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Inleiding  
 

De status van de Voorjaarsnota 

In de Planning & Control-cyclus van de gemeente Zuidplas wordt 

onderscheid gemaakt tussen verschillende documenten. In de 

Perspectiefnota en Programmabegroting wordt vooruit gekeken, in de 

Voorjaarsnota en Najaarsnota wordt ingezoomd op de tussentijdse 

afwijkingen en bijstellingen. De Voorjaarsnota neemt de 

Programmabegroting als uitgangspunt, terwijl de Najaarsnota is 

gerelateerd aan de Voorjaarsnota. 

In de Jaarrekening vindt vervolgens de verantwoording plaats. Idealiter is 

dat document de optelsom van de Voorjaarsnota en Najaarsnota. 

 

Afwijkingenrapportage 

In deze rapportage wordt ingegaan op de beleidsmatige en financiële 

afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2018-2021, die op  

7 november 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld.  

Gerapporteerd wordt alleen: 

 als het beoogde resultaat/prestatie niet of niet tijdig behaald wordt,  

 als de over- of onderbestedingen groter dan € 25.000 zijn of meer dan 

10% van de uitgaven of inkomsten bedragen.  

Indien er sprake is van een afwijkingen wordt bovendien aangegeven 

welke maatregelen de gemeente Zuidplas moet/kan nemen om de 

voorgenomen doelen alsnog te bereiken. 

 

Verkiezingsjaar 

Deze Voorjaarnota neemt de Programmabegroting 2018-2021 als 

referentiekader. Vanwege het verkiezingsjaar 2018 zijn in deze 

Programmabegroting geen nieuwe vergezichten of radicale 

beleidswijzigingen opgenomen. Het eerste kwartaal stond dan ook in het 

teken van het bewaken van de voortgang van lopende zaken tot het 

aantreden van het nieuwe college. 

 

 

Doordat er alleen ingegaan wordt op de afwijkingen is het van belang om 

te melden dat het overgrote deel van de onderwerpen uit de programma-

begroting op koers ligt. De uitvoering vindt plaats binnen de daarvoor  

geplande tijd en beschikbare middelen. Het merendeel in de begroting 

opgenomen onderwerpen liggen op schema en zijn daarom ook met twee 

groene bolletjes beoordeeld. Omdat er in deze situatie geen sprake is van 

een afwijking, zijn deze onderwerpen dan ook niet in de voorliggende 

Voorjaarsnota opgenomen.  

 

Toelichting voor de afwijkingen 

Zoals gebruikelijk worden voor het beleidsmatige als financiële deel een 

drietal kleuren gehanteerd: 

 

Resultaat/tijd ● = Het resultaat wordt behaald volgens planning ● = Het resultaat wordt behaald, maar niet volgens planning ● = Het resultaat wordt niet behaald. 

 

Middelen ● = De uitvoering vindt plaats binnen het beschikbare budget ● = Budgetoverschrijding of -onderschrijding dreigt. Dit vormt een  

          financieel risico ● = Het budget wordt overschreden of onderschreden. 

 

Paragrafen 

In de tussentijdse (afwijkingen)rapportages worden de paragrafen niet 

opgenomen. De focus ligt op de stand van zaken voor de zogenaamde  

3 w-vragen. 

 

College van burgemeester en wethouders 
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Financiële situatie 
 

Vastgestelde programmabegroting 

In de raadsvergadering van 7 november 2017 is de Programmabegroting 

2018-2021 door de gemeenteraad vastgesteld.  

Het financieel meerjarenbeeld uit het raadsvoorstel (R17.000071) 

behorend bij de Programmabegroting 2018-2021 is hieronder 

weergegeven. De jaarschijf 2022 is hier aan toegevoegd.  

De buffer uit het coalitieakkoord van € 500.000 per jaar is opgenomen in 

de meerjarenraming en zorgt voor een verdere aanwas van de algemene 

reserve. 

 

Verwerkte raadsbesluiten na vaststelling van de 

Programmabegroting 2018-2021 

Na de vaststelling van de Programmabegroting op 7 november 2018 is er 

een aantal besluiten door de raad genomen die een effect hebben op de 

hiervoor genoemde reeks. In onderstaande tabel is dit weergegeven. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Uitgangspunten Programmabegroting  

In de Najaarsnota 2017 is uitgebreid stilgestaan bij de wijze waarop de 

taakstelling en budgetten voor met name Jeugdhulp en Buig zijn verwerkt.  

Geconstateerd werd, dat naar verwachting de budgetten die het Rijk 

verstrekt voor Jeugdhulp en BUIG niet van voldoende omvang zullen zijn, 

om de uitgaven die die gemeente hiervoor moet doen af te dekken.  

Om onderstaande vier redenen is in de huidige Programmabegroting de 

Rijksbijdrage als uitgangspunt genomen, met de kanttekening dat hierin 

een risico schuilt van afgerond € 1,40 miljoen voor Jeugdhulp en circa  
€ 0,75 miljoen voor BUIG: 
 Er speelt een landelijke discussie over een eerlijke Rijksbijdrage; 

 Het objectieve model laat voor onze regio een extra nadelig beeld 

zien, waarvoor vanuit de regio volop gelobbyd wordt; 

 Er is geen duidelijkheid over de daadwerkelijke ontwikkeling van 

aantallen; 

 Er is geen duidelijkheid of de ingezette acties daadwerkelijk tot de 

transformatie (trap af financieel) leiden.   

 

Begrotingscirculaire Provincie 

Met haar schrijven van 12 maart 2018 heeft de Provincie Zuid Holland de 

uitgangpunten voor de gemeentelijke begrotingen en de wijze waarop zij 

deze controleert en hierop financieel toezicht houdt, vervat in een 

zogenaamde “Begrotingscirculaire 2019-2022 gemeenten”. 
Eén van de belangrijkste punten uit deze circulaire is de eis dat de 

gemeentelijke begroting structureel en reëel in evenwicht moet zijn. 

Concreet betekent dit, dat de ramingen volledig, realistisch en haalbaar 

moeten zijn. 

Het college heeft er voor gekozen om in de opmaat naar het opstellen van 

de Programmabegroting 2019-2022 reeds nu met de Voorjaarsnota 2018 

hierop te moeten anticiperen.  

   

Bedragen * € 1.000
Besluitvorming t/m mei 2018 in de raad 2018 2019 2020 2021 2022

Vervanging verlichtingsarmaturen hockeyvelden -10            1                1                1                1                

MPG 2018 358           347           106           52              -168          

MPV 2018 -                 -                 -                 -                 -                 

Saldo mutaties 348           348           107           53              -167          

Financieel meerjarenbeeld voor VJN 2018 647           574           436           175           -2.227       

Bedragen * € 1.000
Financiële situatie 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022

Primitieve begroting 2018-2021 zonder coalitieakkoord 900           749           895           724           -1.584       

Reservering coalitieakkoord 500           500           500           500           500           +

Primitieve begroting 2018-2021 400           249           395           224           -2.084       

Wijziging 1: Najaarsnota 2017 -151          48              30              19              21              

Wijziging 2: Septembercirculaire 2017 50              -71            -96            -121          3                

Vastgestelde begroting 2018-2021 (incl. wijzigingen) 299           226           329           122           -2.060       
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Effecten Begrotingscirculaire 

Het concretiseren van het uitgangspunt “volledig, realistisch en haalbaar te 
begroten” resulteert in onder andere het niet langer opnemen van het 
risico voor Jeugd en BUIG, van gezamenlijk afgerond € 2,15 miljoen, maar 
dit budget in te boeken. Maar ook het opnemen van onder andere de 

budgettaire effecten van de loonstijging is/wordt een vereiste. 

Daarmede verslechtert het begrotingsresultaat overigens met een zelfde 

bedrag. 

 

Analyse jaarrekeningresultaten 2015, 2016 en 2017  

Aangezien het met het inboeken van voornoemd risicobedrag het 

begrotingsresultaat voor de komende jaren tot een niet sluitende 

meerjarenbegroting leidt heeft het college naar oplossingen gezocht om 

hieraan tegemoet te komen. 

Als teruggekeken wordt over de afgelopen jaren wordt geconcludeerd dat 

er de laatste jaren telkens sprake is van een positief rekeningresultaat.  

Dit is de aanleiding geweest om de begroting nog eens kritisch tegen het 

licht te houden met het doel een eventueel (structureel) voordeel op 

posten uit “de begroting te persen”.  
 

Deze analyse heeft geleid tot de navolgende resultaten: 

 

 

 

 

Geconcludeerd wordt, dat er gemiddeld over de komende jaren een 

bedrag van circa € 1,50 miljoen kan worden gevonden door enerzijds 

ruimte uit de bestaande begroting te halen en door extra taakstellingen op 

het gebied van Jeugd en Wmo.  

Ook de actuele ramingen (met gewijzigde uitgangspunten) van de 

legesinkomsten en de verplichting om voortaan directe loonkosten naar 

investeringen door te belasten, draagt bij aan een positieve bijstelling.  

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de afzonderlijke 

programma’s in de deze Voorjaarsnota.  

 

Onderkend wordt dat hiermede nog geen structureel sluitende 

meerjarenbegroting wordt bereikt.  

Aanvullend zal ingezet worden op een integrale benadering gericht op het 

uiteindelijk bereiken van een structureel sluitende meerjarenresultaat. 

Daarbij wordt gedacht aan: 

 De Meicirculaire 2018 die een actueel beeld laat zien voor wat betreft 

de uitkering uit het gemeentefonds; 

 De mate waarin de middelen voor de 10 gezamenlijk opgaven worden 

ingezet/gelabeld (interbestuurlijk programma IBP) 

 Inzetten van coalitiebuffer 

 Incidenteel inzetten van reserve sociaal domein (en algemene reserve 

i.c. jaarresultaat 2017) 

 

In het raadsvoorstel behorend bij het collegeprogramma wordt hierop op 

een integrale manier teruggekomen. 

Kortheidshalve wordt verwezen naar dit raadsvoorstel. 

 

   

correctie bedragen * € 1.000,-

Financiële wijzigingen per programma 2018 2019 2020 2021 2022

2 Structureel overschot Wmo maatwerkvz 212           254           227           276           276           

Structureel overschot alg. vz. Wmo 345           325           370           369           369           

Transformatiebudget 50              50              50              50              50              

Financiële ambitie Jeugd 96              144           140           140           140           

3 Financiële ambitie particpatie (BUIG) 67              72              74              75              75              

4 Actualisatie raming inkomsten leges 400           440           230           280           200           

5 Personele kosten naar investeringen 342           331           320           310           299           

Totaal wijzigingen per programma 1.512        1.616        1.411        1.500        1.409        
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Financiële afwijkingen van deze Voorjaarsnota 2018  

Rekening houdend met het vorenstaande zijn in onderstaand overzicht de 

financiële afwijkingen per programma opgenomen. 

 

 
 
In het volgende overzicht is te zien wat het financieel meerjarenbeeld is na 
verwerking van deze afwijkingen  
 

 
 

Zoals eerder gemeld is er nog geen sprake van een meerjarig sluitend 

begrotingsresultaat. In het raadsvoorstel behorend bij het 

collegeprogramma wordt hierop nader teruggekomen. 

 
De belangrijkste financiële afwijkingen 

In de programma’s wordt uitgebreid stilgestaan bij de verschillende 

afwijkingen. In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste afwijkingen 

samenvattend weergegeven. Voor een nadere toelichting wordt verwezen 

naar de afzonderlijke programma’s. 
 

 
 

 

 

   

Bedragen * € 1.000
Financiële afwijkingen per programma 2018 2019 2020 2021 2022

Dienstverlening en bestuur -314      -198      -37        -79        -126      

Samenleving -682      -1.080   -1.027   -913      -912      

Werk, economie en duurzaamheid -547      -796      -946      -984      -937      

Ruimtelijke ontwikkeling 530       417       204       253       175       

Leefomgeving 317       246       206       195       178       

Algemene dekkingsmiddelen 53          493       493       493       493       

Overhead, VPB en onvoorzien -287      -217      -197      -197      -197      +

Totaal afwijkingen per programma -931      -1.136   -1.304   -1.232   -1.326   

Bedragen * € 1.000
Financiële afwijkingen per programma 2018 2019 2020 2021 2022

Financieel meerjarenbeeld voor VJN 2018 647       574       436       175       -2.227   

Totaal afwijkingen per programma -931      -1.136   -1.304   -1.232   -1.326   +

Financieel meerjarenbeeld na VJN 2018 -284      -562      -868      -1.057   -3.553   

Bedragen * € 1.000
Belangrijkste afwijkingen 2018 2019 2020 2021 2022

1. Dienstverlening en Bestuur

Voorziening wachtgeld wethouders -245      -             -             -             -             

Veiligheidsregio -             -80        -80        -96        -96        

2. Samenleving

Jeugdgezondheidszorg (RDOG) -149      -149      -149      -149      -149      

Vergoeding ziektekosten (vml WTCG) 107       107       107       107       108       

Structureel overschot Wmo maatwerkvoorzieingen 212       254       227       276       276       

Structueel overschot algemene voorzieningen WMO 345       325       370       369       369       

Transformatiebudget 50          50          50          50          50          

Wet inburgering nieuwkomers -107      -107      -107      -107      -107      

Sportcentrum Zuidplas (Moordrecht) -68        -             -             -             -             

Financiële ambitie jeugd 96          144       140       140       140       

Tekort Jeugdhulp -965      -1.413   -1.360   -1.353   -1.353   

Uitvoeringskosten participatiebudget -249      -249      -249      -249      -249      

3. Werk, economie en duurzaamheid

Participatie (BUIG) -671      -721      -742      -750      -751      

Financiële ambitie participatie (BUIG) 67          72          74          75          75          

Bestedingsplan Participatie 162       151       20          -70        -76        

Uitvoeringskosten participatiebudget -26        -152      -152      -152      -152      

Promen -27        -115      -114      -56        -1           

4. Ruimtelijke ontwikkeling

Bouw- en woningtoezicht (ODMH) 132       -29        -30        -30        -30        

Leges omgevingsvergunningen 400       440       230       280       200       

5. Leefomgeving

Lijkbezorgingsrechten -103      -103      -103      -103      -103      

Afval inzameling en verwerking - opbrengst plastic 200       200       200       200       200       

Afval - Mutatie reserve afvalstoffenheffing -113      -218      -218      -218      -218      

Directe personeelskosten naar investeringen 342       331       320       310       299       

6. Algemene dekkingsmiddelen

Onroerende zaakbelasting -125      -             -             -             -             

Stijging pensioenpremies 2018 (ABP) 150       150       150       150       150       

Loon- en prijsontwikkeling Verbonden partijen -             235       235       235       235       

Wet inburgering nieuwkomers 107       107       107       107       107       

7. Overhead, VPB en onvoorzien

Stijging pensioenpremies 2018 (ABP) -150      -150      -150      -150      -150      

Gemeentesecretaris -90        -             -             -             -             

Belangrijkste afwijkingen -717      -921      -1.224   -1.185   -1.228   

Overige -214      -215      -80        -47        -98        

Totaal mutaties voorjaarsnota 2018 -931      -1.136   -1.304   -1.232   -1.326   
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Investeringskredieten 

In de voorliggende Voorjaarsnota zijn de kapitaallasten of wijziging als 

gevolg van her prioritering van de investeringen van de onderstaande 

kredieten verwerkt: 

€   30.000 voor beperkte renovatie voetbalveld Moordrecht (relatie met  

      volgende investering i.c. herfasering bestaande investering) 

€ 306.000 uitstel vervanging voetbalvelden Moordrecht (herfasering  

     bestaande investering) 

€ 211.000 toegankelijk maken van bushaltes (nieuwe investering) 

€ 195.000 parkeren Dorrestein (zie R17.000009) (nieuwe investering) 

€   95.000 vervanging openbare verlichting 2017 / 2018 (nieuwe  

                 investering) 

€ 100.000 in 2018 in plaats van 2019 voor ICT nieuwe huisvesting 

                 in het MIP 2018-2021 is € 400.000 voorzien in 2019; i.c.  

                 herfasering bestaande investering) 

 

Een integrale herijking van het MIP over de jaren 2019-2021, waarbij de 

jaarschijf 2022 wordt toegevoegd, wordt definitief opgenomen in de 

Programmabegroting 2019-2022. 

