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Samenvatting jaarrekening 2017
Samenvatting jaarrekening 2017
In dit hoofdstuk is opgenomen:
- Aanbieding en voorstel
- Beleidsmatige samenvatting
- Financiële samenvatting
Klik hieronder op een hoofdstuk voor meer informatie.
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Aanbieding en voorstel
Aanbieding en voorstel
Hierbij bieden wij u ter vaststelling aan de jaarstukken 2017. Dit ter uitvoering van de wettelijke bepalingen
(Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten - BBV en de Financiële
Verordening).
Met deze jaarstukken 2017 legt ons college verantwoording af over het gevoerde beleid in 2017 en de
bijbehorende financiën. De opbouw bestaat uit twee delen. In het jaarverslag vindt de verantwoording plaats. Dit
verslag beschrijf de prestaties die de gemeente gerealiseerd heeft en de financiële hoofdlijnen. De
gemeentefinanciën worden nader toegelicht in de jaarrekening.
Beleidsmatige samenvatting
Nieuw dit jaar is de beleidsinformatiebrief in hoofdstuk 2. Hierin hebben wij de belangrijkste beleidsmatige en
financiële ontwikkelingen van het jaar 2017 vermeld. Daarmee vormt deze brief een samenvatting van de
jaarstukken. Tegelijk is het een startpunt van dit document.
Coalitieakkoord en collegeprogramma
Het coalitieakkoord “vertrouwen in dynamisch Staphorst!’ en de uitwerking hiervan in het collegeprogramma
vormden voor de uitvoering van deze jaarstukken de basis.
Uitkomst/resultaat
De jaarrekening van de gemeente Staphorst 2017 sluit met een batig saldo van € 349.000 . In het hoofdstuk
“financiële positie” treft u samenvattend de belangrijkste cijfers aan die tot dit resultaat hebben geleid alsmede
enkele analyses.
Controleverklaring accountant
De jaarrekening 2017 is voorzien van een goedkeurende controleverklaring over de getrouwheid en
rechtmatigheid. Dat betekent dat onze gemeente de zaken op orde heeft.
Proces vaststelling jaarstukken
De vaststellingsprocedure van de jaarrekening heeft de voorgaande jaren (2015 en 2016) in twee stappen
plaatsgevonden. Dit omdat een aantal partijen binnen het sociaal domein er niet in slaagden om tijdig een
accountantsverklaring aan te leveren. Dit jaar is voor één vaststellingsmoment gekozen. Voordeel hiervan is dat
deze werkwijze minder bestuurlijke drukte geeft.
Voorstel
Met deze programmarekening verwachten wij uw raad een goed inzicht te geven in de resultaten over het jaar
2017 en zien uw reactie daarop met belangstelling tegemoet.
Wij stellen u voor:
- de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) over het jaar 2017 vast te stellen;
- het resultaat groot: € 349.000 toe te voegen aan de reserve zonder bestemming.
Staphorst, ??? .. .??????.... 2018.
Het college van burgemeester en wethouders van Staphorst
Drs. Th. Segers MBA
Burgemeester

