspectiefnota 2016 - ¤ 141.874 ¤ 203.467  ¤ 731.887  ¤ 474.579  ¤ 251.579

Bedragen voorzien van een minteken vormen een nadeel ten opzichte van de begroting. Positieve bedragen vormen een voordeel ten opzichte van de begroting.

Samenvattend concludeert het college 

Het college heeft in zijn collegeprogramma vastgelegd dat in 

2017 een bedrag van ¤ 250.000,- beschikbaar moet zijn voor 

extra ruimte in de begroting en vanaf 2018 een structureel 

bedrag van ¤ 500.000,-. Bij de vaststelling van de begroting 

2015 bleek voor het jaar 2017 de ruimte van ¤ 250.000,- 

aanwezig te zijn wat in 2018 niet geldt voor de genoemde  

¤ 500.000,-.

Uit de nieuwe financiële positie gebaseerd op de 

perspectiefnota blijkt dat de doelstelling voor 2017 in zijn 

geheel en voor 2018 gedeeltelijk wordt gehaald.  Bij de 

vaststelling van de begroting 2016 zal blijken welke in 

spanningen er voor 2019 nodig zijn.
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