De financiële effecten ervan zijn overigens naar verwachting vrij beperkt. 

 

Overzicht Moties 

Zoals gebruikelijk is ook in deze Voorjaarsnota een overzicht opgenomen 

van de openstaande moties.  

Kortheidshalve wordt verwezen naar bijlage 1.  

 

Verbonden partijen 

In de Voorjaarsnota 2017 zijn voor het eerst de eventuele mutaties (in de 

begrotingen) van de verbonden partijen opgenomen en verwerkt. 

Ook in deze Voorjaarsnota worden de resultaten van de begrotingen 2019 

en later jaren van onze verbonden partijen verwerkt.  

Verbonden partijen zijn vanaf vorig jaar verplicht eerder hun gegevens aan 

te leveren. Hierdoor kunnen deze gegevens in een eerder stadium in de 

meerjarenraming worden opgenomen. Per verbonden partij is een 

onderscheid gemaakt welke meerkosten veroorzaakt worden door loon- en 

prijsontwikkelingen aangezien deze in de basis gecompenseerd worden in 

de algemene uitkering. Vandaar is bij het product op de algemene 

uitkering een compensatie even groot als de loon- en prijsontwikkeling 

opgenomen.  

In bijlage 2 wordt schematisch het financiële effect van de verbonden 

partijen weergegeven. 

 

Perspectiefnota 2019 en Collegeprogramma 

Het is gebruikelijk dat tegelijk met de Voorjaarsnota ook de 

Perspectiefnota wordt uitgebracht. In de Perspectiefnota is ruimte voor 

zogenaamd nieuw beleid, resulterend in een nieuw te bereiken 

maatschappelijk effect. Vanwege de verkiezingen en het aantreden van 

een nieuw college wordt er een nieuw Collegeprogramma opgesteld en 

geen Perspectiefnota. Het Collegeprogramma vormt daarmede de basis 

voor eventueel nieuw beleid. 

De financieel technische uitgangspunten voor de Programmabegroting 

2019-2022 worden opgenomen in het Collegeprogramma. 
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Programma 1 Dienstverlening en Bestuur 
Daadkrachtig en transparant 

 

 

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Bestuur en organisatie 

 Dienstverlening 

 Veiligheid 

 Inwoners- en ondernemersparticipatie  

 Communicatie en voorlichting 
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1.1 Burger en organisatie 
 

Doelstelling (resultaat en prestatie) Voortgang Toelichting 

Maatschappelijk resultaat 

Wat willen we bereiken? 

Prestatie 

Wat gaan we doen in 2018? 

Resultaat / 

tijd 

Middelen Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende 

beheersmaatregel 

Het op hoog niveau 

functioneren van de interne 

organisatie voor een 

optimale dienstverlening 

naar onze inwoners, 

bedrijven en instellingen. 

Cultuur- en organisatieontwikkeling 

gericht op een betere bestuurlijk-

ambtelijke samenwerking, 

leiderschapsontwikkeling, expertise en 

competentieontwikkeling van 

medewerkers.   

● 

 

● 

 

 

 

Financiële Analyse  

Meerwerk accountant 

Met de informatienota Z17.002704 is de raad geïnformeerd over de hogere 

kosten die verbonden zijn aan de kosten van de accountantscontrole. Het 

budget wordt nu hiervoor bijgesteld.  

Incidenteel nadeel van € 15.000 in 2018 

 

Regio Midden Holland 

De jaarrekening van de Regio Midden Holland kende een positieve 

uitkomst. Voor Zuidplas betekent dit een eenmalig voordeel van € 29.000. 
Wel wordt voorgesteld een geringe verhoging in verband met 

inflatiecorrectie structureel door te voeren.  

Incidenteel voordeel van € 29.000 in 2018 

Structureel nadeel van € 1.000 per jaar vanaf 2019 

 

Wethouderpensioenen 

De pensioenvoorziening voor de wethouders is gebaseerd op de 

Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA). Voor de financiële 

borging van de toekomstige pensioenverplichtingen voor (oud)wethouders 

wordt jaarlijks een actuariële berekening gemaakt. Bij de jaarrekening 

2017 moest de voorziening worden verlaagd aangezien het voor 

wethouderpensioenen geldende rentepercentage was verhoogd (van 0,8% 

naar 1,6%). Met het op hoogte brengen van de voorziening, moet de 

jaarlijkse toevoeging aan de voorziening worden verhoogd van  

€ 50.000 naar € 85.000. 
Structureel nadeel van € 35.000 per jaar vanaf 2018 

 

Vertrek wethouder 

Conform de APPA ontvangen afgetreden wethouders wachtgeld. In 

verband met het vertrek van een wethouder in 2018 rekening gehouden 

met een wachtgeldverplichting van € 225.000. Dit bedrag wordt 

toegevoegd aan de voorziening voor wachtgeldverplichtingen wethouders. 

Daarnaast bepaalt de APPA dat het bestuursorgaan de kosten betaalt voor 

het re-integratietraject van afgetreden wethouders. Voor re-integratie wordt  

€ 20.000 gereserveerd.  

Incidenteel nadeel van € 245.000 in 2018 
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1.2 Dienstverlening 
 

Doelstelling (resultaat en prestatie) Voortgang Toelichting 

Maatschappelijk resultaat 

Wat willen we bereiken? 

Prestatie 

Wat gaan we doen in 2018? 

Resultaat / 

tijd 

Middelen Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende 

beheersmaatregel 

Kwalitatief hoogwaardige en 

bereikbare dienstverlening 

borgen. De tevredenheid en 

betrokkenheid van inwoners, 

bedrijven en instellingen 

verbeteren 

Organiseren van de gemeenteraads-

verkiezingen in maart 2018. We nemen 

hierbij opkomst bevorderende 

maatregelen mee 

● 
 

 

● 
 

 

De gemeenteraadsverkiezingen 2018 zijn rechtmatig 

en betrouwbaar verlopen. We kijken wel kritisch naar 

het proces. Dit willen we verbeteren met als doel dat 

de uitslag eerder bekend is en het proces soepeler 

verloopt. 

 

Financiële Analyse  

Verkiezingen 

In 2019 organiseren we 3 verkiezingen. Op 20 maart 2019 staan de 

verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap gepland. Op 

23 mei 2019 voor het Europees Parlement. Dit vraagt € 73.000 aan 

aanvullende middelen en capaciteit aangezien in de begroting rekening is 

gehouden met 1 verkiezing. Een deel van deze kosten kunnen worden 

gedekt door het budget van € 49.000 dat in 2020 voor de verkiezingen in 

de begroting is opgenomen eerder in te zetten. In 2020 zijn geen reguliere 

verkiezingen gepland. 

Incidenteel nadeel van € 73.000 in 2019 

Incidenteel voordeel van € 49.000 in 2020 

 

Rijbewijzen, paspoorten en id-kaarten 

Voor de jaren 2020, 2021 en 2022 is de prognose voor het aantal 

paspoorten, id-kaarten en rijbewijzen geactualiseerd en financieel 

verwerkt. 

Incidenteel voordeel van € 39.000 in 2020, € 62.000 in 2021, en 

€ 15.000 in 2022 

 

 

 

 

Bijhouden Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en 

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 

Het inmeten van geometrie voor de BGT en BAG besteden we als 

gemeente uit. De aanbesteding van een nieuw contract is in een 

afrondende fase. Door gunstigere contractaanbiedingen dan geraamd 

verwachten we hier een positief resultaat die we dan in de Najaarsnota 

2018 opnemen. 

 

 

1.3 Veiligheid 
 

Financiële Analyse  

Veiligheidsregio Midden Holland  

De stijging van het reële kostenniveau van de brandweer past binnen de 

Cebeon-norm. Het plafond van deze norm wordt niet bereikt, omdat de 

brandweerzorg uitgevoerd kan worden tegen een kostenniveau dat lager is 

dan de Cebeon-norm voor 2019 en 2020-2022. 

Structureel nadeel van € 80.000 in 2019 en 2020 

Structureel nadeel van € 96.000 in 2021 en 2022   
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1.4 Inwoners- en ondernemersparticipatie 
 

Financiële Analyse  

Burgerparticipatie en communicatie 

De verwachting is dat meer budget voor burgerparticipatie nodig is. Dit 

komt doordat er meer wordt ingezet op burgerparticipatie bij het faciliteren 

en uitdragen van nieuw beleid. Aangezien de ambitie leeft om nog meer in 

te zetten op burgerparticipatie en voor een continuering is een aanvullend 

budget nodig van € 25.000.  
Incidenteel nadeel van € 25.000 in 2018 

 

1.5 Communicatie en voorlichting 
 

Financiële Analyse  

Communicatie 

Verder is een tekort aan het ontstaan bij ondersteuning communicatie-

onderzoek en klussen. Dit komt doordat er extra communicatie inhuur is 

geweest ter ondersteuning van diverse werkzaamheden en de 

doorontwikkeling van de communicatiemiddelen. In de rest van 2018 zal 

ook nog een slag gemaakt worden. Hiervoor is een aanvullend budget 

nodig van € 15.000.  
Incidenteel nadeel van € 15.000 in 2018 
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Samenvattend overzicht afwijkingen programma 1 
 

 
 

 

 

 

 

  
 

1. Dienstverlening en Bestuur

Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 2018 2019 2020 2021 2022

1.1 Bestuur en organisatie

Meerwerk accountant -15                -                     -                     -                     -                     

Regio Midden Holland 29                 -1                  -1                  -1                  -1                  

Wethouderspensioenen -35                -35                -35                -35                -35                

Vertrek wethouder -245              -                     -                     -                     -                     

1.2 Dienstverlening

Verkiezingen -                     -73                49                 -                     -                     

Rijbewijzen, paspoorten en ID's -                     -                     39                 62                 15                 

Overige -9                  -9                  -9                  -9                  -9                  

1.3 Inwoners- en ondernemersparticipatie

Burgerparticipatie en communicatie -25                -                     -                     -                     -                     

1.4 Communicatie en voorlichting

Ondersteuning communicatie onderzoek -15                -                     -                     -                     -                     

1.5 Veiligheid

Veiligheidsregio -                     -80                -80                -96                -96                

Totaal voorjaarsnota -314              -198              -37                -79                -126              

bedragen * € 1.000,=
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Programma 2 Samenleving 
Meedoen in Zuidplas 
 
 
 

 
 

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Zorg en ondersteuning 

 Ontplooiing 

 Jeugd en onderwijs 
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2.1 Zorg en ondersteuning 
 

Doelstelling (resultaat en prestatie) Voortgang Toelichting 

Maatschappelijk resultaat 

Wat willen we bereiken? 

Prestatie 

Wat gaan we doen in 2018? 

Resultaat / 

tijd 

Middelen Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende 

beheersmaatregel 

Integratie 

doelgroepenvervoer en 

kleinschalig OV 

 Onderzoek wel/niet regiecentrale 

 Voorbereiden aanbesteding 

doelgroepenvervoer inclusief CVV en 

wanneer gewenst ook aanbesteding 

regiecentrale 

Beide in samenhang met OV-visie en 

toekomst Stichting CVV  

● 

 

● 

 

Het onderzoek regiecentrale loopt volgens planning. 

De voorbereiding aanbesteding doelgroepenvervoer 

inclusief CVV is nog niet gestart, omdat dit 

samenhangt met de OV-visie (in Hollands-Midden- 

verband) 

Het onderzoek naar de regiecentrale en de 

beslissing van de provincie om al dan niet de OV-

concessie te verlengen. De stichting CVV wordt per 

1 januari 2019 opgeheven en de werkzaamheden 

daarvoor zijn in volle gang 

Een integrale toegang in 

Zuidplas voor de inwoners 

die behoefte hebben aan 

informatie, advies of 

ondersteuning 

Verdere ontwikkeling van het concept 

‘Zuidplaswijzer’.  
De uitgangspunten ‘matched care’ en 

‘trap-af’ zijn hierbij leidend 

● ● 

In 2017 inventariseerden de belangrijkste sociale 

partners (Sociaal Team, Welzijn Zuidplas, Centrum 

voor Jeugd en Gezin) samen met de gemeente hoe 

er naar een integrale toegang toegewerkt kan 

worden. De bedoeling is dat de toegang zó ingericht 

wordt dat het de dienstverlening aan de inwoner 

merkbaar verbetert. Dit heeft op de korte termijn 

geleid tot een integraal casusoverleg met deze 

partijen. In 2018 wordt het Integraal Beleidsplan 

Sociaal Domein opgesteld, dat de contouren van het 

Sociaal Domein voor de toekomst beschrijft, met 

daarin een integrale toegang. De leefwereld van 

onze inwoners is daarbij het uitgangspunt en 

regelgeving en beleid (de systeemwereld) is hieraan 

dienstbaar 
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Koers ontwikkeling Sociaal 

Team 2019 e.v. 