P. F. G. Rossen MPM
Secretaris

Leeswijzer
Burgemeester en wethouders leggen met deze jaarstukken verantwoording af over welk beleid gerealiseerd is in
2017 en welke middelen daarvoor zijn ingezet. Zo kan er worden vastgesteld in hoeverre het gerealiseerde beleid
en de ingezette middelen over 2017 afwijken van wat er in de programmabegroting stond geraamd, en wat
daarvoor de redenen zijn. De jaarstukken zijn nagenoeg geheel gebaseerd op de programmabegroting 2017. Dit
geeft een goede vergelijking tussen de rekening en de begroting en ondersteunt uw raad bij de uitvoering van de
controlerende rol.
De begroting 2017, bijgesteld door wijzigingsbesluiten op de begroting en de zomernota, vormen de basis voor
deze rekening 2017.
De jaarstukken 2017 bestaan uit drie delen:
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Deel I | Jaarverslag 2017
Beleidsinformatiebrief
Zoals gemeld bij hoofdstuk 1 zijn in deze brief samenvattend de belangrijkste ontwikkelingen in 2017 weer
gegeven.
Uitkomsten en analyse
In hoofdstuk 3 treft u in samenvattende vorm de financiële uitkomsten van de jaarrekening 2017 aan zoals
analyses van zowel de begroting als de zomernota en wordt de reservepositie uiteen gezet. De belangrijkste
uitkomsten worden tot slot geresumeerd.
Programma's
- wat omvatte het programma?
- wie is bestuurlijk verantwoordelijk (portefeuillehouder)?
- wat is er voor gedaan?
a. de stand van zaken van de uit te voeren acties;
b. investeringen;
- wat heeft het gekost? inclusief een globale analyse van de belangrijkste verschillen.
Paragrafen
Naast de negen programma’s kent de gemeente acht paragrafen. Deze paragrafen betreffen onderwerpen en
beleidslijnen die meerdere of alle programma’s aangaan. Een voorbeeld van een paragraaf is de paragraaf
bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering van de gemeente heeft effect op alle programma’s uit de begroting. Bovendien
gaat het bij de onderwerpen in deze paragrafen vaak om aanzienlijke bedragen. Daarmee wordt extra financieel
inzicht gegeven. Per paragraaf wordt verslag gedaan van de geleverde prestaties.
Deel II | Jaarrekening 2017
In de jaarrekening worden de gemeentefinanciën toegelicht. Deze bevat:
a. de balans
b. het overzicht baten en lasten
c. de toelichtingen:
- grondslagen voor waardering en resultaatbepaling;
- overzicht van baten en lasten;
- presentatie algemene dekkingsmiddelen;
- overzicht incidentele lasten en baten;
- analyse begrotingsafwijkingen;
- recapitulatie reserves en voorzieningen.
Deel III | Bijlagen
a. SiSa-lijst
De SiSa-lijst vormt een onderdeel van de jaarrekening.
b. Accountantsverklaring
Goedkeurende controleverklaring van PWC (Price Waterhouse Coopers Accountants N.V.) voor zowel
getrouwheid als rechtmatigheid.
c. Commissie onderzoek jaarrekening
Verslagen van de commissie.
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Beleidsmatige samenvatting
Beleidsinformatiebrief behorende bij de jaarstukken 2017
Beleidsmatige samenvatting
In dit document hebben we de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen van het jaar 2017 vermeld. Per
ontwikkeling is ook kort vermeld wat de effecten hiervan zijn.
Economie: doorwerking positieve ontwikkeling
De landelijke economie heeft zich in het afgelopen jaar verder herstelt van de recessie. Zo is de Nederlandse
economie in 2017 met 3,1 procent gegroeid; de hoogste stijging in tien jaar tijd.
Deze groei was ook merkbaar in onze gemeente Staphorst. Belangrijke graadmeters hiervoor vormen:
- de afname van gronden in de industrieterreinen zoals de voorspoedige ontwikkeling van het bestemmingsplan
de Bullingerslag;
- de belangstelling voor de particuliere woningbouw in Rouveen waarbij het bestemmingsplan Rouveen-West
werd afgerond;
- de arbeidsmarkt die zich in het afgelopen jaar in positieve zin heeft ontwikkeld. Het aantal ww-gerechtigden is
gedaald van 3,2% naar 2%.
Sociaal domein: afronding transitie
Binnen het sociaal domein hebben gemeenten er per 1 januari 2015 taken en verantwoordelijkheden bij gekregen
in de zorg en ondersteuning aan hun inwoners. Op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en
jeugdhulp.
In de jaren 2015 en 2016 stonden vooral de continuïteit en kwaliteit voor de inwoner voorop. Het aanbod is
kwalitatief goed en toereikend gebleken. In 2017 is deze transitie succesvol afgerond. Het begin van het jaar
2017 heeft in het teken gestaan van de evaluatie van het sociaal domein. De reserve sociaal domein wordt dit
jaar gevoed met afgerond €145.000.
Organisatie: doorontwikkeling
Primair richtte de organisatie zich in 2017 op de realisatie van de ambities uit het coalitieakkoord en de doelen
zoals die zijn gesteld in de missie en visie. Daarnaast is er voortvarend gewerkt aan een groot aantal
doorontwikkelingstrajecten zoals:
- Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst (EPOS);
- Integratie Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Centrum voor Werk en Ondersteuning (CWO);
- Overdracht van een deel van de vergunning-, toezicht- en handhavingstaken naar de Omgevingsdienst
IJsselland;
- Vaststelling uitvoeringsprogramma dienstverlening;
- Doorontwikkeling buitendienst;
- Implementatie strategisch communicatieplan;
- Implementatie strategisch personeel- en opleidingsbeleid.
Een en ander resulteerde er in dat deze trajecten niet binnen de bestaande formatie konden worden opgevangen
zodat er voor de kosten van inhuur dekkingsmiddelen zijn bij geraamd.
Zorg: permanente aandacht
Medio dit jaar is in de kern Rouveen het wooncentrum “de Sering” in gebruik genomen. Het
appartementencomplex met 24 appartementen is bestemd voor mensen met een vraag op het gebied van wonen
in combinatie met zorg, welzijn of dienst(en). De Stichting Welzijn Ouderen organiseert in de Buurtstee en
participeert met het aanbieden van gezamenlijke activiteiten voor bewoners en omwonenden.
Ruimtelijke ontwikkeling: 'Staphorst voor elkaar'
Uw raad heeft in december 2017 met de vaststelling van de omgevingsvisie “Staphorst voor elkaar” een koers
uitgezet op fysiek- sociaal gebied voor de komende tien jaar. Het is een uniek document waarin een
gemeentedekkende visie op lange termijn is vastgesteld. Bovendien wordt hiermee de toelating- en
ontwikkelingsplanologie verlaten en neemt onze gemeente daarbij een uitnodigende houding aan ten opzichte
van burgers en bedrijven om met goede plannen en initiatieven te komen.
Verkeer en vervoer: planmatig werken
Begin juni 2017 is door uw raad het integrale beleidskader van het verkeersplan vastgesteld. Het verkeersplan
verschaft duidelijkheid over drie vragen:
1. Waarom wordt geïnvesteerd in verkeer & vervoer?
2. Hoe wordt bepaald onder welke omstandigheden wel (of juist geen) maatregelen worden genomen?
3. Wat zijn tot 2030 de belangrijkste opgaven op het gebied van verkeer en vervoer?
Met de vaststelling van dit verkeersplan ontstaat de komende jaren een duidelijke lijn in wat de gemeente wel en
niet gaat doen. Hierdoor kan doelgericht gewerkt worden.
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Financieel beheer: stabiele positieve resultaten
1. de exploitatierekening 2017 sluit af met een batig saldo van € 349.000.
2. door positieve grondexploitaties (b.p. Rouveen, de Esch-III) is in 2017 totaal € 2,6 milj. naar de reserve
geboekt.
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Financiële samenvatting
Samenvatting programmarekening
Omschrijving programma

