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Inleiding 
 

De status van de Najaarsnota 

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

onderscheid gemaakt tussen verschillende documenten. Daarbij wordt in 

de Perspectiefnota en Programmabegroting vooruit gekeken, en wordt in 

de Voorjaarsnota en Najaarsnota gerapporteerd over de tussentijdse 

bijstellingen. De Voorjaarsnota neemt de Programmabegroting als 

uitgangspunt, terwijl de Najaarsnota (NJN) 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 Voorjaarsnota 2018 en de Meicirculaire 

2018, die in juli 2018 door de gemeenteraad zijn vastgesteld. De financiële 

afwijkingen groter dan € 25.000 of meer dan 10% van de uitgaven of 

inkomsten worden gerapporteerd. Bovendien wordt in het geval van 

afwijkingen aangegeven welke maatregelen de gemeente Zuidplas moet 

nemen om haar voorgenomen doelen te bereiken. 

 

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

te melden dat we met de overgrote deel van de onderwerpen uit de 

programmabegroting op koers liggen. De uitvoering vindt plaats binnen de 

daarvoor geplande tijd en beschikbare middelen. Het merendeel in de 

begroting opgenomen onderwerpen in de tabellen zijn daarom ook met 

twee groene bolletjes beoordeeld, met als gevolg dat we deze in de NJN  

 

 

2018 niet meer terug zien komen aangezien op deze onderwerpen geen 

afwijking zit.  

 

Toelichting voor de afwijkingen 

We hanteren zowel voor het beleidsmatige als financiële deel een drietal 

kleuren: 

 

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 rapportages worden de paragrafen niet opgenomen.  

De focus ligt op hoe we ervoor staan op het gebied van de 3 w-vragen. 

 

 

 

 

College van burgemeester en wethouders 
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Najaarsnota 2018 Bedragen * € 1.000
Financiële afwijkingen per programma 2018 2019 2020 2021 2022

Dienstverlening en bestuur -70     -107      -107      -107      -107      

Samenleving 23       -161      -161      -161      -161      

Werk, economie en duurzaamheid -81     -131      -59        -26        -26        

Ruimtelijke ontwikkeling 169    -52        -52        -52        -52        

Leefomgeving -722   -273      -48        -48        -48        

Algemene dekkingsmiddelen 386    277       277       244       244       

Overhead, VPB en onvoorzien -53     48         48         48         48         

Totaal afwijkingen per programma NJN -349   -399      -102      -102      -102      

Bedragen * € 1.000
Verloop begrotingssaldo 2018 2019 2020 2021 2022

Financieel meerjarenbeeld na raad 10 juli 2018 683    929       1.725    2.482    1.346    

Totaal afwijkingen per programma Najaarsnota '18 -349   -399      -102      -102      -102      

Financieel meerjarenbeeld na Najaarsnota 2018 335    530       1.623    2.380    1.244    

bedragen x € 1.000 jaar 2018 2019 2020 2021 2022

Meerjarenbegroting tot 10 juli 2018 647       577       438       177       -2.224  

Voorjaarsnota 2018 -931      -1.136  -1.304  -1.232  -1.326  

Meicirculaire 2018 967       1.048    2.151    3.096    3.956    

Onderzoek afschaffen Precariobelasting -             -             -             -             500       

Vrijval structurele buffer 2014-2018 -             500       500       500       500       

Prijsindex OZB jr 2019 -             190       190       190       190       

Afschaffen hondenbelasting -             -250      -250      -250      -250      

Vertrekpunt voor VJN (na 10 juli 2018) 683       929       1.725    2.482    1.346    

Financiële situatie 
 

Verloop van de meerjarenraming 

In de raadsvergadering van 10 juli 2018 zijn de laatste wijzigingen op de 

meerjarenraming vastgesteld.  

Het zijn wijzigingen vanuit de Voorjaarsnota 2018 (A18.000427), de 

Meicirculaire 2018 (Z18.001265) en de verwerking van een viertal 

financiële uitgangspunten (onderzoek precario, vrijval buffer, prijsindex 

OZB en afschaffen hondenbelasting).  

 

In onderstaand overzicht is het verloop van de meerjarenraming 2018-

2021 vanaf 10 juli 2018 weergegeven. Voor een nadere toelichting en 

onderbouwing wordt verwezen naar het raadsvoorstel R18.000051 en de 

bijbehorende begrotingswijziging (A18.001265). 

 

Financiële afwijkingen van de NJN 2018 

In onderstaand overzicht zijn de financiële afwijkingen van deze 

Najaarsnota per programma opgenomen. 

In het volgende overzicht is te zien wat het financieel meerjarenbeeld is na 

verwerking van deze afwijkingen.  

 

Voor een verdergaande analyse van de afwijkingen is een financieel 

schema per programma opgenomen met een uitleg van deze afwijkingen 

per product. In bijlage 1 is een samenvattend overzicht van de 

belangrijkste afwijkingen per programma opgenomen. 

  

Budgetneutrale afwijkingen  

In deze Najaarsnota zijn ook een aantal afwijkingen opgenomen tussen de 

afzonderlijke programma’s. Het betreft verschuivingen tussen de 

programma’s (zonder financieel effect op het begrotingsresultaat) van: 

 ABP-premies 2018 en 2019 (alle programma’s met 7.1) 

 BOA/Bikers (programma 1.3 met 7.1) 

 Schulden en armoedebeleid (programma 3.3 met 6.1)  

In bijlage 2 zijn deze zogenaamde budgetneutrale afwijkingen opgenomen 

en toegelicht. Per programma zijn deze budgettaire neutrale 

verschuivingen opgenomen, om daarmede het saldo en mutaties per 

programma te kunnen monitoren. 

 

Overzicht mutaties reserves en voorzieningen 

In deze Najaarsnota zijn geen ontrekkingen voorzien uit de algemene 

reserve. Wel vindt er mutatie plaats in de egalisatiereserve afval van 

afgerond € 96.000 (zie onderdeel 5.1).  
Verder wordt voorgesteld om de herstelkosten van de kerktoren 

Moordrecht (vervanging en herstel loodschade) te dekken uit de 

voorziening onderhoud gebouwen (zie onderdeel 4.3).   



Najaarsnota 2018 gemeente Zuidplas 

5      Inhoudsopgave 

afschr.termijn Bedragen * € 1.000
Investeringen in jaren 2019 2020 2021 2022

Renovatie Baarhuisje 40  -1          -1          -1          -1          

Françoisbrug 40  -5          -5          -5          -5          

Totaal afschrijvingskosten investeringen -6          -6          -6          -6          

Overzicht beschikbaar stellen kredieten en kapitaallasten 

Met het instemmen met de voorliggende Najaarsnota wordt de raad tevens 

gevraagd om in te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende 

(aanvullende) kredieten in 2018: 

€   35.000 aanvullend krediet voor renovatie onderhoudsgebouw Baar- 

                 huisje bij de oude begraafplaats in Nieuwerkerk aan den IJssel 

Tijdens het uitvoeren van de renovatiewerkzaamheden van het 

Baarhuisje bleek de onderhoudstoestand slechter te zijn dan 

was voorzien. Mede vanwege de geconstateerde houtrot en 

schimmelvorming leidt dit tot extra renovatiekosten voor het 

herstel (zie product 5.1).  

€ 185.000 aanvullend krediet reconstructie Francoisbrug 

Bij een uitgebreidere beoordeling en verdere uitwerking van de 

onderhoudsmaatregelen medio 2018 is de kostenraming van 

de geplande reconstructie van deze brug naar boven bijgesteld 

waardoor € 185.000 meer nodig is. Het gaat hier om een zeer 

specialistisch en complex object (zie product 5.1). 

 

In onderstaand overzicht zijn de kapitaallasten (afschrijvingen) van deze 

investeringen inzichtelijk gemaakt. 

 

Collegeprogramma 2018-2022  

Op 10 juli is het Collegeprogramma 2018-2022 aan de raad 

gepresenteerd, met het verzoek te komen met zogenaamde verrijkingen. 

Dit collegeprogramma is inclusief verrijkingen met raadsinformatiebrief 

Z18.001886 aan de raad toegezonden. Dit collegeprogramma heeft geen 

effect voor deze NJN (jaarschijf 2018).  

Overzicht van openstaande moties  

Zoals gebruikelijk is ook in deze Najaarsnota een overzicht opgenomen 

van de openstaande moties. 

Kortheidshalve wordt verwezen naar bijlage 3. 
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Programma 1 Dienstverlening en Bestuur 
Daadkrachtig en transparant 

 

 

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Bestuur en organisatie 

 Dienstverlening 

 Inwoners- en ondernemersparticipatie  

 Communicatie en voorlichting  

 Veiligheid 
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1.1 Bestuur en organisatie 
 

Pensioenen wethouders  

Voor de verplichting van wethouderpensioenen is een voorziening in het 

leven geroepen. De voorziening is op dit moment toereikend om de 

toekomstige verplichtingen op te kunnen vangen.  