 

In de eerste helft 2018 wordt de verdere 

ontwikkeling van het Sociaal Team 

beoordeeld 
● ● 

De koers van het Sociaal Team hangt nauw samen 

met de geschetste contouren van het toekomstige 

Sociaal Domein. De evaluatie van het Sociaal Team 

en de gehouden KTO’s en CEO’s in 2017, hebben 
een belangrijke bijdrage geleverd aan deze 

contouren. Uitgangspunt is dat we behouden wat 

goed werkt en vernieuwen waar nodig.  

Naar verwachting wordt in 2018 de koers 

vastgesteld. Vooralsnog verloopt e.e.a. volgens de 

planning. In deze planning wordt 2019 gebruikt om 

deze koers in te zetten en in 2020 volgens de 

geschetste contouren gewerkt gaat worden 

Grotere keuzevrijheid voor 

inwoners bij keuze in 

zorgaanbieder hulp bij het 

huishouden 

Afschaffen van het veilingsysteem in 

plaats daarvan hanteren van een vast 

uurtarief zoals volgt uit het inkoopproces 

zoals dat in de tweede helft van 2017 

wordt afgerond 

● ● 

Zorgkeuzemodule is in werking en cliënten kunnen 

nu hun eigen aanbieder kiezen bij HbH. Het 

inkoopproces is afgerond en heeft geresulteerd in 

een vast tarief. Regionaal wordt op dit moment 

bezien of hiermee de Algemene Maatregel van 

Bestuur wordt gevolgd (zo ja, dan heeft dit financiële 

consequenties, zie onder 'financiële analyse’) 
Focus op ontwikkelingen 

Langer Thuis Wonen 

Onder andere zal de gemeente Zuidplas 

zich bezighouden met: 

 betere samenwerking met de 

zorgverzekeraars voor een aansluitend 

pakket Wmo-Wlz-Zorgverzekering; 

 

 

 

 meer aandacht voor naar behoeften en 

mogelijkheden wonen voor ouderen in 

Zuidplas; 

 anders inrichten Beschermd Wonen 

('Gewoon Thuis'), mede met het oog op 

2020 en verder 

● 
 

 

 

 

 

● 

● 
 

 

 

 

 

● 

Betere samenwerking Wmo/Wlz/Zvw  

Op zowel lokaal als regionaal niveau wordt intensief 

overlegd met huisartsen/zorgkantoren en 

zorginstellingen. Het voornaamste doel (wat nog niet 

geheel is bereikt) is dat cliënten niet de dupe zijn van 

grijze gebieden tussen de drie zorgwetten, en zo 

efficiënt als mogelijk bediend worden in de 

beantwoording van hun zorgvragen 

Woonvisie + lokaal plan van aanpak 

Maatschappelijke Zorg 

Opstellen woonvisie: is verschoven naar 2018. 

Afdeling Samenleving wordt hier door de afdeling 

Ruimte nauw bij betrokken en zet in op zoveel 

mogelijk geschikte woningen voor de diverse 
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doelgroepen, waaronder ouderen en de mensen die 

uitstromen uit maatschappelijke-zorg-voorzieningen). 

NB: in het BOSD van 15 maart 2018 is besloten dat 

alle gemeenten in Midden-Holland in overleg met 

elkaar een eigen lokaal meerjarenplan uitwerken op 

het gebied van Maatschappelijke Zorg, waaronder 

Beschermd Wonen. 

 

  

Financiële Analyse  

Jeugdgezondheidszorg (RDOG) 2018  

De hogere bijdrage voor de RDOG vloeit voort uit de 1e begrotingswijziging 

2018. De hogere bijdrage is het gevolg van de nieuwe CAO die is 

afgesloten en die met de 1e begrotingswijziging 2018 is verwerkt in de 

lopende begroting. Samen met een bijstorting in de reserve ad € 90.000 

komt het incidenteel nadeel uit op een bedrag van € 59.000 in 2018. 

Rijksvaccinatieprogramma RDOG 

Voor de RDOG was het de bedoeling dat per 1-1-2018 gemeenten geld 

zouden krijgen voor het rijksvaccinatieprogramma. Voor Zuidplas is dit  

€ 80.000. Dit bedrag zou voor het jaar 2018 in de algemene uitkering zijn 
opgenomen. Dat blijkt niet het geval. De overheveling wordt uitgesteld 

naar 1-1-2019. Dit houdt in een voordeel op programma 2 en een nadeel 

op programma 6 waar de dekking was opgenomen. 

Incidenteel voordeel van € 80.000 in 2018. 
Incidenteel nadeel van € 149.000 in 2018 

 

Jeugdgezondheidszorg (RDOG) 2019 en verder  

Kadernota 2019 van de RDOG is op 6 maart 2018 besproken in de 

gemeenteraad en daarna vastgesteld in de vergadering van het Algemeen 

Bestuur RDOG van 28 maart 2018. Op basis hiervan is de begroting 2019 

opgesteld. De begroting wordt voor zienswijze aan de gemeenteraden 

voorgelegd. 

De begroting heeft een kostenverhogend effect voor de gemeente 

Zuidplas van € 149.000 vanaf 2019.  

De kostenverhoging wordt veroorzaakt door een herverdeeleffect omdat 

Veilig Thuis, het Crisis Interventie Team en het Jeugd Preventie Team 

worden opgenomen in de bijdrage per inwoner. Daarmee wordt de huidige 

bekostigingswijze van deze taken overgeheveld. Daarnaast is een 

uitbreiding van Veilig Thuis noodzakelijk en heeft de indexering een 

kostenverhogend effect. 

Daarnaast zijn de kosten voor het Rijks Vaccinatie Programma vanaf 2019 

opgenomen in de begroting. Deze kosten worden naar verwachting 

gecompenseerd door het Rijk. In de decembercirculaire 2018 wordt dit 

duidelijk. 

Structureel nadeel van € 149.000 vanaf 2018 

 

Bijstelling ziektekosten (voormalig WTCG) 

Het voormalig WTCG budget wordt sinds een paar jaar ingezet ter dekking 

van de gemeentelijke bijdrage in de maandpremie van de collectieve 

ziektekostenverzekering voor chronisch zieken en gehandicapten. 

Ondanks een stijging van het aantal verzekerden, is het een kleine groep 

die gebruik maakt van deze uitgebreide aanvullende verzekering. Daarom 

wordt het beschikbare budget niet volledig benut. Een deel van dit budget 

kan vrijvallen.  

Vanaf 2019 wordt er een nieuwe collectieve zorgverzekering aangeboden, 

waarbij er sprake is van één aanvullend pakket voor een bredere 

doelgroep. De (hogere) gemeentelijke bijdrage in de premie loopt via de 

bijzondere bijstand, waardoor de resterende middelen uit het voormalig 

WTCG-budget verplaatst worden naar programma 3 á € 60.000.  
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Structureel voordeel van € 107.000 vanaf 2018 

(waarvan € 60.000 vanaf 2018 financieel neutraal met programma 3) 

 

Schuldhulpverlening 

Op basis van de prognoses van GR IJsselgemeenten wordt dit 

uitvoeringsbudget bijgesteld. Het gaat hier om aanvullende (externe) 

diensten (dus naast de uitvoering Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) 

die door schuldhulpverlening IJsselgemeenten worden ingezet.  

Structureel nadeel van € 3.000 in 2018 en € 7.000 de jaren daarop 
volgend 

 

Structureel overschot Wmo  

Zoals in eerdere jaren is aangegeven kent het budget hulp bij het 

huishouden een overschot. Dit overschot is vorig jaar incidenteel 

afgeraamd om zodoende ruimte te houden voor de voorziene tariefstijging 

in 2018. Het nieuwe tarief en CAO zijn bekend waardoor er nu 

duidelijkheid is over het structurele overschot in 2018 en verdere jaren op 

het budget huishoudelijke hulp.   

Daarnaast wordt er structureel meer uitgegeven binnen de Wmo op het 

gebied van woningaanpassing en dagbesteding.  

De structurele voordelen lopen op van € 212.000 in 2018 naar € 276.000 
in 2022. 

 

Wmo - algemene voorzieningen 

Dit budget is in 2017 samengebracht door diverse posten te bundelen en 

omgedoopt van “Wmo” naar “Sociaal Domein Algemeen” zodat het 
flexibeler ingezet kan worden om problemen op te lossen, waar nu steeds 

extra bedragen voor moeten worden aangevraagd. Dit om flexibel te 

kunnen schakelen in het sociaal domein. Het gaat dan bijvoorbeeld om het 

opvangen van verplichtingen of afspraken die voortvloeien uit het 

subsidiebeleid (bijvoorbeeld huisvesting welzijn Zuidplas), inzetten op 

voorzieningen die nodig zijn in het voorveld, verbeteren van de 

communicatie, flexibel schakelen bij problemen in de uitvoering (zoals de 

tijdelijke taskforce oplossen wachttijden), invullen van lacunes in het 

zorgaanbod (zoals een maaltijdservice) en het verbeteren van de 

dienstverlening (doorontwikkeling toegang). Kortom inspelen op alles wat 

nodig is in de dagelijkse praktijk zodat inwoners sneller en beter geholpen 

kunnen worden. Afgelopen jaren, toen dit budget nog versnipperd was en 

geen duidelijke bestemming had, is het echter structureel overgebleven. 

Vandaar dat het gezien de totaaltekorten op het sociaal domein nu dient te 

vervallen ter dekking van die tekorten. Voor plannen die nog in 

ontwikkeling zijn of het oplossen van problemen zal per keer dan budget 

aangevraagd worden bij de raad.  

Structureel voordeel van € 345.000 in 2018 tot € 369.000 in 2022 

 

Transformatiebudget 

Dit budget was €400.000 structureel en is beschikbaar gesteld om de 
transformatie in het sociaal domein vorm te geven. Afgelopen jaren 

kwamen de plannen nog niet altijd tot concrete uitgaven maar inmiddels is 

een groot deel van het budget bestemd. € 70.000 is bestemd voor de vrij 
toegankelijke dagbesteding / algemene inloopvoorzieningen, die inmiddels 

via een subsidieregeling ook structureel is vormgegeven. Daarnaast wordt 

rond de €100.000 ingezet voor de verbinding van het sociaal team met en 
de praktijkondersteuning voor huisartsen op het gebied van Jeugd Ggz 

(POH-JGGZ). Ook een deel van het actieplan Preventief Jeugdbeleid 

wordt uit dit budget betaald (ongeveer € 85.000). Daarnaast is het project 
verbeteren integrale dienstverlening sociaal domein gestart (€80.000). In 
totaal is dus € 335.000 bestemd. Voor het overige deel van de €400.000 (€ 
65.000) zijn sinds eind 2017 nog diverse plannen in ontwikkeling om de 

transformatie verder vorm te geven, maar hier liggen nog geen concrete 

verplichtingen onder. Gezien de tekorten op het sociaal domein wordt het 

transformatiebudget daarom met €50.000 structureel verminderd. Voor de 
uitvoering van genoemde plannen (pilot respijtzorg aan huis, het 

verminderen van eenzaamheid, scootmobielen en een pilot verlengde 

pleegzorg) zal waar nodig apart budget aangevraagd worden aan de raad. 

Structureel voordeel van € 50.000 vanaf 2018 
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Wet inburgering nieuwkomers  

((inkomsten van COA naar algemene uitkering) 

Vanaf de inwerkingtreding van de gewijzigde Wet inburgering op 1 oktober 

2017 wordt de bijdrage voor de maatschappelijke begeleiding van 

statushouders niet langer uitbetaald via het COA, maar via een 

decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds. Dit betekent een 

verschuiving van de inkomsten van Programma 2 naar Programma 6. De 

bijdrage voor maatschappelijke begeleiding wordt op basis van 

realisatiecijfers jaarlijks in de meicirculaire uitgekeerd. De omvang van de 

bijdrage wordt bepaald aan de hand van cijfers van DUO over het aantal 

inburgeringsplichtige statushouders dat in een jaar in een gemeente wordt 

gehuisvest.  

Structureel nadeel van € 107.000 vanaf 2018 

(Per saldo financieel neutraal met programma 6) 

 

Financiering VT, CIT en JPT 

Doordat de bekostiging via de RDOG gaat lopen, wordt de begroting van 

Zuidplas hiervoor aangepast. Dit is conform de kadernota 2019 van het 

RDOG. De begroting van Veilig Thuis, het Crisis Interventie Team en het 

Jeugd Preventie Team worden overgeheveld van Jeugd en onderwijs naar 

Zorg en ondersteuning.  

Structureel nadeel van € 441.000 vanaf 2019 

(Per saldo financieel neutraal binnen programma 2) 

 

Jeugd bescherming en Jeugd reclassering 

De kosten voor jeugdbescherming worden verantwoord onder het product 

Zorg en ondersteuning. Dit betreft een verplaatsing van het budget van   

Incidenteel nadeel van € 30.000 in 2019 en structureel nadeel van  

€ 45.000 vanaf 2020. 
(Per saldo financieel neutraal binnen programma 2) 

 

 

Uitvoeringskosten participatie 

Voor een toelichting op deze mutatie verwijzen we naar de toelichting die 

is opgenomen bij programma 3 – inkomensvoorzieningen onder het kopje 

“Bijdrage GR IJsselgemeenten” 
Structureel nadeel van € 124.000 vanaf 2018. 
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2.2 Ontplooiing 
 

Doelstelling (resultaat en prestatie) Voortgang Toelichting 

Maatschappelijk resultaat 

Wat willen we bereiken? 

Prestatie 

Wat gaan we doen in 2018? 