Baten

Lasten

Saldo

23.369 -

1.996

21.374 -

60 -

1.166

1.106

Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

191 -

2.116

1.926

Programma 3 | Economie/ondernemen

241 -

107

Programma 4 | Onderwijs

331 -

1.632

1.301

Programma 5 | Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme

223 -

3.886

3.663

Programma 6 | Sociaal Domein

2.340 -

10.421

8.081

Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu

3.282 -

3.830

548

Programma 8 | Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

4.799 -

2.698

2.101 -

299 -

5.694

5.395

35.136 -

33.546

1.590

Mutatie reserves programma 0

81 -

0

81 -

Mutatie reserves programma 1

0

6

6

Mutatie reserves programma 2

747 -

758

11

Mutatie reserves programma 3

0

0

0

Mutatie reserves programma 4

503 -

18

485 -

Mutatie reserves programma 5

1.264 -

70

1.194 -

Mutatie reserves programma 6

13 -

150

137

Mutatie reserves programma 7

0

595

595

Mutatie reserves programma 8

255 -

2.622

Mutatie reserves programma 9

419 -

304

Programma 0 | Algemeen Bestuur en Organisatie
Programma 1 | Openbare Orde en Veiligheid

Programma 9 | Overhead
Saldo baten en lasten vóór mutaties in de reserves

Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan de
reserves
Resultaat na mutaties in de reserves
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134 -

2.367
115 -

3.282

4.523

1.241

38.418-

38.069

349

Uitkomst 2017: globale cijfermatige analyse
Resultaat (x € 1.000)
Saldo van baten en lasten

€ 1.590.000

Resultaat

€

Toegevoegd aan reserves (excl.
resultaat 2017)

€ 1.241.000

349.000

Onttrekking en toevoeging reserves
Af: onttrekkingen uit de reserves
Aflossing lening Vitens

€

81.000

Wegen (met name beheerplan)