De hoogte van de voorziening is afhankelijk van het wettelijk 

rentepercentage aan de hand waarvan een actuariële berekening 

opgesteld. Een eventueel gewijzigd rentepercentage wordt in het najaar 

bekend gemaakt.  

Op dit moment wordt uitgegaan van een ongewijzigde situatie. 
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1.2 Dienstverlening 
 

Doelstelling (resultaat en prestatie) Voortgang  

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. 

Pilot uitsluitend werken op afspraak voor 

bepaalde producten en diensten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij hebben in de campagne om inwoners te 

informeren dat het KCC op afspraak werkt niet de 

boodschap “uitsluitend op afspraak” gehanteerd 
terwijl dit wel de insteek van de pilot is in de 

uitvoering. Dit geeft verkeerde verwachtingen bij 

inwoners en werkt nadelig voor de wachttijden bij de 

balies en de optimalisatie van de doorstroom op 

Raadhuisplein 2. 

In dit najaar worden wij als college geïnformeerd 

over de bevindingen van de pilot voor het werken op 

afspraak en wordt de aanbeveling om helder te 

communiceren over het uitsluitend werken op 

afspraak ter besluitvorming aan ons voorgelegd. 

Extra prestaties vanuit collegeprogramma 

We komen in het najaar 2018 met een advies in hoeverre het mogelijk is 

om op officiële documenten van de gemeente (betreft akten burgerlijke 

stand) daar waar de gemeentenaam wordt vermeld -waar van toepassing-  

ook de plaatsnaam te vermelden.  

 

Inmeten geometrie BGT en BAG  

Het inmeten van geometrie voor de BGT (Basiskaart Grootschalige 

Topografie) en BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) besteden 

we als gemeente uit. Deze contracten zijn in 2018 opnieuw aanbesteed. 

Gunstige contractaanbiedingen maken dat dit leidt tot een structureel 

positief resultaat van € 20.000 voor 2018 en opvolgende jaren. 

Structureel voordeel van  € 20.000 vanaf 2018 

 

1.3 Inwoners- en ondernemersparticipatie  
 

Geen afwijkingen 

 
1.4 Communicatie en voorlichting 
 

Geen afwijkingen  

1.5 Veiligheid  
 

Geen afwijkingen 

 

Overzicht financiële afwijkingen programma 1 
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Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 2018 2019 2020 2021 2022

1.1 Bestuur en organisatie

1.2 Dienstverlening

Grootschalige basiskaart Nederland 20                 20                 20                 20                  20                  

1.3 Inwoners- en ondernemersparticipatie

1.4 Communicatie en voorlichting

1.5 Veiligheid

Totaal Najaarsnota 20                 20                 20                 20                  20                  

Saldo budgetneutrale wijziging in programma 1 -90                -127              -127              -127               -127               

bedragen * € 1.000,=
1. Dienstverlening en Bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgetneutrale afwijkingen:  

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar bijlage 2. 

Het betreft: 

 ABP-premies 2018 en 2019 (met programma 7.1) 

 BOA/Bikers (programma 1.3 met 7.1) 
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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  

Maatschappelijk resultaat 

Wat willen we bereiken? 

Prestatie 

Wat gaan we doen in 2018? 

Resultaat / 

tijd 

Middelen Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende 

beheersmaatregel 

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  

 

● 

 

 

● 

 

Er is structureel overleg ingesteld tussen 

zorginstellingen, praktijkondersteuning huisartsen 

(POH), wijkverpleegkundige en de gemeente. Het 

contact met zorgkantoren is nog onvoldoende.  

 

 

Vergoeding regres WMO 

De kosten WMO kunnen in bepaalde omstandigheden worden verhaald bij 

een verzekeraar. Tussen de VNG en de verzekeraars is afgesproken dat 

het regresrecht wordt afgekocht. Zuidplas ontvangt vanuit VNG haar deel 

van de afkoopsom. Deze afkoopsom wordt nu verantwoord als negatieve 

lasten. 

Structureel voordeel € 20.000 vanaf 2018 

 

Jeugdgezondheidszorg (RDOG) 2019 en verder 

De 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. De financiële effecten volgend uit de 

kadernota 2019 zijn al eerder opgenomen in de Voorjaarsnota 2018. Hier 

is een tekort op de begroting van Zuidplas van € 149.000 per abuis 

gepresenteerd, waar dat € 203.000 moest zijn. Voorgesteld wordt om het 

verschil van € 52.000 te corrigeren, omdat naar nu blijkt hier geen 

compensatie vanuit het gemeentefonds plaats vindt.  

Structureel nadeel van € 52.000 vanaf 2019 
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2.2 Ontplooiing 
 

Doelstelling (resultaat en prestatie) Voortgang  

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) 
●  ● 

De invulling van de dorpshuisfunctie wordt 

meegenomen in de brede samenhangende visie op 

het gewenste voorzieningenniveau die in het 

collegeprogramma is vermeld. In deze visie wordt 

ook aandacht besteed aan de bibliotheekfunctie. 

In 2018 zijn extra middelen ingezet om de 

huurverhogingen voor  de Multifunctionele 

Accommodaties te compenseren. Hierover werd al in 

de Voorjaarsnota 2018 gerapporteerd. 
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2.3 Jeugd en onderwijs 
 

Doelstelling (resultaat en prestatie) Voortgang  

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) 

 Opstellen integraal huisvestingsplan 

onderwijs en de daarbij behorende 

deelplannen 

● 
 

 

 

 

 

● 

● 
 

 

 

 

 

● 

Een aantal punten van het actieplan preventief 

jeugdbeleid moet nog worden gerealiseerd, met 

name de overgang 18-/18+, aanpak pesten, 

talentontwikkeling van jongeren en uitbreiding 

cursusaanbod CJG. Dit preventieve actieplan wordt 

doorgepakt in de tweede helft van 2018 alsmede 

meegenomen in het Actieplan jeugd 0-23 jaar, dat 

momenteel wordt opgesteld. 

De bouwstenennotitie is verwerkt in een 

raadsvoorstel 

Een optimalisatie van de 

toegang tot jeugdhulp 

Uitvoeren van het in 2016 vastgestelde 

Actieplan Preventief Jeugdbeleid en de 

Startnotitie Onderwijs 
● ● 

 

Zie de opmerking hierboven. 

Inzet op de transformatie van 

de jeugdhulp (de trap af) 

Uitvoeren van inhoudelijke en 

beheersmaatregelen jeugdhulp, gericht 

op transformatie, waaronder: 

o De inzet van de POH GGZ bij de 

huisartsen 

o De intensivering van de 

pleegzorgondersteuning 

o Strakkere sturing op Veilig Thuis 

o Aanpak multiprobleemgezinnen 

o De inzet van JB-West in het sociaal 

team voor 4 uur per week 

o De inzet van JOS (Jeugdhulp Op 

School)  

o De integrale toegang tot zorg 

● 
 

● 
 

Alle maatregelen worden volgens planning 

uitgevoerd. Conform het landelijke beeld is ook in 

Zuidplas nog geen concreet financieel resultaat te 

zien van transformatie. Op dit moment is er nog 

geen beeld dat de financiële ambitie van 10% reëel 

is en voor 2018 wordt gehaald. We blijven investeren 

in  transformatie via het Actieplan jeugdhulp 0-23 

jaar, dat momenteel wordt opgesteld. 

 

Verhaalkosten Jeugdhulp 
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In 2017 zijn (via de NSDMH) kosten voor jeugdhulp jeugd gedeclareerd bij 

gemeente Zuidplas voor cliënten die in de loop van de zorgperiode  

van woonplaats zijn veranderd. Daarmee veranderde ook de 

verantwoordelijke gemeente. Via deze mutatie worden de declaraties 

verrekend met de desbetreffende gemeenten. Het gaat om een incidenteel 

voordeel van € 70.000 en € 45.000. 

Incidenteel voordeel van € 115.000 in 2018 

 

Expertteam, wachtlijstbeheer en wachtlijstbemiddeling 

Per juli 2018 is het regionaal Expertteam van start gegaan om een 

integrale werkwijze neer te zetten voor het oplossen van complexe 

casussen. Dit is een doorontwikkeling van het Consultatie- en Adviesteam 

(CAT). Het expertteam komt tweewekelijks bijeen en zorgt ervoor dat er 

voor elke casus een oplossing komt, ongeacht de complexiteit van de 

zorgvraag of wachtlijsten van aanbieders. Daarbij wordt uitgegaan van 

‘ambulant, tenzij’, de vraag van de cliënt staat centraal. Organisatorisch 
wordt het expertteam aangestuurd door het expertisecentrum van JB-

West. Dit centrum is sinds kort ook verantwoordelijk voor het regionale 

wachtlijstbeheer en -bemiddeling. 