Resultaat / 

tijd 

Middelen Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende 

beheersmaatregel 

Aan de hand van de door de 

gemeenteraad vastgestelde 

kaders invulling te geven aan 

de dorpshuisfunctie 

Een concreet voorstel maken voor de 

toekomstige invulling van de 

dorpshuisfunctie (per dorp) 
● ● 

Vooruitlopend op de verdere uitwerking van de 

kaders over de invulling van de dorpshuisfunctie, 

worden er in 2018 al afspraken gemaakt met de 

stichtingsbesturen van de Multifunctionele 

Accommodaties over het compenseren van 

huurverhogingen door middel van subsidie 

 

Financiële Analyse  

Sportcentrum Zuidplas (Moordrecht) 

De planning om het gebouw in de zomer 2018 over te nemen van Stichting 

Zuidplas kan niet worden gehaald vanwege de complexiteit van de 

financiële afwikkeling. Hier is meer tijd voor nodig dan voorzien. In de 

begroting was rekening gehouden met subsidie voor een half jaar. Omdat 

een overdracht in 2018 achterwege blijft, is een extra incidenteel 

subsidiebedrag nodig van € 68.000 voor de instandhouding van het 

gebouw voor de 2e helft van 2018.  

Incidenteel nadeel van € 68.000 in 2018 

 

Streekarchief 

De stijging van de gemeentelijke bijdrage voor 2019 is met name een 

gevolg van de vervroegde overdracht van 284 m1 bouwvergunningen en 

registers van de burgerlijke stand en daardoor een toename van de 

informatieverstrekking aan inwoners van onze gemeente. Daarnaast heeft 

het algemeen bestuur een besluit genomen om de structurele bijdrage, 

bestemd voor de toename van de jaarlijkse exploitatielasten en om de 

reservepositie, te verhogen met € 15.000. 

Structureel nadeel van € 15.000 vanaf 2019 

 

 

 

Inrichting Sporthal Kleine Vink (Nieuwerkerk) 

Deze sporthal is destijds niet volledig ingericht voor het onderwijs omdat 

daar toen nog geen behoefte aan was.  

Door uitbreiding met het onderwijsgebruik is een aanvullende inrichting 

met toestellen en kleine bouwtechnische aanpassingen noodzakelijk. De 

kosten hiervan zijn geraamd op € 25.000. 
Incidenteel nadeel van € 25.000 in 2018 

 

Stichting Op Moer en liquidatie stichting dorpshuis Moerkapelle 

Voor het beheer en de exploitatie van Dorpshuis Op Moer is een nieuwe 

stichting opgericht. Deze stichting gaat een kostendekkende huur betalen 

voor het gemeentelijke pand. Dit betekent dat de huur wordt verhoogd met 

circa € 60.000. Om de huurverhoging te compenseren is een verhoging 

van de te verlenen subsidie nodig van € 60.000. Binnen het subsidiebeleid 

is hiervoor een compensatie mogelijk in de jaren 2018, 2019 en 2020.  

 

Ook met de stichtingsbesturen van andere Multifunctionele 

Accommodaties worden afspraken gemaakt over het compenseren van 

huurverhogingen door middel van subsidie. 
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Voor de ontmanteling en liquidatie van de Stichting Dorpshuis Moerkapelle 

is een bedrag van circa € 25.000 benodigd. Zie raadsinformatienota 

Z18.000646. 

Incidenteel nadeel van € 25.000 in 2018 

Structureel voordeel van € 60.000 vanaf 2021 

 

Voetbalveld Moordrecht 

De gemeenteraad heeft de intentie uitgesproken om onder meer de 

voetbalvelden te verplaatsen. Het te verplaatsen kunstgrasveld zou in 

2017 in aanmerking komen voor renovatie. Een investering van € 306.000. 

Om de bespeelbaarheid tot het moment van verplaatsing te kunnen 

garanderen is een beperkte renovatie noodzakelijk. De kosten hiervan zijn 

geraamd op € 30.000 excl. BTW. De dekking van deze lasten kan ten laste 

komen van de baten die ontstaan door het vervallen van de kapitaallasten 

voor de uitgestelde investering ad € 306.000.  

Incidenteel nadeel van € 8.000 vanaf 2019  

 

Uitvoeringskosten participatiebudget 

Voor een toelichting op deze mutatie verwijzen we naar de toelichting die 

is opgenomen bij programma 3 – inkomensvoorzieningen onder het kopje 

“Bijdrage GR IJsselgemeenten” 
Structureel nadeel van € 39.000 vanaf 2018. 
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2.3 Jeugd en onderwijs 
 

Doelstelling (resultaat en prestatie) Voortgang Toelichting 

Maatschappelijk resultaat 

Wat willen we bereiken? 

Prestatie 

Wat gaan we doen in 2018? 

Resultaat / 

tijd 

Middelen Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende 

beheersmaatregel 

Een versterking van het 

opvoedkundig klimaat 

(inclusief gezondheid) in 

gezinnen, wijken, buurten, 

scholen, kinderopvang en 

peuterspeelzalen 

 Uitvoeren van: 

o het in 2016 vastgestelde Actieplan 

Preventief Jeugdbeleid en de 

Startnotitie Onderwijs 

o de in augustus 2017 vastgestelde 

nota voorschoolse voorzieningen 

o  het regionaal beleid ten aanzien van 

pleegzorg (pleegzorg plus variant) 

 Vroegtijdige signalering van 

gezondheidsproblemen bij kinderen in 

Zuidplas door te zorgen van een goede 

basisvoorziening jeugdgezondheidszorg 

 Opstellen integraal huisvestingsplan 

onderwijs en de daarbij behorende 

deelplannen 

 Er wordt, samen met het onderwijsveld 

en de voorschoolse voorzieningen een 

visie opgesteld voor Integrale 

KindCentra en Brede Scholen 

● 
 

 

 

 

 

● 
 

● 
 

● 

● 
 

 

 

 

 

● 
 

● 
 

● 

Enkele punten van het actieplan preventief 

jeugdbeleid dienen nog te worden uitgevoerd 

 

 

 

 

 

 

De RDOG HM voert de jeugdgezondheidszorg uit en 

geeft invulling aan de vroegtijdige signalering van 

gezondheidsproblemen 

 

De start van een strategisch huisvestingsplan samen 

met de schoolbesturen is gemaakt 

 

Een gespreksnotitie IKC en Brede Scholen wordt 

opgesteld (april 2018) 

Een optimalisatie van de 

toegang tot jeugdhulp 

Uitvoeren van het in 2016 vastgestelde 

Actieplan Preventief Jeugdbeleid en de 

Startnotitie Onderwijs 
● ● 

Het actieplan is geëvalueerd eind 2017, dit is in de 

voortgangsrapportage Sociaal Domein opgenomen. 

Enkele acties dienen nog uitgevoerd te worden 

Inzet op de transformatie van 

de jeugdhulp (de trap af) 

 Uitvoering van de 

dienstverleningsovereenkomst regionale 

uitvoeringsorganisatie inkoop jeugd en 

Wmo, die moet leiden tot een daling van 

de administratieve lasten 

 

● 
 

 

 

● 
 

 

 

De administratieve lasten dalen door gebruik van het 

berichtenverkeer conform de I-standaarden. De 

kosten voor de afwikkeling van de voorgaande jaren 

zullen naar verwachting hoger liggen dan geraamd in 

verband met uitloop door late aanlevering van 

gegevens door een aantal zorgaanbieders. 
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Tekort Jeugdhulp 

In meerjarenperspectief is sprake van een tekort van € 1,3 miljoen. 

In 2018 daalt de Rijksbijdrage met  € 600.000 van € 7,6 miljoen naar € 7,0 
miljoen als gevolg van het objectief verdeelmodel jeugd. 

In 2018 is aanvullend op de Rijksbijdrage ter hoogte van € 7,0 miljoen 

incidenteel nog € 500.000 uit eigen middelen bij geraamd waardoor het 

tekort voor 2018 wordt geraamd op € 965.000. Vanaf 2019 komt de 

incidentele bijdrage van € 500.000 te vervallen.  

Voorgesteld wordt om voor 2018 incidenteel een bedrag van € 965.000 bij 

te ramen en om vanaf 2019 structureel € 1,3 miljoen bij te ramen. 

De uitgaven van JB/JR maken onderdeel uit van het totale uitgavekader 

voor Jeugd, maar worden verantwoord onder het product zorg en 

ondersteuning. 

 

Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering (JR) (gedwongen kader) 

Incidenteel voordeel van € 30.000 in 2019 en structureel voordeel van  
€ 45.000 vanaf 2020. 
(Per saldo financieel neutraal binnen programma 2) 

 

De totale bijstelling op de uitgaven voor Jeugd zijn als volgt:  

Structureel nadeel van € 965.000 in 2018, € 1.443.000 in 2019,  

€ 1.405.000 in 2020 en € 1.398.000 voor de jaren 2021 en 2022 

 

Financiële ambitie Jeugd 

De ambitie blijft om de kosten voor jeugdhulp in meerjarenperspectief te 

verlagen zonder dat dit consequenties heeft voor de noodzakelijk zorg 

voor jongeren. 

Om dat te realiseren is een traject met de GGZ sector gestart en zal in lijn 

met het actieplan Zorg voor de Jeugd worden ingezet op verdere 

ambulantisering en verkorting van intramurale zorg. 

Daarvoor zal de casusregie worden versterkt vanuit het Sociaal Team. 

Daarnaast wordt de samenwerking met partners als de huisartsen en het 

onderwijs verder versterkt. 

 

Structureel voordeel van € 96.000 in 2018, € 144.000 in 2019, € 140.000  
vanaf 2020 

 

Onderwijsachterstandenbeleid 

Voor het jaar 2018 heeft Zuidplas een beschikking ontvangen van het 

ministerie van OCW om uitvoering te geven aan het 

onderwijsachterstandenbeleid. Zowel de inkomsten als de uitgaven 

worden in de begroting 2018 opgenomen. 

Per saldo financieel neutraal 

 

Financiering Veilig Thuis (VT), Crisis Interventie Team (CIT) en Jeugd 

Preventie Team (JPT) 

Doordat de bekostiging via de RDOG gaat lopen, wordt de begroting van 

Zuidplas hiervoor aangepast. Dit is conform de kadernota 2019 van het 

RDOG. De begroting van VT, het CIT en het JPT worden overgeheveld 

van Jeugd en onderwijs naar Zorg en ondersteuning.  

Structureel voordeel van € 441.000 vanaf 2019 

(Per saldo financieel neutraal binnen programma 2) 

 

Kinderopvang sociaal medische indicaties 

Dit budget is beschikbaar voor een tegemoetkoming in de kosten 

kinderopvang, specifiek gericht op sociaal medische indicaties. Met de 

vaststelling van de beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang 

2017 worden alle tegemoetkomingen betaald uit de bijzondere bijstand. 

Dit budget kan hiermee vervallen.  

Structureel voordeel van € 18.000 vanaf 2018 

 

Uitvoeringskosten participatiebudget 

Voor een toelichting op deze mutatie verwijzen we naar de toelichting die 

is opgenomen bij programma 3 – inkomensvoorzieningen onder het kopje 

“Bijdrage GR IJsselgemeenten” 
Structureel nadeel van € 86.000 vanaf 2018.   
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Samenvattend overzicht afwijkingen programma 2 
 

  

2. Samenleving

Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 2018 2019 2020 2021 2022

2.1 Zorg en ondersteuning

Jeugdgezondheidszorg (RDOG) -69                -149              -149              -149               -149               

Vergoeding ziektekosten (vml WTCG) 107               107               107               107                108                

Schuldhulpverlening -3                  -7                  -7                  -7                   -7                   

Structureel overschot Wmo maatwerkvoorzieingen 212               254               227               276                276                

Structueel overschot algemene voorzieningen WMO 345               325               370               369                369                

Transformatiebudget 50                 50                 50                 50                  50                  

Wet inburgering nieuwkomers -107              -107              -107              -107               -107               

Financiering VT, CIT en JPT via RDOG -                     -441              -441              -441               -441               

Jeugd bescherming en jeugd reclassering -                     -30                -45                -45                 -45                 

Uitvoeringskosten participatiebudget -124              -124              -124              -124               -124               

2.2 Ontplooiing

Sportcentrum Zuidplas (Moordrecht) -68                -                     -                     -                      -                      

Streekarchief -                     -15                -15                -15                 -15                 

Inrichtting sporthal Kleine Vink (Nieuwerkerk) -25                -                     -                     -                      -                      

Stichting Op Moer -25                -                     -                     60                  60                  

Voetbaldveld Moordrecht -                     -8                  -8                  -8                   -8                   

Uitvoeringskosten participatiebudget -39                -39                -39                -39                 -39                 

2.3 Jeugd en onderwijs

Tekort Jeugdhulp -965              -1.413          -1.360          -1.353           -1.353           

Financiële ambitie jeugd 96                 144               140               140                140                

Onderwijsachterstandenbeleid -                     -                     -                     -                      -                      

Financiering VT, JPT en CIT via RDOG -                     441               441               441                441                

Kinderopvang sociaal medische indicaties 18                 18                 18                 18                  18                  

Uitvoeringskosten participatiebudget -86                -86                -86                -86                 -86                 

Totaal voorjaarsnota -683              -1.081          -1.028          -914               -913               

bedragen * € 1.000,=
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Programma 3 Werk, economie en duurzaamheid 
Werken, denken en doen voor nu en later 
 
 

 
 
 
 
 
 

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Economische zaken 

 Duurzaamheid 

 Inkomensvoorziening 
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3.1 Economische zaken 
 

Doelstelling (resultaat en prestatie) Voortgang Toelichting 

Maatschappelijk resultaat 

Wat willen we bereiken? 

Prestatie 

Wat gaan we doen in 2018? 

Resultaat / 

tijd 

Middelen Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende 

beheersmaatregel 

Vitale bedrijventerreinen Inzetten op (agro-) logistieke ontwikkeling 

A12 corridor 

 

 

● 
 

 

● 
 

 

Tot op heden heeft het overleg met de Provincie en 

de Regio niet geleid tot de ontwikkeling van 

Knibbelweg Oost. 

In het MPG 2018 zijn op basis van deze 

ontwikkelingen de gronden gelegen in Knibbelweg-

Oost afgewaardeerd. 
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3.2 Duurzaamheid 
 

Doelstelling (resultaat en prestatie) Voortgang Toelichting 

Maatschappelijk resultaat 

Wat willen we bereiken? 

Prestatie 

Wat gaan we doen in 2018? 