€

747.000

Afschrijving gemeentelijke
schoolgebouwen

€ 481.000

Afschrijving gemeentelijke
sportgebouwen

€ 110.000

Afschrijving gemeentehuis

€

50.000

Bijdrage ICT bibliotheek

€

90.000

Bijdrage renovatie zwembad

€ 800.000

Groot onderhoud sporthal

€

70.000

Groot onderhoud sportvelden

€

78.000

Incidenteel onderhoud groen, kappen en
€
planten bomen

98.000

Omgevingsvisie Staphorst

€

52.000

EPOS

€

81.000

Raming vennootschapsbelasting
grondexploitatie 2016 + 2017

€

60.000

Organisatieontwikkeling

€ 136.000

Diversen kleinere onttrekkingen aan de
reserves

€

348.000

€ 3.282.000
Bij: toevoegingen aan de reserves
Wegenbeheerplan

€

600.000

Onderhoud gebouwen

€

126.000

Toevoeging deel voorziening
Conradsweg (zandput Hooidijk)

€

98.000
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Voordeel sociaal domein (3 D's)

€

146.000

Riolering kosten < baten

€

383.000

Afvalstoffenheffing kosten < baten

€

212.000

Winstneming woningbouw Rouveen West
€
4

910.000

Winstneming industrieterrein De Esch 3

€

170.000

Winstneming industrieterrein
Bullingerslag

€ 1.070.000

Winstneming industrieterrein exploitatie
bijdragen Bullingerslag

€

450.000

Reserve automatisering

€

201.000

Wegenbeheer reservering niet gebruikte
€
dekkingsmiddelen

70.000

Diverse kleinere toevoegingen aan
reserves

87.000

€

€ 4.523.000
Per saldo
Toevoegingen aan de reserves onttrekking uit de reserves

€ 1.241.000

Jaarresultaat 2016 (niet in baten
jaarrekening 2017)

€

Toename reserve eind 2017 t.o.v eind
2016

€ 1.399.000

158.000

Resultaten voorgaande dienstjaren
2017:
2016:
2015:
2014:

€ 349.000
€ 158.000
€ 183.000
€ 222.000

Rechtmatigheid
De rechtmatigheid wordt getoetst aan de hand van het door de raad vastgestelde
normenkader. Onder rechtmatigheid wordt niet verstaan frauduleus handelen, maar
heeft de gemeente interne regelingen (verordeningen) en externe gestelde
richtlijnen (wetgeving e.d.) nageleefd.
Bij een aantal programma's is er sprake van toegelichte overschrijdingen. Deze
overschrijdingen passen binnen het bestaande beleid van de gemeente Staphorst
hetgeen inhoudt dat er geen sprake is van begrotingsonrechtmatigheid.
Wet- en regelgeving
Bij de samenstelling van de jaarstukken is de geldende regelgeving op basis van
het Besluit Begroting en Verantwoording en de uitleg hiervan in de Vraag &
Antwoord rubriek van het BBV (www.commissiebbv.nl) tot en met 2016 toegepast.

Reservepositie
Naam
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Stand per 1-12017

Winst 2016

Vermeerderingen Verminderingen

Stand per 3112-2017

- algemene reserves

11.323

158

0

3.164

8.317

- bestemmingsreserves

41.355

0

13.037

8.633

45.759

- totaal reserves

52.678

158

13.037

11.797

54.077

- voorzieningen

1.956

722

421

2.256

54.634

13.759

12.218

56.333

Totaal reserves en
voorzieningen

Grafische weergave gerealiseerde kosten en baten 2017 op programmaniveau
Gerealiseerde baten 2017
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Gerealiseerde lasten 2017

Analyse uitkomst t.o.v. oospronkelijke begroting
Beginsaldo begroting

€

32.000

Begrotingsbehandeling

€

72.301

Saldo primaire begroting 2017

€

104.301

Resultaat rekening

€

349.065

Verschil: positief

€

244.764

€
€

677.000
803.000

€
€

81.000
90.000

Nadelen
Algemeen
- voorziening personeel
- inhuur personeel incl. inhuur derden
9: Overhead
- studiebijdragen: mede door organisatiebrede
Stappop-training
- hogere toevoeging reserve automatisering
Totaal Nadelen

€ 1.651.000

Voordelen
0: Bestuur & Ondersteuning
- geen toevoeging, maar onttrekking
pensioenvoorziening wethouders door hoger
rente%
- geen bestuur- en onderzoekskosten college b&w
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€