De aanvullende kosten voor deze noodzakelijke functies bedragen voor 

2018 € 15.000 en voor 2019 en volgende jaren € 25.000 op jaarbasis. 
Structureel nadeel van € 15.000 in 2018 en € 25.000 vanaf 2019 

 

Complex Kroonkruid 

Door de overdracht van het juridisch eigendom  per 1 januari 2018 naar 

het schoolbestuur komt de doorbelasting van de exploitatiekosten 

(afgerond € 35.000) vanaf 2018 te vervallen.  
Aangezien vanaf 2019 de kosten voor de gemeente vervallen (afgerond  

€ 26.000) is er een incidenteel nadeel van € 35.000 voor 2018 en per 
saldo een structureel nadeel van € 9.000 vanaf 2019.  
Incidenteel nadeel van € 35.000 voor 2018  

Per saldo structureel nadeel van € 9.000 vanaf 2019 
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Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 2018 2019 2020 2021 2022

2.1 Zorg en ondersteuning

Vergoeding regres WMO 20                 20                 20                 20                  20                  

RDOG -                     -52                -52                -52                 -52                 

Overige -                     -3                  -3                  -3                   -3                   

2.2 Ontplooiing

2.3 Jeugd en onderwijs

Verhaal kosten jeugdhulp (GI) 70                 -                     -                     -                      -                      

Verhaal kosten jeugdhulp (Mwvz) 45                 -                     -                     -                      -                      

Expertteam, wachtlijstbeheer en -bemiddeling -15                -25                -25                -25                 -25                 

Complex Kroonkruid -35                -9                  -9                  -9                   -9                   

Totaal Najaarsnota 86                 -69                -69                -69                 -69                 

Saldo budgetneutrale wijziging in programma 2 -62                -92                -92                -92                 -92                 

bedragen * € 1.000,=
2. Samenleving

Overzicht financiële afwijkingen programma 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Budgetneutrale afwijkingen: 

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar bijlage 2. 

Het betreft: 

ABP-premies 2018 en 2019 (met programma 7.1) 
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Programma 3 Werk, economie en duurzaamheid 
Werken, denken en doen voor nu en later 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Producten 

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Duurzaamheid  

 Economische zaken 

 Inkomensvoorziening 
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3.1 Duurzaamheid 
 

Doelstelling (resultaat en prestatie) Voortgang  

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 

 Energiescans op Gouwepark en Hooge 

Veenen en stimuleren en 

implementatie van de 

duurzaamheidsmaatregelen 

 

 

 Besluitvorming rondom de 

warmteretourleiding Rotterdam-Leiden 

t.b.v. de glastuinbouw en andere 

warmtegebruikers in Zuidplas 

● 
 

 

 

● 
 

● 
 

 

 

● 
 

De energiescans zijn gemaakt. De implementatie 

van duurzaamheidmaatregelen heeft nog 

onvoldoende plaatsgevonden. Veel ondernemers 

zien het belang en hebben soms individueel 

maatregelen getroffen, in collectief verband zijn nog 

geen maatregelen getroffen (bijvoorbeeld instellen 

gezamenlijke afvalinzameling). 

De provincie neemt naar verwachting nog dit jaar 

een besluit over het definitieve tracé. Hierbij is het 

mogelijk dat het tracé niet meer langs de gemeente 

Zuidplas wordt gepositioneerd. De lokale warmte-

coöperatie denkt al na over alternatieve 

mogelijkheden voor warmtevoorziening. 

 

Intensivering Duurzaamheid 

De ODMH heeft t.b.v. de intensivering duurzaamheid de gemeenten 

gevraagd om buiten het jaarprogramma financiële middelen beschikbaar te 

stellen voor 2018 en 2019. Op 29 november 2017 heeft het college hier 

een besluit over genomen. De financiële middelen voor 2018 zijn inmiddels 

via de voorjaarsnota verwerkt. De financiële middelen voor 2019 zijn nog 

niet opgenomen in de begroting. Het gaat hierbij om een bedrag van 

€ 72.000.   

Incidenteel nadeel van € 72.000 in 2019 
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3.2 Economische Zaken 
 

Doelstelling (resultaat en prestatie) Voortgang  

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. 

 
● 

 

● 
 

De gemeente Zuidplas heeft het eerste 

bestuursakkoord niet ondertekend. Inmiddels is de 

gemeente wel weer in gesprek met provincie over 

mogelijk vervolg, met name in relatie tot Knibbelweg 

Oost. 

 

Reclame 

Als gevolg van een contractuele wijziging rondom de exploitatie van de A0-

reclamedisplays en plakzuilen ontstaat een eenmalig nadeel van ruim  

€ 18.000 in 2018. Overeenkomstig het gestelde in de raadinformatienota B 

854 wordt dit bedrag meegenomen in de Najaarsnota 2018. Het structureel 

nadeel is verwerkt in de begroting 2019-2022. 

Incidenteel nadeel van € 18.000 in 2018  

 

Bijdrage Governance Greenport West-Holland 

Momenteel draagt Zuidplas € 5.000 per jaar als basisbijdrage af aan 

Greenport West-Holland.  

De Greenport West-Holland is een zogenaamde triple helix- organisatie. 

Ondernemers, overheden en kennisinstellingen werken samen aan een 

duurzame en vitale toekomst voor de tuinbouw. 

De basisbijdrage is in 2018 verhoogd met € 2.500. Het is de verwachting 
dat deze verder zal toenemen.  

De Greenport West-Holland voert werkzaamheden en projecten uit die in 

het belang van Zuidplas zijn. Deze projecten zijn onder andere het 

energieakkoord en het innovatiepact. Mogelijke andere projecten voor 

deelname zijn “Biobased” en “Water”. 
Voorgesteld wordt om voor dergelijke projecten een structureel budget van 

€ 17.500 beschikbaar te stellen.  
Structureel nadeel van € 20.000 vanaf 2018  
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3.3 Inkomensvoorziening 
 

Doelstelling (resultaat en prestatie) Voortgang  

Maatschappelijk resultaat 

Wat willen we bereiken? 

Prestatie 

Wat gaan we doen in 2018? 

Resultaat / 

tijd 

Middelen Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende 

beheersmaatregel 

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 

● 
 

● 
 

Plaatsingen op garantiebanen lopen goed, evenals 

de trajecten bij Promen en IJsselwerk. Dit leidt 

echter nog maar beperkt tot structurele banen bij 

werkgevers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.    
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Overzicht financiële afwijkingen programma 3 
 

 
 

 

Budgetneutrale afwijkingen: 

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar bijlage 2. 

Het betreft: 

 ABP-premies 2018 en 2019 (met programma 7.1) 

 Schulden en armoedebeleid (programma 3.3 met 6.1)  
  

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

3.1 Duurzaamheid

Intensivering Duurzaamheid (ODMH) -                     -72                -                     -                      -                      

3.2 Economische zaken

Reclame -18                -                     -                     -                      -                      

Bijdrage Greenport -20                -20                -20                -20                 -20                 

3.3 Inkomensvoorziening

Overige -                     3                    3                    3                     3                     

Totaal Najaarsnota -38                -89                -17                -17                 -17                 

Saldo budgetneutrale wijziging in programma 3 -43                -42                -42                -9                   -9                   

bedragen * € 1.000,=
 3. Werk, economie en duurzaamheid 
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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  

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 e.v. heeft om procedurele redenen vertraging 

opgelopen, maar dit wordt in het najaar van 2018 

ingelopen 
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4.2 Ruimtelijke ordening 
 

Doelstelling (resultaat en prestatie) Voortgang  

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 incidentele budget van 250K voor 2018 

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.  

Een gezonde toekomst voor 

het erfgoed van de 

gemeente Zuidplas 

Het aanleveren van een Erfgoedvisie met 

een uitvoeringprogramma en een 

Erfgoedverordening 
● ● 

Ruimtelijke kwaliteit is een belangrijk onderdeel van 

zowel de erfgoedvisie als de omgevingsvisie. 

Vanwege het nauwe verband hiertussen wordt dit 

procesmatig gelijktijdig opgepakt in 2019, dit is ook 

zo voorzien in het collegeprogramma 2018-2022. 

Overschrijding jaarprogramma Bouw- en Woningtoezicht voor 

vergunningverlening dekken uit extra legesinkomsten 

Extra kosten ODMH 

Het met de ODMH overeengekomen jaarprogramma Bouw- en 

Woningtoezicht kent in 2018 een te verwachten overschrijding op de 

onderdelen vergunningverlening en extra toezicht tijdens de bouw. Dit is 

het gevolg van een hoger aantal aanvragen omgevingsvergunningen dan 

voor het jaar 2018 geprognosticeerd. Op basis van de ODMH-

productierapportage Bouw- en Woningtoezicht van januari tot en met juni 

2018 wordt de overschrijding per eind 2018 geschat op € 235.000.  
Extra legesinkomsten  

Op basis van per eind augustus 2018 ingediende bouwaanvragen  

omgevingsvergunningen, wordt voor 2018 een hogere legesopbrengst  

verwacht van circa € 438.000. 

Als gevolg van de toename van het werkelijke aantal - en meer 

bouwkostenvolume van de aanvragen omgevingsvergunningen, wordt de 

overschrijding van € 235.000 aan kosten ruimschoots gecompenseerd uit 
de meeropbrengst.  