Resultaat / 

tijd 

Middelen Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende 

beheersmaatregel 

Verduurzaming 

bedrijventerreinen en 

glastuinbouw 

 Uitvoeren van de warmte analyse 

(ODMH) voor onze gemeente 

 

 

 Besluitvorming rondom de 

warmteretourleiding Rotterdam-Leiden 

t.b.v. de glastuinbouw en andere 

warmtegebruikers in Zuidplas 

● 
 

● 
 

● 

 

● 

 

Warmte analyse richt zich meer op gebouwde 

omgeving en minder op bedrijventerreinen en 

glastuinbouw. Wel aandacht voor verduurzaming, 

maar niet via warmte analyse 

Er wordt nu ook onderzocht door provincie of een 

ander tracé (via Westland) een betere businesscase 

biedt. Het is nog onduidelijk wanneer besluitvorming 

plaatsvindt. Met de coöperatie wordt wel onderzocht 

wat andere mogelijkheden zijn 

 

Financiële Analyse  

Intensivering duurzaamheid (via ODMH) 

ODMH verzorgt regionaal de intensivering van de duurzaamheid. De 

werkzaamheden behorende bij de intensivering en versnelling komen 

bovenop de reeds bestaande taken en duurzaamheidsactiviteiten. De 

totaal benodigde middelen voor 2018 bedragen afgerond € 250.000. Het 
bedrag wordt op basis van het aantal inwoners verdeeld over de 

verschillende gemeenten. De bijdrage voor Zuidplas bedraagt op grond 

hiervan € 38.800. Zuidplas is echter bereid hiervan € 20.000 bij te dragen. 

Zuidplas is van mening dat de rest van het benodigde bedrag door ODMH 

binnen de eigen organisatie moet worden opgevangen.   

Incidenteel nadeel van € 20.000 in 2018 
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3.3 Inkomensvoorziening 
 

Doelstelling (resultaat en prestatie) Voortgang Toelichting 

Maatschappelijk resultaat 

Wat willen we bereiken? 

Prestatie 

Wat gaan we doen in 2018? 

Resultaat / 

tijd 

Middelen Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende 

beheersmaatregel 

Financiële compensatie 

BUIG-budget 

Vangnetuitkering 2017 aanvragen ● ● 

De aanvraag vangnetuitkering over 2017 wordt 

volledig en tijdig ingediend. Bij toekenning gaat het 

om een gedeeltelijke compensatie (circa € 525.000) 

van het tekort (ruim € 1,1 miljoen) 

Effectieve en efficiënte 

uitvoering sociale zaken, met 

aandacht voor integrale 

samenwerking binnen 

sociaal domein 

Evaluatie DVO IJsselgemeenten ● ● 

De evaluatie wordt het eerste halfjaar 2018 

afgerond. Mogelijk dat hier aangepaste/nieuwe 

afspraken uit volgen 

Mensen met een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt 

ontwikkelperspectief bieden 

richting werk 

 Afspraken inzet participatiebudget 

i.s.m. IJsselgemeenten en partners 

Promen (conform. Strategietraject), 

IJsselWerk en WeShoring 

 Activeringsprojecten als Sport4Work en 

In Beweging 

● ● 

In het Jaarplan 2018 Sociale Zaken IJsselgemeen-

ten is het bestedingsoverzicht participatiebudget 

opgenomen. Het is een uitdaging om voor de diverse 

doelgroepen passende re-integratietrajecten te 

bieden, met het doel ‘werken naar vermogen’ 
De bijdrage per WSW-arbeidsplaats bij Promen stijgt 

door loonstijging en negatieve effecten van het 

lagere Lage Inkomensvoordeel 

Het bestrijden van 

(kinder)armoede door middel 

van proactief en preventief 

beleid 

 Effectuering maatregelen beleidsplan 

Armoede en Schulden 

 Aanbesteding collectieve 

zorgverzekering met 

IJsselgemeenten/Rotterdam 

● ● 

De maatregelen uit het beleidsplan ‘Armoede en 
Schulden’ lopen op schema. Een nieuwe collectieve 
zorgverzekering met IJsselgemeenten is in 

voorbereiding. Aandachtpunt is het (juridisch) 

mogelijk maken van een overstap van collectief 

verzekerden met een betalingsachterstand naar een 

nieuwe verzekeraar 

Integratie en participatie 

statushouders 

 Begeleiding Vluchtelingenwerk (incl. 

participatieverklaringstraject) 

 Taallessen 

 Werkervaringsplaatsen 

● ● 

De maatregelen uit het beleidsplan ‘opvang en 
integratie statushouders’ lopen op schema. Getracht 
wordt de werkervaringsplaatsen in de tuinbouw aan 

te bieden bij lokale werkgevers   
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Collectieve ziektekosten (vml WTCG) 

Vanaf 2019 wordt er een nieuwe collectieve zorgverzekering aangeboden, 

waarbij er sprake is van één aanvullend pakket voor een bredere 

doelgroep. De gemeentelijke bijdrage in de premie loopt via de bijzondere 

bijstand, waardoor de resterende middelen uit het voormalig WTCG-

budget (programma 2) verplaatst worden naar programma 3.  

Structureel nadeel van € 60.000 vanaf 2018 

(financieel neutraal met programma 2) 

 

Bijzondere bijstand 

Conform de prognose van GR IJsselgemeenten wordt dit budget 

bijgesteld.  

Structureel voordeel van € 28.000 vanaf 2018  

 

Bestedingsplan Participatie 

Conform het bestedingsplan participatiebudget in het Jaarplan van GR 

IJsselgemeenten wordt dit budget bijgesteld. Hierin is rekening gehouden 

met de vervallen doorbelasting vanuit het participatiebudget naar de 

bedrijfsvoering. 

Structureel voordeel van € 162.000 in 2018, € 151.000 in 2019, € 20.000 in 
2020 en een structureel nadeel van € 70.000 in 2021 en € 76.000 in 2022  

 

Bijdrage GR IJsselgemeenten en uitvoeringskosten participatiebudget 

Sinds 2016 is gemeente Zuidplas aangesloten bij GR IJsselgemeenten 

voor de uitvoering van taken op het gebied van de Participatiewet. Voor 

deze uitvoering ontvangt GR IJsselgemeenten van de deelnemende 

gemeenten een bijdrage, in oorsprong gebaseerd op het aantal 

overgedragen fte. Inmiddels, ruim 2 jaar later, is deze bijdrage een aantal 

keer naar boven bijgesteld middels begrotingswijzigingen door o.a. 

gewijzigde wet- en regelgeving en actuele ontwikkelingen (bijvoorbeeld 

extra inzet statushouders).  

In de gemeentelijke begroting was deels sprake van een vermenging van 

deze bedrijfsvoeringskosten met budgetten voor uitkeringen en re-

integratiemiddelen. De wens is om deze geldstromen te scheiden, zodat 

een zuiver beeld ontstaat van enerzijds de uitvoeringskosten en anderzijds 

de daadwerkelijke producten van Sociale Zaken. Hiermee wordt 

aangesloten op de 1e begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019-2022 

van de GR IJsselgemeenten. 

Structureel nadeel van € 103.000 in 2018 en € 228.000 de jaren daarna 

Structureel voordeel van € 76.000 vanaf 2018. 
 

Promen (sociale werkvoorziening en re-integratie) 

Ten opzichte van het Ondernemingsplan 2018 stijgt de kostprijs per WSW-

arbeidsplaats voor het jaar 2019 met circa 3%. Deze stijging wordt 

veroorzaakt door de verwachte loonstijgingen van 2% en de negatieve 

effecten van het lagere Lage Inkomensvoordeel (LIV). De kostenstijgingen 

worden slechts deels gecompenseerd door de stijgingen van de omzet. 

Ten opzichte van de begroting 2018 gaat het om € 115.000 meerkosten. 
Structureel nadeel van € 27.000 in 2018, € 115.000 in 2019, € 114.000 in 

2020, € 56.000 in 2021 en € 1.000  in 2022 
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Samenvattend overzicht afwijkingen programma 3 
 

 
 

   

3. Werk, economie en duurzaamheid

Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 2018 2019 2020 2021 2022

3.1 Duurzaamheid

Intensivering duurzaamheid (via ODMH) -20                -                     -                     -                      -                      

3.2 Economische zaken

overige -                     -                     -                     -                      -                      

3.3 Inkomensvoorziening

Participatie (BUIG) -671              -721              -742              -750               -751               

Financiële ambitie participatie (BUIG) 67                 72                 74                 75                  75                  

Collectieve ziektekosten (vml WTCG) -60                -60                -60                -60                 -60                 

Bijzondere Bijstand 28                 28                 28                 28                  28                  

Bestedingsplan Participatie 162               151               20                 -70                 -76                 

Bijdrage GR Ijsselgemeenten -103              -228              -228              -228               -228               

Uitvoeringskosten participatiebudget 76                 76                 76                 76                  76                  

Promen -27                -115              -114              -56                 -1                   

Totaal voorjaarsnota -547              -796              -946              -984               -937               

bedragen * € 1.000,=
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Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling 
Visie voor ruimte, ruimte voor visie 
 
 
 
 

 
 
 
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur 

 Ruimtelijke ordening 

 Vastgoed 
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4.1 Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur 
 

Doelstelling (resultaat en prestatie) Voortgang Toelichting 

Maatschappelijk resultaat 

Wat willen we bereiken? 

Prestatie 

Wat gaan we doen in 2018? 

Resultaat / 

tijd 

Middelen Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende 

beheersmaatregel 

Voortgang ontwikkeling 

woningbouwlocaties 

Start fase 3 van Zevenhuizen-Zuid en 

voorbereiding fase 4 en 5 

 

 

● 
 

● 

 

De start en verkoop van fase 3 heeft probleemloos 

plaats gevonden. De vaststellingsprocedure voor 

fase 4 en verder heeft om procedurele redenen 

vertraging opgelopen. Het streven is er op gericht 

om dit in 2018 in te lopen 
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4.2 Ruimtelijke ordening 
 

Doelstelling (resultaat en prestatie) Voortgang Toelichting 

Maatschappelijk resultaat 

Wat willen we bereiken? 

Prestatie 

Wat gaan we doen in 2018? 

Resultaat / 

tijd 

Middelen Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende 

beheersmaatregel 

Soepel invoeren van de 

Omgevingswet  

Gemeente breed voorbereiden op komst 

Omgevingswet ● ● 

Naast het bij de Voorjaarsnota 2017 beschikbaar 

gestelde bedrag voor programmamanagement, zijn 

er geen financiële middelen beschikbaar voor de 

implementatie van de instrumenten en 

werkprocessen van de Omgevingswet. In het in 

ontwikkeling zijnde implementatieplan zal een 

nadere financiële indicatie gegeven worden over de 

kosten inzake de omgevingsvisie, het 

omgevingsplan, het digitaliseringsproces en de 

algehele projectorganisatie. 

 

Financiële Analyse  

Bouw- en woningtoezicht (ODMH) 

Het rekening resultaat van ODMH kent een voordeel van € 895.311 

Besloten is om het gehele resultaat ad € 895.311 te restitueren aan de 

deelnemende organisaties. Het aandeel van Zuidplas voor Bouw-en 

woningtoezicht is € 132.000.  

Incidenteel voordeel van € 132.000 in 2018 

 

Begroting 2019-2022 verbonden partijen 

Op grond van de begrotingen van Grondbank en ODMH (bouw- en 

woningtoezicht taken) stijgen de bijdragen voor Zuidplas. Bij ODMH wordt 

de stijging van afgerond € 30.000 met name verklaard door de 

inflatiecorrectie. Die van de Grondbank wijkt in beperkte mate af ten 

opzichte van de geraamde bedragen in de begroting 2018-2021 van 

Zuidplas. 

Structureel nadeel van gesaldeerd € 29.000 in 2019, € 32.000 in 2020,  

€ 33.000 in 2021 en € 30.000 in 2022 

 

Herijking inkomsten leges omgevingsvergunning 

De ramingen van de inkomsten uit leges omgevingsvergunningen zijn 

geactualiseerd, waarbij niet alleen de ervaringen uit de afgelopen zijn 

betrokken, maar ook de geactualiseerde woningaantallen uit het MPG 

2018 zijn gehanteerd. 

Daarnaast is de tot op heden gehanteerde correctie als 

voorzichtigheidsmarge achterwege gelaten. Dit noodzaakt wel tot het 

jaarlijks herijken van de ramingen inkomsten leges 

omgevingsvergunningen. 

Structureel voordeel van € 400.000 in 2018, € 440.000 in 2019,  

€ 230.000 in 2020, € 280.000 in 2021 en € 200.000 in 2022 
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4.3 Vastgoed  
 

Financiële Analyse  

Huuropbrengst woonwagens 

De geraamde opbrengst van de verhuur van de woonwagens in 

Nieuwerkerk aan den Ijssel is, op basis van het Meerjaren Prognose 

Vastgoed 2018  (MPV 2018), aangepast. De opbrengst wordt structureel 

verhoogd met € 20.000.  

Structureel voordeel van € 20.000 vanaf 2018 

 

Onderzoekskosten vastgoed  

In het MPV 2018 is een bedrag van € 45.000 opgenomen voor 

onderzoekkosten. Dit bedrag wordt, conform de beleidslijn voor vastgoed, 

gedekt uit de Reserve Vastgoed.  

Incidenteel nadeel in 2018 van € 45.000 

Onttrekking aan de reserve, incidenteel voordeel van € 45.000 

Per saldo neutraal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Samenvattend overzicht afwijkingen programma 4 
 

 
 
  

4. Ruimtelijke ontwikkeling

Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 2018 2019 2020 2021 2022

4.1 Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur

Overige -                     -                     -                     -                      -                      

4.2 Ruimtelijke ordening

Bouw- en woningtoezicht (ODMH) 132               -29                -30                -30                 -30                 

Grondbank -                     0                    -2                  -3                   -0                   

Leges omgevingsvergunningen 400               440               230               280                200                

4.3 Vastgoed

Huuropbrengst woonwagens 20                 20                 20                 20                  20                  

Uitvoeringskosten 2018 -45                -                     -                     -                      -                      

Onttrekking reserve Vastgoed 45                 -                     -                     -                      -                      

Overige -22                -14                -14                -14                 -14                 

Totaal voorjaarsnota 530               417               204               253                175                

bedragen * € 1.000,=
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Programma 5 Leefomgeving 
Bewust, betrokken en bereikbaar 
 
 
 
 
 

 
 

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:  

 Beheer en onderhoud 

 Verkeer en vervoer 

 Milieubeheer 
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5.1 Beheer en onderhoud 
 

Doelstelling (resultaat en prestatie) Voortgang Toelichting 

Maatschappelijk resultaat 

Wat willen we bereiken? 