206.000

€
€

50.000
52.000

- detachering medewerkers aan diverse gemeenten €
- hoger dividend en rentevergoeding verstrekte
€
leningen (er is door betrokkenen geen gebruik
gemaakt van vervroegde aflossing)
- algemene uitkering incl. afrekening voorgaande
jaren
2: Verkeer, Vervoer en Waterstaat
- elementenverhardingen: minder onderhoud,
bermverharding en onkruidbestrijding
5: Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme
- lagere kosten onderhoud plantsoenen en
groenvoorziening langs wegen
6: Sociaal domein
- minder aanspraak minimafonds
7: Volksgezondheid en milieu
- lagere kosten volksgezondheid (alcohol + drugs,
gemeenschappelijke regeling)
- lagere kosten milieubeheer en
gemeenschappelijke regeling
- hogere opbrengst begraafrechten (leges
verlenging en meer begraven)
8: Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
- hogere opbrengst bouwleges (woningbouw
Rouveen en industrieterrein Bullingerslag)
- verkoop woning Tulpenstraat 7
- vrijval provinciale subsidies voorgaande jaren
waarvoor geen terugbetalingsverplichting
- diverse kleinere voordelen

€

74.000
437.000

106.000

€

105.000

€

65.000

€
€
€

53.000
58.000
82.000

€

107.000

€

190.000

€
€

105.000
205.000

Totaal Voordelen

€ 1.895.000

Per saldo: totaal voordelen minus nadelen:

€

244.000

Analyse uitkomst 2017 ten opzichte van zomernota 2017
Bij de zomernota 2017 was de verwachting dat het resultaat over 2017 een negatieve uitkomst zou geven van €
750.000. Na samenstelling van de jaarrekening blijkt dat de jaarrekening een positieve uitkomst geeft van: €
350.000. Een te verklaren verschil van € 1.100.000.
Baten
A. Incidenteel
Programma en post

Toelichting

Programma 0
- pensioenvoorziening
wethouders

onttrekking uit de reserve in plaats van
€ 206.000
toevoeging i.v.m. rente-aanpassing

Programma 8
- bouwleges
- gemeentelijk woningbezit
- provinciale subsidies

Bedrag

- voorspoedige uitgifte b.p. RouveenWest en Bullingerslag
- verkoop gemeentelijke woning
Tulpenstraat 7
- verantwoording ontvangsten uit
voorgaande jaren waar geen
terugbetalingsverplichting tegenover
staat

€ 107.000
€ 190.000
€ 105.000

Incidentele voordelen > € 25.000

€ 608.000

B. Uit de exploitatie
Programma en post

Toelichting

Bedrag

Programma 0
- college b&w

- geen bestuur- en

€ 50.000
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- gemeentelijke
onderzoekskosten
samenwerking/burgerzaken gedaan
- detachering
medewerkers

Programma 2
- elementenverharding
- bermen en sloten

€ 52.000

- minder kosten klein
onderhoud,
bermverharding en
lagere kosten
onkruidbestrijding
- inbesteding ROVA
en lagere stortkosten
schouwafval en gras

€ 106.000
€ 52.000

lagere kosten
onderhoud
plantsoenen en
groenvoorziening
Programma 5
langs wegen- o.a. door
- onderhoud
geen gebruik te maken
plantsoen/groenvoorziening stelposten
langs wegen
groenonderhoud,
- onderhoud
watergangen,
€ 105.000
groenvoorziening langs
renovaties en
uitbreiding,
wegen
plantmateriaal en
minder regulier
gesnoeid en minder
inhuur materieel

Programma 6
- collectieve
vervoersvoorziening
- minimafonds

Programma 7
- volksgezondheid
- milieubeleid
- begraafplaatsen

Programma 9
- loonsom

- materieel openbare
werken
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- andere aanpak voor
WMO-vervoer (mijn
taxi op maat i.p.v.
regio-taxi) waardoor
€ 50.000
minder aanspraak op
is gedaan
€ 65.000
- minder gebruik van
maatschappelijke
dienstverlening
- w.o. lagere kosten
uitvoeringsprogramma
alcohol + drugs: €
16.000 en lagere
bijdr. gem.sch.regeling
€ 22.000
€ 53.000
- w.o. minder kosten
milieubeheer en
€ 58.000
lagere kosten
gem.sch. regeling
€ 82.000
- hogere opbrengst
begraafrechten; m.n.
leges verlenging en
mer personen
begraven
- totale loonsom:
begroot
€
7.767.000
bij: geraamd via
zomernota:
€
900.000