Incidenteel nadeel van € 235.000 in 2018 

Incidenteel voordeel van € 438.000 in 2018 

 

Kostendekkendheid leges omgevingsvergunningen (titel 2 

Dienstverlening)  

De kostendekkendheid van de omgevingsvergunningen wordt per 

begrotingsjaar eenmalig bepaald bij de vaststelling van de begroting. 

Uitgangspunt daarbij is dat de baten de kosten niet mogen overstijgen, 

ofwel de kostendekkendheid bedraagt maximaal 100,0%. De 

kostendekkendheid voor het jaar 2018 is in de begroting 2018 bepaald op 
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80,2% (zie begroting 2018-2021, paragraaf lokale heffingen, blz. 61), voor 

de begroting 2019 is deze bepaald op 96.5% (waarmee dus voldaan wordt 

aan het gestelde in motie 155 / leges omgevingsvergunningen 2019). De 

hogere kostendekkendheid in 2019 is een gevolg van de geraamde hogere 

opbrengst aan leges omgevingsvergunningen (zie voorjaarsnota 2018). De 

mutaties in de prognoses/realisatie van aanvragen 

omgevingsvergunningen in deze Najaarsnota, maar ook de Voorjaarsnota 

2018, hebben geen gevolgen voor de hoogte van de kostendekkendheid. 

 

Legesinkomsten vergunningverlening betrekken in dekking 

jaarprogramma Bouw- en Woningtoezicht ODMH 

Het onderdeel vergunningverlening binnen het jaarprogramma Bouw- en 

Woningtoezicht is in sterke mate afhankelijk van het aantal aanvragen 

omgevingsvergunningen en de complexiteit daarvan. Eventuele 

meeropbrengsten dan de voor 2019 geraamde legesinkomsten worden 

primair aangewend ter dekking van de bijbehorend hogere kosten voor 

vergunningverlening en extra toezicht tijdens de bouw dan in het 

jaarprogramma 2019 overeengekomen.  

 

Extra structureel budget voor woononderzoek 

Voor het in voldoende mate kunnen doen van regulier woononderzoek, 

monitoring van prestatie-afspraken en externe advisering op wonen wordt 

per 2018 een structureel aanvullend budget gevraagd van € 25.000. 

Hierdoor kan aan het verzoek van de raad om meer kwantitatief en 

kwalitatief onderzoek te doen op volkshuisvestelijk vlak, tegemoet worden 

gekomen.  

Structureel nadeel van € 25.000 vanaf 2018 
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4.3 Vastgoed 
 

 

Doelstelling (resultaat en prestatie) Voortgang  

Maatschappelijk resultaat 

Wat willen we bereiken? 

Prestatie 

Wat gaan we doen in 2018? 

Resultaat / 

tijd 

Middelen Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende 

beheersmaatregel 

Verdere stappen 

verduurzaming vastgoed 

Voorstel additionele investeringen op het 

gebied van duurzaamheid ● ● 

De focus is in 2018 gelegd op het plaatsen van 

zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed en scholen. 

Additionele investeringen voor het verduurzamen 

van de gemeentelijke vastgoedportefeuille is het 

vervolg. Hierbij zal rekeningen gehouden moeten 

worden met kosten voor onderzoeken en 

begeleiding.  

Verdere stappen 

optimalisering 

vastgoedportefeuille 

Verbeterd aanbod bij de 

maatschappelijke vraag naar vastgoed  ● ● 

De inzichten met betrekking tot de vraagzijde van 

maatschappelijk vastgoed zijn nog niet in kaart 

gebracht. Het vastgoedbedrijf en zal blijven inzetten 

om een voorzieningenbeleid voor de diverse 

activiteiten in Zuidplas te verkrijgen. 

 

Snippergroen 

In 2018 is gestart met het aanbieden van snippergroen aan de gebruikers 

in Nieuwerkerk aan den IJssel. Uit de huidige stand van zaken blijkt dat er 

sprake is van een voordeel van € 30.000 ten opzichte van de geraamde  
opbrengst in de begroting. Een kleine kanttekening bij de extra opbrengst 

is dat er rekening moet worden gehouden met een bescheiden bedrag van 

enkele duizenden euro’s aan extra niet begrootte kosten voor veldwerk en 
het kadaster. 

Incidenteel voordeel van € 30.000 in 2018. 
 

Woonwagenstandplaatsen 

Voor het verhuur gereed maken van twee woonwagenstandplaatsen 

Hoofdweg Noord 1N en 1J zijn bouwkundige, civieltechnische en 

installatietechnische ingrepen nodig (kosten € 40.000).  
De installaties waren dusdanig verouderd dat deze geheel zijn vervangen  

 

om te kunnen voldoen aan de huidige normen.   

Incidenteel nadeel van € 40.000 in 2018 

 

Vervangen lood torenspits kerktoren Moordrecht 

Tijdens herstelwerkzaamheden aan de torenspits is geconstateerd dat het 

lood op een niet juiste manier is aangebracht. Op basis van een uitgevoerd 

onderzoek wordt geconstateerd, dat voor een goede en duurzame 

oplossing het lood van de toren volledig vervangen te worden. 

Het vervangen van het lood wordt aangemerkt als groot onderhoud en 

kunnen derhalve in het MJOP gebouwen (Meerjarig OnderhoudsPlanning) 

opgenomen worden. Dekking van deze kosten is voorzien ten laste van de 

voorziening “groot onderhoud gemeentelijke gebouwen”.  
Vanwege de voorgenomen meervoudig onderhandse aanbesteding die 

binnenkort plaatsvindt wordt hier geen bedrag genoemd. 
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Overzicht financiële afwijkingen programma 4 
 

 
 

Budgetneutrale afwijkingen: 

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar bijlage 2. 

Het betreft: 

ABP-premies 2018 en 2019 (met programma 7.1) 
 

 

   

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

4.1 Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur

4.2 Ruimtelijke ordening

Bouwleges 203               -                     -                     -                      -                      

Woononderzoek -25                -25                -25                -25                 -25                 

4.3 Vastgoed

Standplaatsen woonwagens -40                -                     -                     -                      -                      

Opbrengst snippergroen 30                 -                     -                     -                      -                      

Torenspits kerktoren Moordrecht PM -                     -                     -                      -                      

Totaal Najaarsnota 168               -25                -25                -25                 -25                 

Saldo budgetneutrale wijziging in programma 4 1                    -27                -27                -27                 -27                 

bedragen * € 1.000,=
4. Ruimtelijke ontwikkeling
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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 
  



Najaarsnota 2018 gemeente Zuidplas 

29      Inhoudsopgave 

5.1 Beheer en onderhoud 
 

Doelstelling (resultaat en prestatie) Voortgang  

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 

 Opknappen van woongebieden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actiever zwerfvuil- en hondenbeleid  

 

 

 

● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 
 

● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 
 

Participatie is een belangrijk onderdeel bij 

reconstructies. We zien in toenemende mate dat 

inwoners betrokken willen zijn bij de inrichting van 

hun wijk. Dit biedt perspectief en kansen voor 

draagvlak bij inwoners. Anderzijds is zichtbaar dat de 

wensen van de inwoners op gespannen voet staan 

met de beschikbare budgetten voor met name groen. 

Dit betreft de exploitatie en kredieten van de 

reconstructies.  

Participatie en het stimuleren van initiatieven van 

inwoners blijft één van de pijlers bij reconstructies en 

inrichting van de buitenruimte. Wel is het nodig hier 

duidelijke financiële kaders te stellen waarbinnen 

inwoners kunnen participeren. De wijze waarop 

wordt uitgewerkt in de herijking van het Integraal 

Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) in 2019/2020. 

Een aantal projecten heeft vertraging opgelopen als 

gevolg van externe afhankelijkheid van bijvoorbeeld 

netbeheerders. In overleg met deze externe partijen 

proberen we zo snel mogelijk het één en ander te 

realiseren en sturen we op voortgang.  

Daarnaast komt het ook voor dat we bij voor 

geplande projecten in afwachting zijn van actuele 

ontwikkelingen in het gebied.  

Er is subsidie aangevraagd voor extra aanpak van 

zwerfvuil, hiervoor wordt een aantal maatregelen 

voorbereid. Zichtbare resultaten verwachten we in 

2019. 

Voor wat betreft het hondenbeleid heeft het eerste 
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 Aanpassen en optimaliseren 

verkeersbordenbestand 

 
 

 

● 

 
 

 

● 

half jaar van 2018 in het teken gestaan van extra 

zichtbaarheid van handhaving op met name de bij 

ons bekende hotspots. Er zijn waarschuwingen en 

complimenten uitgedeeld. Binnenkort wordt 

overgeschakeld naar beboeten.  

Het aanpassen en optimaliseren van het 

verkeersbordenbestand wordt de komende tijd 

geleidelijk uitgevoerd. Daar waar mogelijk wordt 

vanuit een integrale benadering ook het areaal aan 

verkeersborden aangepast bij de reconstructie 

projecten. 
 