Prestatie 

Wat gaan we doen in 2018? 

Resultaat / 

tijd 

Middelen Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende 

beheersmaatregel 

Verbeteren van de 

leefomgeving van onze 

inwoners 

 Actiever zwerfvuil- en hondenbeleid 

 

 

 Aanpassen en optimaliseren 

verkeersbordenbestand 

● 
● 

● 
● 

Het beleid is vastgesteld in het IBOR en 

Dierenwelzijnsbeleid. Uitvoering van het beleid krijgt 

gestalte echter handhaving verdient meer aandacht. 

Optimalisatie vindt geleidelijk plaats door het 

toepassen van de eerder uitgevoerde inventarisatie 

bij reconstructies en groot onderhoud 

 

Financiële Analyse  

Openbare verlichting 

De lagere kosten van stroomverbruik voor de straatverlichting in 2017 zijn 

een gevolg van de lage prijzen die extreem laag vastgeklikt zijn. Hiermee 

is Zuidplas concurrerend zowel ten opzichte van voorgaande jaren als ten 

opzichte van de gemiddelde inkoopprijs voor vergelijkbare gemeenten in 

de afgelopen twee jaar. Aangezien ook voor de jaren 2018 en 2019 een 

relatief lage prijs vastgeklikt is, zij het minder laag dan die voor 2017, wordt 

een incidenteel voordeel van € 25.000 verwerkt voor 2018 en 2019. Voor 

2020 en volgende jaren zijn voorbereidingen gestart voor een Europese 

aanbesteding. Pas in de loop van 2018 worden hiervan de uitkomsten 

verwacht. 

Incidenteel voordeel van € 25.000 in 2018 en 2019 

 

Recreatieschap Hitland 

Deelnemende gemeenten kunnen de BTW over de uitgaven van Hitland 

terug vragen bij het BTW compensatiefonds (BCF), het gevolg is lagere 

kosten voor gemeenten. Op basis van de verwachte omvang van de 

uitgaven van Hitland wordt, met ingang van 2018, structureel een extra 

bedrag van € 50.000 voor compensabele BTW in de begroting 

opgenomen.  

Structureel voordeel van € 50.000 vanaf 2018 

 

Lijkbezorgingsrechten 

In 2018 is een opbrengst aan lijkbezorgingsrechten geraamd van 

€  657.000. We verwachten dat dit een te optimistische inschatting is. 

Aangezien we de gemiddelde opbrengst over de afgelopen vier jaar (van € 
554.000) meer representatief achten verlagen we de raming 2018 en 

volgende jaren met € 103.000. Landelijk is de tendens dat mensen vaker 
kiezen voor cremeren dan voor begraven. In 2014 tot en met 2016 waren 

er jaarlijks nog circa 130  begrafenissen; in 2017 is het aantal gedaald 

naar 115. Onzeker is of deze daling doorzet of dat het aantal stabiel blijft. 

Afhankelijk van de ontwikkeling van aantallen en opbrengst lijkbezorging 

zullen wij zo mogelijk nog dit jaar met een nader voorstel komen op welke 

wijze de neerwaartse opbrengstenraming en hiermee samenhangende 

lagere kostendekkendheid opgevangen kan worden. 

Structureel nadeel van € 103.000 per jaar vanaf 2018 

 

Afval inzameling en –verwijdering en afrekening met reserve 

Op grond van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Cyclus, met 

ingang van 1 januari 2018, zijn de kosten van de afval inzameling en  

-verwijdering structureel met circa € 85.000 gestegen. Aangezien in de 

begroting 2018-2021, met ingang van de jaarschijf 2019, rekening 

gehouden is met een stijging van kosten (door areaaluitbreiding – meer 
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woningen / huishoudens) kunnen de gestegen kosten, op grond van het 

DVO, grotendeels opgevangen worden. De bijdrage die de gemeente voor 

het ingezamelde plastic van Nedvang ontvangt geeft, in tegenstelling tot 

het geschetste financiële beeld in de begroting 2018-2021, een positiever 

effect van € 200.000. 

Het saldo tussen de gestegen baten - en lasten leidt er toe dat er minder 

onttrokken hoeft te worden aan de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. 

Als gevolg hiervan zal naar verwachting de bodem van de reserve niet 

eerder dan in 2020 in beeld komen. Hierdoor zal een verhoging van de 

tarieven van de afvalstoffenheffing later uit kunnen blijven. Eind vorig jaar 

heeft de AVA van Cyclus ingestemd met het voornemen van Cyclus om bij 

de vaststelling van de jaarrekening 2017 aan de aandeelhouders voor te 

stellen om een extra dividenduitkering van totaal € 3,0 miljoen te doen. 

Aangezien de jaarrekening 2017 pas na de zomer formeel door de AVA 

vastgesteld kan worden wordt de uitkering van het extra dividend (naar 

verwachting circa € 265.000) pas in de Najaarsnota 2018 verwerkt. 

Aangezien de uitgekeerde dividend van Cyclus ten gunste van de baten en 

lasten van de afval inzameling en -verwerking komt betekent dit dat het 

geraamde bedrag aan onttrekking aan de reserve afvalstoffenheffing voor 

2018 omgebogen kan worden in een storting in deze reserve. 

Structureel voordeel van € 200.000 vanaf 2018 en verder 
Incidenteel nadeel van € 87.000 in 2018, structureel voordeel van € 18.000 

voor 2019 en verder. 

Incidentele storting in de reserve afvalstoffenheffing van € 113.000 in 2018 
en structureel € 218.000 in 2019 en verder  
Per saldo neutraal 

 

Bijdragen Zuidplas aan recreatieschappen 

Op grond van de begrotingen Hitland en Recreatieschap Rottemeren 

stijgen de bijdragen voor Zuidplas. Die van Hitland en Recreatieschap 

Rottemeren wijkt in beperkte mate af ten opzichte van de geraamde 

bedragen in de begroting 2018-2021 van Zuidplas.   

Structureel nadeel van € 3.000 in 2019 oplopend tot € 13.000 in 2022 

 

 

Onderzoek recreatieparken 

Medio 2017 heeft het college op verzoek van de gemeenteraad besloten 

een onderzoek op te starten naar de toekomstverkenning van de 8 

recreatieparken in Zuidplas.  

In november is besloten een eerste onderzoeksfase in de vorm van 

onderzoek naar de vitaliteit van de 8 parken op te starten. Doel van de 1e 

fase van het onderzoek is om de huidige situatie betreffende de parken in 

het perspectief van de recreatieve trends 2017-2018 te plaatsen om 

zodoende te vitaliteit van de parken binnen de recreatieve sector 

inzichtelijk te maken. De uitkomsten van de eerste fase zijn inmiddels 

bekend en zullen aan het nieuwe college worden voorgelegd ten behoeve 

van het vervolg.  

Er zijn geen gelden om hier uitwerking en invulling aan te geven. 

Voorgesteld wordt hier een project van te maken en voorlopig budget van 

€ 40.000 hiervoor beschikbaar te stellen. 
Incidenteel nadeel van € 40.000 in 2018 

 

Directe personeelskosten naar investeringen 

Op grond van nieuwe regelgeving behoren de directe personele kosten tot 

de investeringskosten (MIP). Opvolging van deze regelgeving leidt tot 

structurele lagere personeelskosten maar hogere afschrijvingslasten op 

termijn. Om die reden is het structurele voordeel licht aflopend. 

Structureel voordeel van € 342.000 in 2018, aflopend met circa € 11.000 
per jaar tot € 299.000 in 2022 

 

Straatverlichting 

Vanaf 2019 wordt rekening gehouden met de afschrijvingskosten van de 

straatverlichting (investeringsbedrag van € 95.000). 
Structureel nadeel van € 5.000 vanaf 2019 
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5.2 Verkeer en vervoer 
 

Doelstelling (resultaat en prestatie) Voortgang Toelichting 

Maatschappelijk resultaat 

Wat willen we bereiken? 

Prestatie 

Wat gaan we doen in 2018? 

Resultaat / 

tijd 

Middelen Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende 

beheersmaatregel 

Inzicht in ontsluiting 

Moerkapelle 

Aanvullend onderzoek dan wel uitwerking 

oplossingsrichtingen ● ● 

Het onderzoeksproces is vertraagd. Dit had onder 

andere de volgende oorzaken: 

a. Aan de voorkant van het proces is ingezet op de 

verbinding met de stakeholders. En in het 

bijzonder de relatie met het Comité Ontsluiting 

Moerkapelle (COM); 

b. Er is naast de modelmatige benadering veel 

meer tijd gestoken in de  belevingsaspecten dan 

voorzien;  

c. Aanvullend op het onderzoek van Arcadis heeft 

er, voor een nadere onderbouwing, een 

onderzoek plaatsgevonden naar de 

verstoringseffecten op de Moerkapelse Zijde als 

gevolg van stagnatie op de A12;  

d. Het project liep in de beginfase achterstand op 

vanwege het ontbreken van gegevens benodigd 

voor de modelberekeningen. 

 

Financiële Analyse  

Toegankelijkheid bushaltes 

Er is een krediet beschikbaar gesteld voor de noodzakelijke kosten van het 

toegankelijk maken van een aantal bushaltes in de gemeente. Het netto 

bedrag van het krediet na aftrek van de maximale bijdrage van de 

provincie bedraagt € 211.000. Op basis van de afschrijvingstermijn van 15 

jaar bedragen de kapitaallasten  (alleen afschrijvingen) € 14.000. 

Structureel nadeel van € 14.000 per jaar vanaf 2019 

 

 

 

 

Parkeerplaatsen Dorrestein (voormalig CKV-terrein) 

Er zijn twee kredieten beschikbaar gesteld voor de realisatie van 

parkeerplaatsen op het huidige CKV terrein. Het bedrag van de kredieten 

bedraagt € 195.000. Op basis van de afschrijvingstermijn van 30 jaar 

bedragen de kapitaallasten (alleen afschrijvingen) € 7.000 (zie 

R17.000009).  

Structureel nadeel van € 7.000 per jaar vanaf 2019  
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5.3 Milieubeheer 
 

Financiële Analyse  

Milieu taken (ODMH) 

Het rekening resultaat van ODMH kent een voordeel van € 895.311 
Besloten is om het gehele resultaat ad € 895.311 te restitueren aan de 

deelnemende organisaties. Het aandeel van Zuidplas voor Milieutaken is  

€ 43.000. Dit bedrag zal worden terugbetaald aan Zuidplas. 

Meerjarig wordt de bijdrage verhoogd aan de ODMH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidenteel voordeel van € 43.000 in 2018 

Structureel nadeel van € 30.000  vanaf 2019  
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Samenvattend overzicht afwijkingen programma 5 
 

  
  

5. Leefomgeving

Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 2018 2019 2020 2021 2022

5.1 Beheer en onderhoud

Openbare verlichting 25                 25                 -                     -                      -                      

Recreatieschap Hitland 50                 50                 50                 50                  50                  

Lijkbezorgingsrechten -103              -103              -103              -103               -103               

Afval inzameling en verwerking - opbrengst plastic 200               200               200               200                200                

Afval inzameling en verwerkingskosten -87                18                 18                 18                  18                  

Afval - Mutatie reserve afvalstoffenheffing -113              -218              -218              -218               -218               

Bijdrage Zuidplas aan Recreatieschapen -                     -3                  -6                  -7                   -13                 

Onderzoek recreatieparken -40                -                     -                     -                      -                      

Directe personeelskosten naar investeringen 342               331               320               310                299                

Straatverlichting (afschrijvingskosten) -                     -5                  -5                  -5                   -5                   

5.2 Verkeer en vervoer

Toegankelijk maken bushaltes -                     -14                -14                -14                 -14                 

Parkeerterrein Dorrestein -                     -7                  -7                  -7                   -7                   

5.3 Milieubeheer

Milieu taken (ODMH) 43                 -30                -30                -30                 -30                 

Grondbank -                     -                     -                     -                      -                      

Totaal voorjaarsnota 317               245               206               195                178                

bedragen * € 1.000,=
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Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen 
Uitkomen met ons inkomen 
 
 
 

 
 
 
 
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Algemeen 

 Belastingen 

 Gemeentefonds 
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6.1 Algemeen 
 

Doelstelling (resultaat en prestatie) Voortgang Toelichting 

Maatschappelijk resultaat 

Wat willen we bereiken? 

Prestatie 

Wat gaan we doen in 2018? 

Resultaat / 

tijd 

Middelen Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende 

beheersmaatregel 

Structureel sluitende 

begroting gedurende de 

coalitieperiode 2014-2018 

inclusief meerjarenramingen 

Strakke en permanente budgetdiscipline ● ● 

De meerjarenraming staat door extra benodigde 

budgetten voor jeugdhulp en participatie onder druk. 

Daarnaast heeft het afschaffen van de mogelijkheid 

tot het innen van precariobelasting vanaf 2022 een 

forse impact op de structureel sluitende 

meerjarenraming 

 

Financiële Analyse  

Reservering gemeentefonds Maartcirculaire 2018 

Over de ontwikkelingen van de maartcirculaire bent u geïnformeerd via 

een raadsinformatienota. De reservering van de Maartcirculaire wordt 

betrokken bij de ontwikkeling van het gemeentefonds op basis van de 

Meicirculaire 2017 Over de financiële effecten wordt u via een aangepast 

raadsvoorstel inclusief een begrotingswijziging bij de Voorjaarsnota 

geïnformeerd.  

Per saldo financieel neutraal in programma 6 

 

Stijging pensioenpremies 2018 (ABP) 

Voor de financiële verplichtingen als gevolg van bijstelling van de 

pensioenpremies (product 7.1) wordt rekening gehouden met een 

volledige compensatie via de algemene uitkering van het gemeentefonds. 

Structureel voordeel vanaf 2018 van € 150.000  
 

Loon- en prijsontwikkeling verbonden partijen 

De begrotingen voor de verbonden partijen zijn inmiddels ontvangen en 

financieel opgenomen in deze Voorjaarsnota. De bijstelling van de 

bijdragen vindt u terug in de verschillende programma’s.  

In (een groot gedeelte van) de begrotingen van de verbonden partijen is 

rekening gehouden met 2,3% loon- en prijsontwikkeling conform 

Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden 

voor begrotingen 2019. De algemene uitkering voorziet in een 

compensatie in loon- en prijsontwikkeling. Bij het opstellen van deze 

Voorjaarsnota wordt er vanuit gegaan dat de gehele loon- en prijsstijging 

van € 235.000 voor verbonden partijen gecompenseerd wordt door de 

algemene uitkering.  