Onvoorziene kosten stormschade, bestrijding exoten en maatregelen 

ziekten  

Als gevolg van stormschade, de bestrijding van exoten (Japanse 

duizendknoop) en maatregelen voor het aanpakken van ziekten zoals 

eikenprocessierups en essentaksterfte bedragen de onvoorziene uitgaven 

eind augustus reeds € 40.000. We kunnen op dit moment geen inschatting 
geven van eventuele andere onvoorziene omstandigheden die kosten met 

zich meebrengen zoals een najaarsstorm. Wel is de verwachting dat de 

bestrijding van exoten nog circa € 20.000 met zich mee zal brengen voor 
2018. Voor dergelijke uitgaven hebben we binnen het reguliere budget 

geen extra middelen beschikbaar.  

Incidenteel nadeel van € 60.000 in 2018 

Voorgesteld wordt om hiervoor de post onvoorzien in te zetten voor 

eenzelfde bedrag (zie programmaonderdeel 7.3) 

  

Droogte groenareaal 

De droogte van de afgelopen zomerperiode heeft het groenareaal in 

Zuidplas aangetast. In gebieden waar nieuwe aanplant (tot maart) 

aanwezig is, hebben we maatregelen genomen en is er extra bewaterd. 

Een complete inventarisatie van de gebieden waar bestaande beplanting 

onherstelbare schade heeft opgelopen, alsmede een raming van de 

noodzakelijke herstelkosten is opgesteld ad € 300.000. In 2018 worden de 

werkzaamheden rondom verwijderen en rooien uitgevoerd, waarna in 2019 

nieuwe aanplant volgt.   

Incidenteel nadeel van € 150.000 ín 2018 en € 150.000 in 2019  
Voorgesteld wordt om hiervoor de post onvoorzien in te zetten tot 

een bedrag van € 40.000 (zie programmaonderdeel 7.3) 
 

Reconstructie installatiedeel Françoisbrug  Nieuwerkerk aan den 

IJssel 

Op de planning voor 2018 staat de reconstructie van het installatiedeel van 

de Françoisbrug. In 2016 bedroeg, op basis van een globale beoordeling 

van de onderhoudstoestand, is een kostenraming gemaakt. Hiervoor is 

krediet beschikbaar gesteld. Bij een uitgebreidere beoordeling en verdere 

uitwerking van de onderhoudsmaatregelen medio 2018 is de kostenraming 

naar boven bijgesteld waardoor € 185.000 meer nodig is. Het gaat hier om 

een zeer specialistisch en complex object.  

Om afwijkingen van deze orde in het vervolg op tijd te signaleren, worden 

specialistische kunstwerken die de komende 4 jaar in de planning staan 

vanaf 2019  jaarlijks getoetst of opgenomen investeringsbedragen nog 

actueel zijn. 

Investeringskrediet ophogen met € 185.000 in 2018. 
Kapitaallasten vanaf 2019 € 5.000 
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Aanvullend krediet renovatie onderhoudsgebouw bij de oude 

begraafplaats Nieuwerkerk aan den IJssel (Baarhuisje) 

Uw raad heeft in 2017 een krediet van € 65.000 beschikbaar gesteld voor 
de renovatie van het Baarhuisje.  

Voor de restauratie van het Baarhuisje heeft een bouwkundig ingenieur, 

gespecialiseerd in monumenten, een werkbeschrijving opgesteld. Dit heeft 

als basis gediend voor de uitvraag om een offerte. Tijdens het demonteren 

van het Baarhuisje bleken verschillende lagen verf de werkelijke staat van 

onderhoud te verbergen. Houtrot, schimmels en houtworm hadden onder 

de verflagen toegeslagen. Tijdens het demonteren werd duidelijk dat de 

constructie voor 90% niet meer te herstellen was en als verloren kon 

worden beschouwd. In overleg met de monumenten vergunningverlener 

en –toezichthouder is overeen gekomen dat herstel met oude materialen 

niet meer tot de mogelijkheden behoord. De meerkosten van de extra 

werkzaamheden bedragen afgerond € 35.000. Hiervoor wordt een 

aanvullend krediet gevraagd. 

Investeringskrediet ophogen met € 35.000 in 2018. 

Kapitaallasten vanaf 2019 € 1.000 

 

Zwerfafvalsubsidie 

De gemeente Zuidplas heeft medio 2018, ter bevordering van 

zwerfafvalbestrijding, een landelijke subsidie aangevraagd bij Nedvang. 

Deze subsidie moet besteed worden in 2018 en 2019 en worden ingezet 

op een aanvullende/innovatieve aanpak ten aanzien van regulier werk. De 

subsidie wordt voor een groot deel ingezet op (zwerf)afvaleducatie op 

scholen, maar ook op participatie door inwoners op dit vlak. Samen met de 

groenaannemers wordt hier uitvoering aan gegeven. De subsidie van  

€ 160.000 (voor 2 jaar) is ten tijde van het opstellen van de Najaarsnota 

nog niet ontvangen. In de begroting 2019 worden zowel inkomsten als 

uitgaven benoemd, waarbij het saldo van de mutaties neutraal is. 

 

Afval inzameling en –verwerking 

Eind 2017 heeft de aandeelhoudersvergadering (AVA) van Cyclus 

ingestemd met het voornemen van Cyclus om bij de vaststelling van haar 

jaarrekening (JR) 2017 te besluiten om een zogenaamd super dividend 

van totaal € 3,0 miljoen aan de aandeelhouders uit te keren (bedrag voor 

Zuidplas bedraagt € 264.000). 

De bijstelling van de overige baten en lasten leiden tot een nadelig effect 

van afgerond € 168.000. Dit wordt verklaard door een stijging van de 

stortkosten en een neerwaartse bijstelling van de geraamde opbrengst van 

de afvalstoffenheffing. In de raming in de begroting 2018 was geen 

rekening gehouden met leegstand (circa 2%). Als een woning leegstaat 

wordt er geen afvalstoffenheffing in rekening gebracht. 

Het netto positieve effect van superdividend en de nadelige bijstellingen 

van de baten en lasten leidt tot een lagere onttrekking aan de 

egalisatiereserve afvalstoffenheffing (€ 96.000). In de programmabegroting 

2019 wordt het meerjarenperspectief geschetst als onderdeel van de 

paragaaf lokale heffingen. 

Het saldo van de mutaties is neutraal 

 

Rioolverwerking 

Het bescheiden positieve effect van de bijstelling van baten uit rioolheffing 

en lasten wordt gestort in de voorziening “Riolering”. 
Het saldo van de mutaties is neutraal 

 

VTA uitvoering 2018-2019 (resultaat van onderzoek naar vitaliteit van 

bomen) 

Met IBOR is deze inspectie ondergebracht in het contract bij onze 

aannemers en in 2017/2018 uitgevoerd. Na afronding van de inspectie 

blijkt dat de kosten om het bomenareaal veilig te maken en vitaal te 

houden meer bedragen dan voorzien. Daarnaast kan met het uitvoeren 

van de benodigde werkzaamheden niet gewacht worden tot de 3 jaren 

cyclus zoals opgenomen in het bomenbeheerplan. De risico’s van 
aansprakelijkheid en nalatigheid zijn hiervoor te groot. Uitvoering is 

gaande en staat verder gepland voor rest van 2018, uiterlijk begin eerste 

kwartaal 2019. In december 2018 zal bij budgetoverheveling 2018 naar 
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2019 bezien worden of er eventueel een deel van dit bedrag overgeheveld 

moet worden naar 2019. 

Bij actualisatie van het IBOR wordt de 3 jaren cyclus geëvalueerd en 

onderzocht hoe de middelen hiervoor te borgen in het beheerplan. 

Incidenteel nadeel van € 400.000 in 2018 

 

Participatie maatwerk 

Inwoners voelen zich betrokken bij hun directe leefomgeving en komen in 

toenemende mate met initiatieven rondom de inrichting hiervan, los van de 

geplande reconstructie of herinrichting. Het gaat hier om maatwerk: ideeën 

die omwonenden hebben hoe de buurt of straat groener, schoner of 

aantrekkelijker te maken. Om financiële ruimte hiervoor te creëren wordt 

voorgesteld om incidenteel in totaal € 150.000 beschikbaar te stellen voor 

2018 en 2019. Bij de actualisatie van het IBOR per 2020 formuleren we 

nadere toetsingscriteria voor wat betreft inhoudelijke en financiële 

uitgangspunten rondom deze vorm van participatie. 

Incidenteel nadeel van € 75.000 in 2018 en € 75.000 in 2019 

 

Veilig en goedgekeurd speeltoestellenbestand 

Zoals opgenomen in het IBOR is in 2018 de jaarlijkse keuring in het kader 

van de Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen uitgevoerd 

Hieruit blijkt dat een gedeelte van het speeltoestellen bestand is afgekeurd 

c.q. als onveilig is aangemerkt. Per dorp volgt een verdiepende 

inventarisatie van te vervangen toestellen waarbij we een integrale 

benadering toepassen. Is één op één vervanging aan de orde, is plaatsing 

van een ander soort toestel van toepassing, of vervalt of wijzigt een 

speelplaats in het kader van een geplande reconstructie in de wijk.  

Eind 2018, begin 2019 wordt duidelijk of hiervoor voldoende middelen 

beschikbaar zijn.  
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5.2 Verkeer en vervoer 
 

Doelstelling (resultaat en prestatie) Voortgang  

Maatschappelijk resultaat 

Wat willen we bereiken? 

Prestatie 

Wat gaan we doen in 2018? 

Resultaat / 

tijd 

Middelen Toelichting op de afwijkingen en de bijbehorende 

beheersmaatregel 

Snelfietsroute Rotterdam - 

Gouda 

 Besluitvorming tracé 

 Inzichtelijk maken te nemen 

maatregelen + kosten  
● ● 

Op dit moment worden de verschillende 

aanpassingen in het tracé inzichtelijk gemaakt en 

financiële consequenties in kaart gebracht. 

Besluitvorming wordt in 2019 verwacht.   

Inzicht in ontsluiting 

Moerkapelle 

Aanvullend onderzoek dan wel uitwerking 

oplossingsrichtingen ● ● 

De uitkomsten van het onderzoeksrapport worden in 

september gedeeld met het college. Aansluitend 

worden de uitkomsten gedeeld met de raad en 

belanghebbenden.  

OV visie OV visie opstellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 
 
 
 
 
 
 
 
 

Midden-Holland en Holland Rijnland werken 

momenteel samen aan het op (laten) stellen van de 

bouwstenen voor een OV-visie. In eerste instantie 

was de OV-visie ook bedoeld voor het regionaal 

afstemmen van input voor de aanbesteding Zuid-

Holland Noord. Aangezien het proces hiervoor begin 

2018 eveneens is opgestart en de aangesloten 

regio's en gemeenten hier aan tafel zitten, beperken 

de regio's zich tot de onderdelen die niet voor het 

beleidskader bedoeld zijn. Op basis van de bij de 

gemeenten verkregen informatie wordt nu een 

zogenoemde bouwstenennotitie geschreven. 

Wanneer deze gereed is en ook het beleidskader 

(november 2019) voor de aanbesteding is afgerond 

zullen de regio's op basis van beide documenten en 

mogelijk aanvullend verkregen informatie, besluiten 

of alsnog overgegaan wordt tot het schrijven van een 

volledige OV-visie. Het streven is zowel bij de 

bouwstenen en in een eventuele latere visie uit te 

gaan van een langer tijdbestek dan tot en met de 

komende concessieperiode. Momenteel wordt 



Najaarsnota 2018 gemeente Zuidplas 

34      Inhoudsopgave 

gedacht aan een periode tot 2040 

Inzicht in fiets-parkeren bij 

het station 

 Vaststellen plan van aanpak en 

maatregelen  

 

 

 

 

 

 

 Afhankelijk van het plan van aanpak 

uitvoering van maatregelen 

● 
 

 
● 

● 
 
 

● 

Inmiddels is er inzicht rondom eventuele knelpunten 

van het fiets-parkeren bij het station in Nieuwerkerk 

aan den IJssel. De uitkomst hiervan is dat er geen 

sprake van een capaciteitsprobleem, er is voldoende 

ruimte voor het parkeren van fietsen. Het knelpunt 

ligt bij het gebruik van de parkeergelegenheid en met 

name de handhaving hierop. Het plan van aanpak 

voor Zuidplas wordt dus gericht op handhaving.  

Handhavingsmaatregelen volgen na vaststelling plan 

van aanpak. 

 

Bijdrage Midden Holland verkeersveiligheid 

Voor het jaar 2018 ontvangen wij in het kader van verkeersveiligheid een 

subsidiebijdrage van € 15.000 van Midden Holland.  
Incidenteel voordeel in 2018 van € 15.000 
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5.3 Milieubeheer  
 

Uitvoering stresstesten bodemdaling, wateroverlast, droogte en 

hittestress 

Gemeenten worden conform het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie 

geacht voor eind 2019 zogenaamde stresstesten uit te voeren voor 

bodemdaling, wateroverlast, droogte en hittestress. Deze stresstesten 

starten in 2018 en zullen in 2019 worden afgerond. Voor de uitvoering van 

de stresstesten wordt een incidenteel budget gevraagd van € 40.000.  

Incidenteel nadeel van € 40.000 in 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uitvoering van het duurzaamheidsbeleid door de ODMH komt ten laste 

van product 3.2 Duurzaamheid.  
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Overzicht financiële afwijkingen programma 5 
 

 
 

Budgetneutrale afwijkingen: 

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar bijlage 2. 

Het betreft: 

ABP-premies 2018 en 2019 (met programma 7.1) 

 

 

 

   

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

5.1 Beheer en onderhoud

Afval -264              -                     -                     -                      -                      

Super dividend Cyclus (afval) 264               -                     -                     -                      -                      

Stormschade / bestrijden exoten -60                -                     -                     -                      -                      

Afschr.kn Francoisbrug en Baarhuisje -                     -6                  -6                  -6                   -6                   

Vitaliteit bomen -400              -                     -                     -                      -                      

Participatie inwoners Inrichting openbare ruimte -75                -75                -                     -                      -                      

Droogte groenareaal -150              -150              -                     -                      -                      

Overige -13                -                     -                     -                      -                      

5.2 Verkeer en vervoer

Verkeersveiligheid (Midden Holland) 15                 -                     -                     -                      -                      

5.3 Milieubeheer

Stresstest ihkv energietransitie -40                -                     -                     -                      -                      

Totaal Najaarsnota -723              -231              -6                  -6                   -6                   

Saldo budgetneutrale wijziging in programma 5 1                    -42                -42                -42                 -42                 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Algemeen 

 Belastingen 

 Gemeentefonds 

 
 
 
 
 
  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCxK-VovvcAhVRblAKHRpUBMQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.buurtplein.nl/vraag/geld/&psig=AOvVaw3xW52XQZVw0A_BhULlXdCA&ust=1534841999913229
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6.1 Algemeen 
 

Dividend 

De BNG heeft dividend uitgekeerd over het jaar 2017. Voor Zuidplas 

betekent dit een extra opbrengst van € 82.000 in het jaar 2018. 

Incidenteel voordeel van € 82.000 in 2018 

 

Vrijval reservering groei (deel aantallen uit algemene uitkering) 

Omdat de gemeente Zuidplas een groei gemeente is, wordt rekening 

gehouden met stijgende lasten. Om die reden zijn jaarlijks middelen 

gereserveerd. Nu de uitgaven over het jaar 2018 grotendeels in beeld zijn 

valt de reservering over het jaar 2018 vrij. 

Incidenteel voordeel van € 119.000 in 2018  

 

Rente langlopende geldleningen 

Op verzoek van een woningbouwvereniging heeft een vervroegde 

aflossing plaatsgevonden van een langlopende geldlening van circa € 7 
miljoen. Onder gelijke voorwaarden heeft de gemeente Zuidplas destijds 

een lening aangetrokken. Deze lening is door Zuidplas versneld afgelost. 

De kosten verbonden aan de versnelde aflossing zijn door Zuidplas in 

rekening gebracht bij de woningbouwvereniging. Zowel de ontvangen als 

de betaalde boeterente veroorzaken in 2018 een afwijking op de baten en 

de lasten. Het betreft een incidentele mutatie van circa € 1 miljoen.  
Budgettair neutraal 

 

 

6.2 Belastingen 
 

Vrijval reservering groei (deel aantallen OZB) 

In vervolg op de vrijval van de reservering voor groei, valt ook voor de 

aantallen OZB de reservering vrij. 

Incidenteel voordeel € 143.000 in 2018  

6.3 Gemeentefonds 
 

Septembercirculaire 2018 

De informatie uit de septembercirculaire, met een zowel financieel als 

beleidsmatig effect voor gemeente Zuidplas, zal in een raadsinformatie-

nota worden samengevat en verstrekt aan de raad. De informatienota 

wordt gelijktijdig met de Najaarsnota 2018 en de Programmabegroting 

2019-2022 behandeld in de raadsvergadering van 6 november 2018. 

Na bekendmaking volgt een separate informatienota  
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Overzicht financiële afwijkingen programma 6 
 

 
 

Budgetneutrale afwijkingen: 

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar bijlage 2. 