Over de programma’s uiteraard neutraal maar nu voor dit programma een 
structureel voordeel van € 235.000 vanaf 2018.  
Structureel voordeel vanaf 2019 van € 235.000 

 

Rijksvaccinatieprogramma RDOG 

Voor de RDOG was het de bedoeling dat per 1-1-2018 gemeenten geld 

zouden krijgen voor het rijksvaccinatieprogramma. Voor Zuidplas is dit  

€ 80.000. Dit bedrag zou voor het jaar 2018 in de algemene uitkering zijn 
opgenomen. Dat blijkt niet het geval. De overheveling wordt uitgesteld 

naar 1-1-2019. Dit houdt in een voordeel op programma 2 en een nadeel 

op programma 6 waar de dekking was opgenomen. 

Incidenteel nadeel van € 80.000 in 2018. 
Per saldo financieel neutraal met programma 2   
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6.2 Belastingen 
 

Financiële Analyse  

Belastingen 

Precariobelasting  

Vanaf 2022 mag de gemeente geen precariobelasting meer in rekening 

brengen. Precariobelasting is een belasting die een gemeente aan NUTS 

bedrijven oplegt omdat zij hun leidingen in de grond van de gemeente 

hebben liggen. Vanaf 2022 valt hiermee bijna € 2,0 miljoen aan inkomsten 

weg. Om deze wegvallende inkomsten op te kunnen vangen in de 

meerjarenraming zijn er een tweetal mogelijkheden: 

 gebruik maken van een spaarmodel; 

 verrekening gedeelte van de wegvallende inkomsten met de OZB. 

De oplossingsrichting is onderdeel van het nieuwe collegeakkoord en zal 

daar verder worden uitgewerkt. 

 

 

Onroerende zaakbelasting (Waterverdedigingswerken) 

Op basis van een gerechtelijk uitspraak van eind 2017, mogen 

waterverdedigingswerken (denk vooral aan dijken en dijkjes langs het 

water) niet worden meegenomen in de WOZ-waarde. Wanneer de 

gemeente een woning of ander object moet taxeren waar sprake is van 

een dergelijk waterverdedigingswerk, dan moet men deze bij de 

waardebepaling buiten aanmerking laten.  

 

Voor Zuidplas betreft het circa 1.100 WOZ-objecten waarbij dit jaar (een 

deel van) het perceel voor belastingjaar 2018 is uitgezonderd van de 

WOZ-waarde, zodat de WOZ-waarde lager is dan de marktwaarde. Voor 

het deel dat onder deze WOZ-vrijstelling valt, ontvangen belanghebbenden 

wel een aparte aanslag voor de watersysteemheffing ongebouwd van het 

waterschap. 

 

Indien binnen 6 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking geen 

(pro-forma)bezwaar is gemaakt tegen de aanslag staat de beschikking 

onherroepelijk vast. Op grond van het Uitvoeringsbesluit Wet WOZ artikel 

2 is ambtshalve vermindering wel mogelijk als voldaan is aan de volgende 

vereisten: 

 de te hoge waarde blijkt binnen 5 jaar na de vaststelling van de WOZ-

beschikking; en 

 de werkelijke WOZ-waarde ligt ten minste 20% onder de vastgestelde 

waarde; en  

 de waardevermindering bedraagt minimaal € 5.000. 

 

Gebleken is dat op basis van deze regelgeving voor ongeveer 125 

objecten de werkelijke WOZ-waarde voor 4 voorgaande belastingjaren ten 

minste 20 procent afwijkt van de vastgestelde waarde. In de loop van 2018 

zal op basis van deze bevindingen voor deze 125 objecten ambtshalve 

vermindering voor de voorgaande belastingjaren plaatsvinden. 

Incidenteel nadeel voor 2018 van € 80.000 

 

Wijziging grondslag WOZ  

De Waarderingskamer geeft aan dat uiterlijk in 2022 alle WOZ-taxaties van 

woningen gebaseerd moeten zijn op de gebruiksoppervlakte. De huidige 

taxaties zijn gebaseerd op inhoud. Om deze overgang voor te bereiden 

voeren we in de 2e helft van 2018 een impactanalyse uit op de huidige 

WOZ en BAG bestanden. Vervolgens willen we voor een klein gebied een 

pilot starten om deze overgang te realiseren. Hiervoor is initieel € 45.000 

nodig voor inhuur van externe kennis en inzet. Op basis van de uitkomsten 

van de impactanalyse en pilot maken we een raming van de kosten voor 

de totale overgang. In de Voorjaarsnota van 2019 informeren we u hier 

verder over. 

Incidenteel nadeel van € 45.000 in 2018 

   



Voorjaarsnota 2018         Gemeente Zuidplas 
 

45 
 

 

6.3 Gemeentefonds 
 

Maartcirculaire 2018 

Het ministerie van Binnenlandse zaken heeft dit jaar een extra circulaire 

uitgebracht, de zogenaamde maartcirculaire. In deze circulaire zijn 

uitsluitend de financiële gevolgen van het Regeerakkoord en het 

interbestuurlijk programma (IBP) verwerkt.  

In het (in)formatiedocument voorjaar 2018 (Corsa A18.000348) en door 

middel van de informatienota Maartcirculaire gemeentefonds 2018 bent u 

op hoofdlijnen geïnformeerd.  

De maartcirculaire 2018 is gebaseerd op het regeerakkoord Rutte III 

“Vertrouwen in de toekomst”. De omvangrijke opgaven uit het  
regeerakkoord zijn door de rijksoverheid in samenwerking met de 

medeoverheden vastgelegd in het IBP, onder de noemer “samen meer 
bereiken als één overheid”. Er zijn 10 gezamenlijke opgaven benoemd. 
Deze gezamenlijke opgaven (ook wel genoemd “enveloppen”) zijn nog niet 
financieel vertaald. Voor een juiste inschatting van het financiële effect 

voor Zuidplas is het belangrijk om rekening te houden met de onderwerpen 

uit het IBP waaraan nog geen euro’s zijn gekoppeld.  
De verwachting is dat gemeenten dit jaar nog via circulaires worden 

geïnformeerd over het prijskaartje dat hieraan hangt. In aanloop naar de 

Meicirculaire wordt de hogere uitkering van het gemeentefonds 

gereserveerd. Dit wordt ook betrokken bij het nieuwe collegeprogramma. 

Budgettair neutraal binnen programma 6. 

 

 

 

 

 

Meicirculaire 2018 

Over de ontwikkeling van het gemeentefonds op basis van de Meicirculaire 

2018 wordt u via een afzonderlijke raadsinformatienota geïnformeerd.  

Over de financiële effecten wordt u via een aangepast raadsvoorstel 

inclusief een begrotingswijziging bij de Voorjaarsnota geïnformeerd.  

 

Wet inburgering Nieuwkomers 

Vanaf de inwerkingtreding van de gewijzigde Wet inburgering op 1 oktober 

2017 wordt de bijdrage voor de maatschappelijke begeleiding van 

statushouders niet langer uitbetaald via het COA, maar via een 

decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds. Dit betekent een 

verschuiving van de inkomsten van Programma 2 naar Programma 6 In de 

Meicirculaire 2018 zal deze bijdrage worden verwerkt. 

Structureel voordeel vanaf 2018 van € 107.000 

Per saldo financieel neutraal met programma 2 
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Samenvattend overzicht afwijkingen programma 6 
 

 
 
  
  

6. Algemene dekkingsmiddelen

Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 2018 2019 2020 2021 2022

6.1 Algemeen

Reservering - Gem.fonds - Maartcirculaire 2018 10                 -647              -1.588          -2.318           -3.270           

Stijging pensioenpremies 2018 (ABP) 150               150               150               150                150                

Loon- en prijsontwikkeling Verbonden partijen -                     235               235               235                235                

Rijksvaccinatieprogramma RDOG -80                -                     -                     -                      -                      

6.2 Belastingen

Onroerende zaakbelasting -80                -                     -                     -                      -                      

Wijziging grondslag WOZ (naar oppervlakte) -45                -                     -                     -                      -                      

Overige 1                    1                    1                    1                     1                     

6.3 Gemeentefonds

Gemeentefonds - Maartcirculaire 2018 -10                647               1.588            2.318             3.270             

Wet inburgering nieuwkomers 107               107               107               107                107                

Totaal voorjaarsnota 53                 493               493               493                493                

bedragen * € 1.000,=
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Programma 7 Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien 
Uitkomen met ons inkomen 
 
 
 

 
 
 

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Overhead 

 Vennootschapsbelasting 

 Onvoorzien 
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7.1 Overhead 
 
Financiële analyse 
Personeelsbegroting 

Stijging ABP premie in 2018 

De premie voor pensioenpremie stijgt vooral door het meerjarige 

premiebeleid dat ABP vorig jaar aankondigde. Dit leidt tot een structureel 

hogere premie vanaf 2017. Met de premiestijging in 2018 wordt de 

volgende stap gezet en in 2019 volgt de laatste stap. De premiestijging is 

nodig omdat pensioen duurder is geworden door de lage rente en het feit 

dat we steeds ouder worden. De wijzigingen in de middelloonregeling als 

gevolg van de vereenvoudiging van de regeling, hebben ook een 

verhogend effect op de premie. De stijging van de pensioenrekenleeftijd 

van 67 naar 68 jaar zorgt weer voor een verlaging van de premie.  

Compensatie van de hogere pensioenkosten wordt opgenomen in de 

Algemene uitkering van het gemeentefonds (programma 6). 

Structureel nadeel vanaf 2018 van € 150.000 

 

Gemeentesecretaris 

In verband met het vertrek van de gemeentesecretaris eind 2017 is een 

interim gemeentesecretaris ingehuurd. De extra kosten in 2018 worden 

geraamd op € 90.000 inclusief reiskosten.  

Incidenteel nadeel van € 90.000 in 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meerjarig Investeringsplan  

Vervangingsinvestering ICT – nieuwe huisvesting 

Van het investeringskrediet ad € 400.000 in 2019 is € 100.000 al nodig in 
2018. Dit heeft alles te maken met de voorbereidingen van “het nieuwe 

werken” in het nieuw te bouwen Gemeentehuis. 

De afschrijvingstermijn van de vervangingsinvestering ICT is 5 jaar. 

Hierdoor zal dit project al in 2019 € 20.000 afschrijvingslasten genereren, 1 

jaar eerder dan waarmee al rekening is gehouden in de begroting. 

Incidenteel nadeel van € 20.000 in 2019 

 

Uitvoeringskosten participatiebudget 

Voor een toelichting op deze mutatie verwijzen we naar de toelichting die 

is opgenomen bij programma 3 Inkomensvoorzieningen onder het kopje 

“Bijdrage GR IJsselgemeenten” 
Structureel nadeel van € 55.000 vanaf 2018. 
 

Onvoorzien 

Met ingang van het begrotingsjaar 2017 is een post onvoorzien 

opgenomen in de begroting van € 100.000. Met deze post kan de raad 
gedurende het jaar onvoorziene tegenvallers incidenteel opvangen. 

Deze post wordt incidenteel in het begrotingsjaar ingezet, wanneer bij het 

bepalen van de kosten is voldaan aan de volgende voorwaarden: 

• incidentele aard; 

• onvoorzien; 

• onuitstelbaar; 

• onontkoombaar. 

 

 

 

 

   

https://www.abp.nl/over-abp/actueel/ontwikkelingen-pensioenregeling/wijzigingen-pensioenregeling-2018.aspx
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Samenvattend overzicht afwijkingen programma 7 
 

 
 

 

  

7. Overhead, VPB en onvoorzien

Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 2018 2019 2020 2021 2022

7.1 Overhead

Stijging pensioenpremies 2018 (ABP) -150              -150              -150              -150               -150               

Gemeentesecretaris -90                -                     -                     -                      -                      

ICT nieuwe huisvesting (Afschrijving) -                     -20                -                     -                      -                      

Uitvoeringskosten participatiebudget -55                -55                -55                -55                 -55                 

Overige 8                    8                    8                    8                     8                     

7.2 Vennoootschapsbelasting

Overige -                     -                     -                     -                      -                      

7.3 Onvoorzien

Overige -                     -                     -                     -                      -                      

Totaal voorjaarsnota -287              -217              -197              -197               -197               

bedragen * € 1.000,=
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Bijlage 1 Overzicht van openstaande moties 
 

 

   

Nr Titel Omschrijving Initiatiefnemer Datum 

initiatief

Portefeuillehou

der

Afdeling Attentie tekst

579 M 83 - Agp 3A - Aangenomen 

motie CU-SGP en CDA - 

Doordecentralisatie 

Onderwijshuisvesting_Z15.001

370

Starten met een visie op de toekomst van onderwijshuisvesting en in 

dialoog gaan met schoolbesturen over verdeling budgetten, 

verantwoordelijkheden en taken.

Fractie 

CU/SGP,Fractie 

CDA

27-5-2015 J. Verbeek Samenleving Middels motie 579 is op 27 mei 2015 verzocht te starten met een 

visie op de toekomst van onderwijshuisvesting en in dialoog te gaan 

met schoolbesturen over de verdeling van budgetten, 

verantwoordelijkheden en taken. De motie is opgenomen in de 

Kadernota Onderwijs die op 10 oktober 2017 door de Raad is 

vastgesteld. Hierin is voorgesteld een Strategisch Huisvestingsplan 

Onderwijs uit te werken voor de komende jaren. Aan dit strategisch 

huisvestingsplan wordt momenteel samen met de schoolbesturen 

gewerkt.  en het wordt geagendeerd voor de raadsvegadering van 4 

september 2018. De verdere uitwerking vindt daarna plaats in de 

vorm van een IHP (Integraal Huisvestings Plan).  

692 M 101 - 

Jachthaventje_16feb2016_Z16.

000560

Onderzoeken of binnen het vaarrouteplan te Moordrecht een mogelijke 

locatie kan worden gevonden om een jachthaventje in te passen.