Het betreft: 

 ABP-premies 2018 en 2019 (met programma 7.1) 

 Schulden en armoedebeleid (programma 3.3 met 6.1) 

 

 

   

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

6.1 Algemeen

Dividend 82                 -                     -                     -                      -                      

Reservering groei 119               -                     -                     -                      -                      

Rente langlopende leningen 1.038            -                     -                     -                      -                      

Rente langlopende leningen -1.038          -                     -                     -                      -                      

6.2 Belastingen

Reservering groei 143               -                     -                     -                      -                      

6.3 Gemeentefonds

Totaal Najaarsnota 344               -                     -                     -                      -                      

Saldo budgetneutrale wijziging in programma 6 42                 277               277               244                244                

bedragen * € 1.000,=
6. Algemene dekkingsmiddelen
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Programma 7 Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien  
 
 
 
 
 
 

 
 
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Overhead 

 Vennootschapsbelasting 

 Onvoorzien 
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7.1 Overhead 
 

Overhead 

Met een aantal voormalige medewerkers zijn vaststellingsovereenkomsten 

afgesloten. Verplichtingen voor voormalig personeel kunnen afnemen bij 

het aangaan van een arbeidsrelatie door betrokkenen maar ook toenemen 

door het afsluiten van nieuwe overeenkomsten. De verplichtingen voor 

voormalig personeel WW, BW- en NW zijn bijgesteld op basis van 

informatie van onder andere UWV. In 2018 leidt dit tot een nadeel van 

circa € 300.000. 
Incidenteel nadeel van € 300.000 in 2018 

 

Publicatie verordeningen 

Gemeenten zijn verplicht om verordeningen te publiceren. Verordeningen 

zijn pas rechtsgeldig na publicatie in diverse overheidsapplicaties. De 

uitvoering hiervan is belegd bij een externe organisatie, die de expertise 

heeft op het gebied van de landelijke standaard van decentrale 

regelgeving en technische kennis van de applicaties. De kosten zijn 

structureel € 5.000 hoger dan momenteel opgenomen in de begroting.  

Structureel nadeel van € 5.000 vanaf 2018 

 

Inzet Boa-bikers 

Budget neutraal 

 
 
7.2 Vennootschapsbelasting 
 

Geen afwijkingen 

 

 

 

 

 

7.3 Onvoorzien 
 

Tot op heden is er nog geen aanspraak gemaakt op de post onvoorzien. 

In deze Najaarsnota wordt voorgesteld om deze van € 100.000 voor 2018 
in te zetten voor: 

 € 60.000 stormschade bomen en bestrijden exoten (zie 5.1) 
 € 40.000 inzetten voor droogte groenareaal (zie 5.1) 
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Overzicht financiële afwijkingen programma 7 
 

 
 

Budgetneutrale afwijkingen: 

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar bijlage 2. 

Het betreft: 

 ABP-premies 2018 en 2019 (met programma 7.1) 

 BOA/Bikers (programma 1.3 met 7.1) 

   

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

7.1 Overhead

Verplichtingen voormalig personeel -300              -                     -                     -                      -                      

Overige -5                  -5                  -5                  -5                   -5                   

7.2 Vennoootschapsbelasting

7.3 Onvoorzien

Onvoorzien inzetten voor groenareaal (pr 5.1) 100               -                     -                     -                      -                      

Totaal Najaarsnota -205              -5                  -5                  -5                   -5                   

Saldo budgetneutrale wijziging in programma 7 152               53                 53                 53                  53                  

bedragen * € 1.000,=
7. Overhead, VPB en onvoorzien



Najaarsnota 2018 gemeente Zuidplas 

43      Inhoudsopgave 

Bijlage 1: Belangrijkste financiële afwijkingen per programma 
 

 
 

   

Bedragen * € 1.000
Belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) 2018 2019 2020 2021 2022

1. Dienstverlening en Bestuur

2. Samenleving

RDOG -          -52        -52        -52        -52        

Expertteam, wachtlijstbeheer en -bemiddeling -15     -25        -25        -25        -25        

Verhaal kosten jeugdhulp (GI) 70       -             -             -             -             

Verhaal kosten jeugdhulp (Mwvz) 45       -             -             -             -             

3. Werk, economie en duurzaamheid

Intensivering Duurzaamheid (ODMH) -          -72        -             -             -             

4. Ruimtelijke ontwikkeling

Bouwleges 203    -             -             -             -             

Woononderzoek -25     -25        -25        -25        -25        

5. Leefomgeving

Stormschade / bestrijden exoten -60     -             -             -             -             

Participatie inwoners Inrichting openbare ruimte -75     -75        -             -             -             

Stresstest ihkv energietransitie -40     -             -             -             -             

Droogte groenareaal -150   -150      -             -             -             

Vitaliteit bomen -400   

6. Algemene dekkingsmiddelen

Dividend 82       -             -             -             -             

Reservering groei 262    -             -             -             -             

7. Overhead, VPB en onvoorzien

Verplichtingen voormalig personeel -300   -             -             -             -             

Onvoorzien inzetten voor groenareaal (pr 5.1) 100    

Belangrijkste afwijkingen -303   -399      -102      -102      -102      

Overige -46     -0          -0          -0          -0          

Totaal mutaties Najaarsnota 2018 -349   -399      -102      -102      -102      
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Bijlage 2: Budgetneutrale wijzigingen 
 

 
 

 

Toelichting op de budgettair neutrale wijzigingen 

ABP premies 2018 en 2019 

De stijging van de pensioenpremies van het personeel zijn nu verwerkt in 

de Najaarsnota. Kosten van direct personeel worden toegerekend aan de 

desbetreffende producten en de overige aan Overhead. Zoals gemeld in 

de Voorjaarsnota 2018 wordt dit gefinancierd via de algemene uitkering.  

Alle programma’s en producten en per saldo budgetneutraal met 

programma 6 Algemene dekkingsmiddelen 

 

Inzet Boa-bikers 

De inzet van Boa-bikers wordt, conform de regelgeving, toegerekend aan 

het product veiligheid. 

Structureel nadeel van € 60.000 vanaf 2018 in Programma 1: 

Dienstverlening.  

Per saldo budgetneutraal met programma 7 Overhead 

 

Schulden en armoedebeleid 

Uit de meicirculaire 2018 volgt een bijdrage voor schulden en armoede. 

Voor Zuidplas betekent dit een bedrag van € 40.000 in 2018 en  

€ 33.000 in 2019 en 2020 in Programma 3: Werk, economie en 

duurzaamheid. Dit wordt toegevoegd aan het armoede- en schuldenbeleid 

gericht op het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in 

het bijzonder onder kinderen (uitbreiding budget Jeugdsportfonds). 

Per saldo budgetneutraal met programma 6 Algemene 

dekkingsmiddelen 

 

 

 

 

 

   

Budgetneutrale wijziging

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

1. Dienstverlening, bestuur en organisatie -90            -127          -127          -127          -127          

2. Samenleving -62            -92            -92            -92            -92            

3. Werk, economie en duurzaamheid -43            -42            -42            -9               -9               

4. Ruimtelijke ontwikkeling 1                -27            -27            -27            -27            

5. Leefomgeving 1                -42            -42            -42            -42            

6. Algemene dekkingsmiddelen 42              277           277           244           244           

7. Overhead, VPb en onvoorzien 152           53              53              53              53              

Totaal budgetneutrale mutaties Najaarsnota 2018 -0 0                0                0                0                

bedragen * € 1.000,=
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Bijlage 3: Overzicht van openstaande moties 
 

 

Nr Titel Omschrijving Initiatief-

nemer

Datum 

initiatief

Portefeuille-

houder

Attentie tekst

579 M 83 - Agp 3A - 

Aangenomen motie CU-

SGP en CDA - 

Doordecentralisatie 

Onderwijshuisvesting_Z15.

001370

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 De bouwstenennotitie voor onderwijshuisvesting is behandeld in de raad van 

4 september 2018. Hierop volgt het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 

(IHP). Het IHP wordt opiniërend behandeld in de raadsvergadering van 27 

november 2018 en besluitvormend in de raadsvergadering van 18 december 

2018.

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.A.  de Haas Het recreatieplatform ziet niets 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. De laatste stand van zaken is dat er overleg gevoerd gaat 

worden met HHSK over de mogelijkheden rond de Snelle Sluis in Moordrecht 

waarna er een B&W voorstel/raadsvoorstel/raadsinformatienota zal volgen.

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 uiterlijk 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. Schuurman 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)

898 M 131 - Veerdienst_30 MEI 

2017_Z17.001415

De raad voorstander van het behoud van de veerdienst is;

een kader van 40% van een nog onbekend bedrag voor een 

onbepaalde tijd duidelijker moet worden gesteld;

na vijf jaar na evaluatie een besluit genomen wordt over 

continuering,

roept het college op

1. voor de structurele exploitatiebijdrage op basis van 40% van 

het tekort voor de veerdienst Gouderak-Moordrecht een 

maximum te hanteren van 55.000 euro per jaar;

2. jaarlijks te evalueren en de raad bij majeure afwijkingen te 

informeren over de exploitatie en het tekort daarop;

3. in 2022 een evaluatie aan de raad aan te bieden ter 

voorbereiding op de besluitvorming dat jaar omtrent 

continuering van de verplichting;

Fractie 

SP,Fractie 

CU/SGP,Fractie 

VVD,Fractie 

CDA,Fractie 

NEZ

30-5-2017 J. Schuurman De door de raad opgedragen monitoring moet nog in de organisatie geborgd 

worden. In de tweede helft van 2018 zal een evaluatie plaatsvinden. Op basis 

van jaarcijfers van de veerdienst zijn geen majeure afwijkingen 

geconstateerd. Momenteel wordt wel het gesprek aangegaan met de 

veerdienst en de gemeente Krimpenerwaard om meer betrokken te worden 

bij de exploitatie.