Fractie SP,Fractie 

D66,Fractie 

VVD,Fractie NEZ

16-2-2016 D. de Haas Ruimte Tijdens de tweede vergadering van het Recreatieplatform is de 

uitvraag gedaan welke rol zij zien voor zichzelf in deze motie. Het 

recreatieplatform heeft een breed draagvlak geeft aan dat zij niets 

zien in een jachthaventje in Moordrecht. Zij adviseren de gemeente 

om te kijken waar er mogelijkheden zijn voor wat aanlegsteigers en 

indien mogelijk wat sanitaire voorzieningen. Dit laatste zou ook uit 

de markt moet komen. Als een ondernemer hierin een businesscase 

ziet, laat hem/haar dat dan oppakken. De gemeente heeft één en 

ander met het recreatieplatform afgestemd. Daaruit is naar voren 

gekomen dat sanitaire voorzieningen uit de markt moeten komen (is 

nog niet gebeurd tot dusver). Ook is benoemd dat de gemeente zou 

moeten kijken waar mogelijkheden zijn voor aanlegsteigers. 

729 M 117 - Fietspad_Z16.001663 De praktische en ruimtelijke mogelijkheden van dit geplande fietspad 

(zie foto op pagina 2) te onderzoeken. In gesprek gaan met de eigenaar 

van de grond.  Nadrukkelijk bij de provincie aandacht voor dit 

geplande fietspad vragen en de Provincie als financier te vragen.  De 

Raad uiterli jk december 2016 over de uitkomst van dit alles 

informeren. 

Fractie SP,Fractie 

D66,Fractie 

CU/SGP,Fractie 

VVD,Fractie 

CDA,Fractie 

PvdA/GL

5-7-2016 J. W. Schuurman Ruimte Ter uitvoering van de motie is onderzoek gedaan naar de praktische 

en de ruimtelijke mogelijkheden van dit fietspad. Overleg met de 

provincie Zuid Holland is gaande. Uit dit overleg is gebleken dat het 

fietspad geen onderdeel vormt van het (ambtelijke) voorkeurstraject 

korte termijn (< 4 jaar).  Mogelijk wel van een tracé dat voor de lange 

termijn  interessant kan zijn (> 4 jaar)

796 M 126 - Motie Gezamenlijke 

start (2016.11.08)_Z16.002610

spreekt uit dat: - gevolg wordt gegeven aan motie 73, aangenomen op 

27 januari 2015. - voor de volgende twee onderwerpen aan het begin 

van het participatie en beleidsontwikkeltraject de raad een eerste 

oriëntatie in de samenleving uitvoert: o Woonvisie o 

Detailhandelsvisie

Fractie 

D66,Fractie CDA

8-11-2016 K.J.G. Kats Ruimte Motie is afgedaan: Is toegepast in proces totstandkoming 

Detailhandelsnota (opinierende raadsbehandeling 19 september 

2017). Maakt ook onderdeel uit van het proces voor de Woonvisie: de 

behandeling van de startnotitie Woonvisie vindt plaats in de raad 

van 24 april  2018. 
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Nr Titel Omschrijving Initiatiefnemer Datum 

initiatief

Portefeuillehou

der

Afdeling Attentie tekst

920 Motie precariobelasting (raad 

2017.07.04)_Z17.001697

de mogelijkheden aan te geven om, zowel in de aanloop naar 2022 als 

in het jaar zelf, een discontinuïteit in de gemeentelijke begroting én in 

de lasten voor de inwoners te voorkomen

Fractie VVD 4-7-2017 D. de Haas Strategie & 

Beleid

Er zijn mogelijkheden onderzocht om de komende jaren alvast te 

sparen voor de eerste jaren na 2022. Hiervoor zijn modellen 

beschikbaar. Hiervoor zal echter ruimte in de meerjarenraming 

gevonden moeten worden om hiervoor te sparen. Op dit moment is 

deze ruimte er niet. Wel is er de mogelijkheid om een deel te 

verrekenen via de OZB zonder dat hierdoor de lokale lastendruk 

wordt aangetast. In 2018 wordt u verder geïnformeerd over de 

verschillende mogelijkheden.

921 Motie middensegment 

woningmarkt (raad 

2017.07.04)_Z17.001698

- vooruitlopend op de actualisatie van de woonvisie te onderzoeken 

welke  mogelijkheden er zijn om het aanbod in het middensegment te 

vergroten in zowel de vrije huursector als de koopsector; 

- deze resultaten mee te nemen in de nota van uitgangspunten voor de 

woonvisie

Fractie SP,Fractie 

D66,Fractie VVD

4-7-2017 J. Hordijk Ruimte Wordt meegenomen in de startnotitie woonvisie, ter behandeling in 

de raad d.d. 24 april  2018

922 Motie afvalstoffenheffing (raad 

2017.07.04)_Z17.001699

Bij het opstellen van de begroting 2018 na te gaan of de kosten kunnen 

worden verminderd zodat een verlaging van de afvalstoffenheffing 

mogelijk is.

Fractie CDA 4-7-2017 J.W. Schuurman Ruimte In het raadsvoorstel en de paragraaf gesloten circuits van de 

Programmabegroting 2018 is  hier op ingegaan. Kort samengevat 

blijkt dat er op dit moment geen ruimte is voor een verlaging van de 

afvalstoffenheffing. In 2018 volgt een nader onderzoek naar de 

kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing. 

943 M 148 - Motie Verwijderen 

asbest 

(2017.11.07)_Z17.002642

Het verwijderen van asbesthoudende daken te stimuleren door een 

aanjagers rol te vervullen door: 

- eigenaren/belanghebbenden zo gericht mogelijk te informeren over 

bestaande stimuleringsmaatregelen waar mogelijk ook in combinatie 

met het installeren van zonnepanelen

Fractie 

CU/SGP,Fractie 

PvdA/GL

7-11-2017 J. Verbeek Ruimte Navraag bij de ODMH heeft opgeleverd dat er momenteel nog geen 

wetgeving is die asbest op daken per 1 januari 2024 verbied. Naar 

verwachting wordt in 2018 de bijbehorende wet aangenomen. Na 

inwerkingtreding van de wet wordt bezien op welke daken in Zuidplas 

deze betrekking heeft en hoe de eigenaren in l i jn met de motie 

hierover kunnen worden geïnformeerd.

944 M 149 - Motie communicatie 

naar ondernemers 

(2017.11.07)_Z17.002643

- Bedrijven zoveel als mogelijk te informeren en te betrekken bij de 

nieuwe 

Zuidplasontwikkelingen. 

- De o  hold  status va  deze bedrijve  zo s el als ogelijk op te 
heffen.

Fractie 

D66,Fractie 

CU/SGP,Fractie 

CDA,Fractie NEZ

7-11-2017 J. Hordijk Ruimte Partijen zijn op basis van de digitale nieuwsbrief geïnformeerd over 

de ontwikkelingen rondom het bid. Met de provincie wordt gesprek 

voortgezet over de status en mogelijkheden van bedrijven met 

uitbreidingsplannen. 

945 M 150 - Motie Lobby BUIG en 

jeugdhulp 

(2017.11.07)_Z17.002644

- via de eigen partijl i jnen te lobbyen voor het verhogen van de BUIG-

gelden; 

- via de eigen partijl i jnen te lobbyen voor het verhogen van de 

budgetten op jeugdhulp; 

- de regio Midden Holland waar nodig te stimuleren en ondersteunen 

in de lobby voor aanvulling  van de Rijksbijdrage jeugdhulp;

Fractie SP,Fractie 

D66,Fractie 

VVD,Fractie 

CDA,Fractie NEZ

7-11-2017 J. Verbeek Samenleving Motie is afgedaan: De lobby via de eigen partijl i jnen ligt bij de 

fracties van de gemeenteraad. De lobby voor de Rijksbijdrage is 

vanuit de regio Midden Holland opgepakt door het bestuurlijk 

overleg sociaal domein. Dit is ook ingebracht door wethouder De 

Haas in het bestuurlijk overleg. De motie is daarmee afgedaan.

946 M 151 - Motie Drempelbedrag 

accountantsverklaring 

(2017.11.07)_Z17.002645

Aan de gemeenten binnen NSDMH het volgende voorstel te doen: 

- Ee  verhogi g va  het dre pelbedrag aar i i aal € . , voor 
zorgaanbieders die factureren binnen het werkgebied van de NSDMH. 

- Als zorgaanbieders in één of meer van de vijf gemeenten het lokaal 

vastgestelde drempelbedrag overstijgen moet de betreffende 

zorgaanbieder alsnog een accountantsverklaring overleggen.

Fractie 

CU/SGP,Fractie 

PvdA/GL

7-11-2017 D.A.  de Haas Samenleving De motie is afgedaan: De motie is ingebracht in de regio. De raad is 

hierover geinformeerd door middel van informatienota Z18.00052. 

De motie is daarmee afgedaan.
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Nr Titel Omschrijving Initiatiefnemer Datum 

initiatief

Portefeuillehou

der

Afdeling Attentie tekst

981 M 152 - Motie 

Parkeerproblematiek 

Bomenwijk visie sportpark CDA 

Z18.000629  

Op zeer korte termijn na het besluit voorafgaand aan de 

daadwerkelijke aanleg van de parkeerplaatsen in gesprek met de 

verenigingen en omwonenden te gaan met als inzet Mogelijke 

oplossingen te zoeken voor de ruimteproblematiek van de hockeyclub 

en diverse sportverenigingen in Nieuwerkerk en daarmee een visie op 

het sportpark

Fractie CDA 6-3-2018 J. Verbeek Ruimte Een eerste bewonersavond voor bewoners van de Franse Zoom is 

reeds geweest. Tevens is een gesprek met de 3 betrokken 

sportverenigingen gehouden waarbij suggesties zijn gedaan 

betreffende de ruimteproblematiek

982 M 153 - Motie vreemd aan de 

orde fietsparkeren 

- de verplaatsing van de fietsenrekken bij de Smidse te heroverwegen 

en hierover met alle gebruikers van de Smidse, de Fietsersbond 

Zuidplas, VVN Zuidplas en de ouderenbonden (veiligheidsbeleving 

ouderen ter plaatse) in overleg te gaan 

- in overleg met de Fietsersbond een actieplan op te stellen om 

fietsparkeren in alle dorpen van Zuidplas beter te facil iteren

Fractie PvdA/GL 6-3-2018 J.W. Schuurman Ruimte Er is contact gelegd met belanghebbenden en vervolgens is er een 

inloopavond gehouden. Verder is een reactieformulier met vragen op 

de website geplaatst. Reacties konden t/m wo 18 april  2018 worden 

ingediend. Aan de hand van de reacties worden verbetervoorstellen 

opgesteld.  De raad wordt hierover rond de zomer geïnformeerd met 

een informatienota. 
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Bijlage 2 Overzicht bijdrage verbonden partijen 2019 - 2022 
In de tabel is een specificatie van de mutaties in de bijdragen aan de verbonden partijen opgenomen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de bijstelling 

als gevolg van loon- en prijsontwikkeling (wordt gefinancierd uit het gemeentefonds) en de bijstellingen als gevolg van beleidsontwikkelingen. De 

beleidsontwikkelingen worden in de programma’s nader toegelicht. 

 

Bijdragen gemeenschappelijke regelingen

index

Begroting 

2018

Begroting 

2019 

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Regio Midden Holland 2,3% -29                72                 72                 72                 72                 

Loon- en prijsontwikkeling 2019 1                   1                   1                   1                   

afrekening 2017                 -29                     -                     -                     -                     - 

Bijdrage Regio Midden Holland                  73                  73                  73                  73 

ODMH Milieu 1.278           1.278           1.278           1.278           

Loon- en prijsontwikkeling 2019 2,3% -                     29                 30                 30                 30                 

afrekening 2017 -43                -                    -                    -                    -                    

Bijdrage ODMH Milieu            1.308            1.308            1.308            1.308 

ODMH BWT 1.316           1.316           1.316           1.316           

Loon- en prijsontwikkeling 2019 2,3% -                     30                 30                 30                 30                 

afrekening 2017 -132              -                    -                    -                    -                    

Bijdrage aan ODMH BWT            1.346            1.346            1.346            1.346 

Veiligheidsregio 2.148           2.148           2.148           2.148           

Loon- en prijsontwikkeling 2019 2,3% -                     49                 49                 49                 49                 

beleid verwoord in VJN 31                 31                 47                 47                 

Bijdrage aan Veiligheidsregio            2.228            2.228            2.244            2.244 

RDOG 1.657           1.657           1.657           1.657           

Afrekening 2017 149              -                    -                    -                    -                    

Loon- en prijsontwikkeling 2019 2,3% -                    38                38                38                38                

beleid verwoord in VJN 149              149              149              149              

Gewijzigde financiering 455              455              455              455              

Bijdrage aan RDOG            2.299            2.299            2.299            2.299 

Werkvoorzieningschap Promen -                     1.896           1.821           1.829           1.829           

Loon- en prijsontwikkeling 2019 44                 42                 42                 42                 

beleid verwoord in VJN 71                 73                 14                 -41                

Bijdrage aan Promen            2.011            1.935            1.885            1.830 

Grondbank RZG Zuidplas -                     210               206               203               203               

Loon- en prijsontwikkeling 2019 -                    -                    -                    -                    

Overige -                     -                    1                   3                   -                    

Bijdrage aan Grondbank                210                207                206                203 

Streekarchief Midden Holland -                     175               175               175               175               

Loon- en prijsontwikkeling 2019 4                   4                   4                   4                   

Overige 11                 11                 11                 11                 

Bijdrage aan Streekarchief Midden Holland                189                189                189                189 

Recreatieschap Hitland -                     231               234               238               238               

Loon- en prijsontwikkeling 2019 -                    -                    -                    -                    

Overige -0                  3                   4                   10                 

Bijdrage aan recreatieschap Hitland                230                237                242                248 

Recreatieschap Rottemeren -                     160               160               160               160               

Loon- en prijsontwikkeling 2019 3                   3                   3                   3                   

Bijdrage aan recreatieschap Rottermeren                163                163                163                163 

Gemeenschappelijke regeling Ijsselgemeenten 1.583           1.583           1.583           1.583           

Loon- en prijsontwikkeling 2019 -                     36                 36                 36                 36                 

beleid verwoord in VJN -                     192               192               192               192               

afrekening 2017 96                 -                    -                    -                    -                    

Bijdrage aan GR IJsselgemeenten            1.811            1.811            1.811            1.811 

Totaalbijdragen aan gemeenschappelijke regelingen 11.869         11.796         11.767         11.715         

bedragen * € 1.000,-