Najaarsnota 2018 gemeente Zuidplas 

46      Inhoudsopgave 

Nr Titel Omschrijving Initiatief-

nemer

Datum 

initiatief

Portefeuille-

houder

Attentie tekst

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. Schuurman 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 2019 volgt een nader onderzoek naar de kostendekkendheid van de 

afvalstoffenheffing. Deze prestatie is opgenomen in het collegeprogramma, 

om die reden wordt voorgesteld de motie als separaat proces als afgehandeld 

te beschouwen.

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.A.  de Haas In het collegeprogramma is opgenomen dat er onderzoek plaatsvindt om de 

wegvallende inkomsten uit precario op te kunnen vangen. Hiervoor is 

vooralsnog 500K in 2022 in de raming opgenomen. In 2019 zal dit onderzoek 

plaatsvinden.

918 Motie doorstroming 

woningmarkt (raad 

2017.07.04)_Z17.001695

- vooruitlopend op de actualisatie van de woonvisie te 

onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de doorstroom te 

bevorderen, zodat er meer sociale huurwoningen beschikbaar 

komen;

- deze resultaten mee te nemen in de nota van uitgangspunten 

voor de woonvisie

Fractie VVD 4-7-2017 J. Hordijk Is betrokken bij de startnotitie woonvisie, behandeld in de raad van 24 april 

2018. De woonvisie staat geagendeerd voor behandeling in de raad van 

november 2018.

913 M 138 - Motie woningen 

jongeren (raad 

2017.07.04)_Z17.001690

Nog in 2017 te komen met een verkenning van mogelijkheden om 

huisvesting voor jongeren daadwerkelijk te realiseren en kansen 

(zoals bij restatieafspraken) hiervoor te benutten.

Fractie CDA 4-7-2017 J. Hordijk Is betrokken bij de startnotitie woonvisie, behandeld in de raad van 24 april 

2018. De woonvisie staat geagendeerd voor behandeling in de raad van 

november 2018.

917 Motie Woonvisie (raad 

2017.07.04)_Z17.001694

Uiterlijk in november 2017 een startnotitie inclusief 

kredietvoorstel aan de raad voor te leggen tenminste 

inhoudende de ontwikkeling in de (eigen)  woningbehoefte, de 

actuele woningvoorraad, de inmiddels vaststaande ontwikkeling 

in de woningvoorraad en de gerelateerde onderwerpen zoals de 

bevordering van de doorstroming mede in relatie tot vergroting 

van het middensegment, de benodigde realisatie van 

starterswoningen en ouderenwoningen incl. het langer thuis 

wonen, het beoogde proces van participatie bij het realiseren van 

de woonvisie alsmede de onderbouwing van het benodigde 

budget voor het opstellen van de Woonvisie).

Fractie 

D66,Fractie 

CDA,Fractie 

PvdA/GL

4-7-2017 J. Hordijk Is betrokken bij de startnotitie woonvisie, behandeld in de raad van 24 april 

2018. De woonvisie staat geagendeerd voor behandeling in de raad van 

november 2018.

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 Is betrokken bij de startnotitie woonvisie, behandeld in de raad van 24 april 

2018. De woonvisie staat geagendeerd voor behandeling in de raad van 

november 2018.

915 Motie een oogje in het zeil 

(raad 

2017.07.04)_Z17.001692

Samen met de welzijnsorganisaties onderzoek te doen naar het 

inzetten van domotica als hulpmiddel voor mantelzorg en 

wijkzorg;

Fractie 

D66,Fractie 

CU/SGP,Fractie 

VVD,Fractie 

CDA,Fractie 

PvdA/GL

4-7-2017 D.A.  de Haas Deze motie wordt meegenomen in de volgende voortgangsrapportage sociaal 

domein. Deze voortgangsrapportage gaat eind september/begin oktober 2018 

ter informatie naar de raad. 
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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 De raad is per raadsinformatienota over de afdoening 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 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. Dit 

wordt geborgd in een door het college vast te stellen regret-/no-regret-lijst. 

De raad wordt hierover geïnformeerd. 

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 faciliteren

Fractie 

PvdA/GL

6-3-2018 J. Schuurman Na een traject met belanghebbenden te hebben doorlopen, is aan de hand 

van de reacties een aantal verbetervoorstellen voorgesteld. Het college heeft 

in juni besloten deze verbetervoorstellen uit te voeren. 

Inmiddels zijn maatregelen uitgevoerd.  Actieplan fietsparkeren wordt 

gekoppeld aan de  op te stellen nota (fiets)parkeernormen. Deze nota wordt 

oa opgesteld om het fietsparkeren beter te kunnen faciliteren. Dit wordt in 

overleg met de Fietsersbond Zuidplas gedaan. Start Q3 2019. Ook opgenomen 

in programmabegroting 2019.

981 M 152 - Motie 

Parkeerproblematiek 

Bomenwijk visie sportpark 

CDA 

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 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. 

Nader overleg met de verenigingen en de Sportstichting volgt.

999 M 155 - M6.01 Leges 

omgevingsvergunningen_Z

18.001506

Bij de begroting 2019:

1. Onderzoek te doen naar een reële (dus geen voorzichtige, 

maar meest waarschijnlijke) inschatting van de legesopbrengsten

2. de kostendekkendheid te berekenen op reële aannames aan 

de kosten- en opbrengstenkant

3. dit, indien kostendekkendheid boven de 100% komt, te 

verwerken in de legestarieven 2019.

Fractie 

VVD,Fractie 

CDA

10-7-2018 D.A.  de Haas De gemeente is wettelijk verplicht om bij de leges niet meer van 100% 

kostendekkendheid in rekening te brengen. Deze toets vindt jaarlijks bij de 

begroting plaats. 

1002 M 158 - M7.04 Motie 

begeleiding 

schoolverlaters na VSO en 

praktijkschool_Z18.001511

Om samen met onder andere PROMEN en de scholen deze 

leerlingen te gaan volgen aansluitend aan het schooljaar en dit te 

starten in september 2018 en wanneer er geconstateerd wordt 

dat zij niet tot werk komen met PROMEN tot toeleiding tot werk 

te komen.

Fractie 

PvdA/GL

10-7-2018 J. Schuurman De uitwerking van deze motie wordt opgenomen in de Najaarsnota 2018. Dit 

wordt gestart in het najaar van 2018. Hierover wordt gerapporteerd in de 

voortgangsrapportage Sociaal Domein.
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1001 M 157 - M7.02 

Kwaliteitsimpuls 

ST_Z18.001509

Zo snel mogelijk, doch uiterlijk najaar 2018 in overleg met de 

leden van het Sociaal Team in kaart te brengen waar de 

scholingsbehoefte en scholingseisen aan professionals liggen, 

zodat ze kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen van een Sociaal 

Team.

- Voor deze impuls met de moederorganisaties Enver en 

Voortouw zsm een lokaal plan van aanpak op te stellen;

- De raad te informeren over de gekozen aanpak voor de 

kwaliteitsimpuls ST;

- Tijdens de doorontwikkeling te herzien hoe om te gaan met de 

verantwoordelijkheid en de uitvoering van 

deskundigheidsbevordering van de leden van het Sociaal Team.

Fractie 

D66,Fractie 

CU/SGP,Fractie 

PvdA/GL

10-7-2018 D.A.  de Haas De uitwerking van deze motie wordt opgenomen in de Najaarsnota 2018. Dit 

wordt gestart in het najaar van 2018. Hierover wordt gerapporteerd in de 

voortgangsrapportage Sociaal Domein. Tevens is dit ook opgenomen in de 

programmabegroting (bij focus 2019): optimalisatie sociaal team.

1000 M 156 - Zorg voor jeugd - De raad zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk bij de 

begrotingsbehandeling te informeren over de kansen en 

knelpunten voor jeugdhulp in Zuidplas; - De raad te informeren 

over de inbreng die het doet vanuit Zuidplas voor de regionale 

aa vraag; - Daar i i aal de volge de the a’s aa  toe te 
voegen: o Juiste en effectieve gegevensdeling zodat de rechten 

van kinderen en ouders beschermd zijn en de onnodige drempels 

in de samenwerking weggenomen worden; o Versterken van de 

samenwerking vanuit het Sociaal Team met het onderwijs, 

inclusief kinderopvang en de veiligheidsketen; - De raad te 

informeren over de effecten van de inbreng van Zuidplas tbv de 

regionale aanvraag van de Zorg voor Jeugd middelen.

CU/SGP, D66, 

PvdA/GL, CDA

10-7-2018 J. Verbeek De uitwerking van deze motie wordt opgenomen in de Begroting 2019.
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