€ 127.000
€

8.667.000
werkelijke

€ 43.000

loonsom:
€ 8.540.000
batig saldo op de
tot.loonsom €
127.000
een onderschrijding
van 1,46% op de totale
loonsom van
€ 8,7 miljoen
- lagere kosten
onderhoud, brandstof
en afschrijving
Voordelen exploitatie rekening t.o.v. begroting € 843.000
Diverse kleinere voordelen op diverse
€ 407.000
programma's
Totaal Voordelen exploitatierekening € 1. 250.000
Totaal aan Voordelen Incidenteel en Exploitatie € 1.858.000
Lasten
A. Incidenteel
Programma en post
- voorziening voormalig
personeel

Toelichting

Bedrag

- gestort

€ 677.000

Incidentele nadelen > € 25.000

€ 677.000

Toelichting

Bedrag

B. Uit de exploitatie
Programma en post
Programma 9
- studiebijdragen

- hoger; mede door organisatiebrede
€ 81.000
Stappop-training
Nadelen rekening t.o.v. begroting > €
€ 81.000
25.000

Totaal nadelen € 758.000
Totaal voordelen minus nadelen € 1.100.000

Resumé
1. De jaarrekening 2017 is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring over de financiële
rechtmatigheid.
2. Het positieve saldo van € 349.000 na bestemming bedraagt nog geen 1% (ruim 0,8 %) van de totale lasten na
bestemming = € 41,6 miljoen.
3. Dit jaar is het saldo ten opzichte van de oorspronkelijke begroting heel globaal te analyseren door:
a. enkele positieve structurele posten
geen
b. enkele negatieve structurele posten
geen
c. enkele incidentele voordelen
- lagere stortingen en hogere onttrekking pensioenvoorziening wethouders
206.000
- algemene uitkering uit het gemeentefonds: m.n. door voorgaande jaren
€ 440.000
- minder kosten onderhoud elementenverharding
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€

€ 105.000
- hogere ontvangst bouwleges door voorspoedige uitgifte Rouveen-West en Bullingerslag
110.000
- opbrengst verkoop woning Tulpenstraat
€ 190.000
- lagere kosten groenvoorziening langs wegen en plantsoenen
€ 105.000
d. enkele incidentele nadelen
- storting personeelsvoorziening
€ 680.000
- kosten inhuur derden
€ 805.000

€

4. De reservepositie (reserves en voorzieningen) is incl. resultaatbepaling voor bestemming dit jaar toegenomen
met € 1,7 miljoen
- de hoogte van de reserve is toegenomen met:
€
1,4 miljoen
- de hoogte van de voorzieningen is toegenomen met:
€
0,3 miljoen
Reserve grondexploitatie
De reserve grondexploitatie zal de komende jaren worden gevoed als gevolg van te verwachten positieve
exploitatieresultaten van o.a. de bestemmingsplannen de Esch-III, Rouveen-West en Bullingerslag.
Reserve afschrijving investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Conform de voorschriften worden de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
geactiveerd. De jaarlijkse afschrijvingslasten van deze investeringen worden ten laste van de reserve
afschrijving investering in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut gebracht. De noodzakelijk middelen
(totaal van de investering/afschrijvingslast) worden dan toegevoegd aan de reserve zonder bestemming of de
reserve grondexploitatie.
Reserve zonder bestemming
De reserve zonder bestemming heeft een saldo van: € 5 miljoen. Daarvan moeten nog de investeringen e.d. op
in mindering worden gebracht waar de raad wel toe besloten heeft maar nog niet zijn uitgevoerd. Op basis
hiervan is de stand € 1,5 miljoen.
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Jaarverslag - Programma's
Jaarverslag - Programma's
In dit hoofdstuk is opgenomen:
Programma 0 | Algemeen Bestuur en Organisatie
Programma 1 | Openbare Orde en Veiligheid
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Programma 3 | Economie/ ondernemen
Programma 4 | Onderwijs
Programma 5 | Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme
Programma 6 | Sociaal Domein
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu
Programma 8 | Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Programma 9 | Overhead
Klik hieronder op een programma voor meer informatie.
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Programma 0 | Algemeen Bestuur en Organisatie
Programma 0 | Algemeen Bestuur en Organisatie
Voor de gemeente Staphorst is, naast het behoud van identiteit en eigenheid van de gemeente Staphorst, ook
ambitie van de lokale samenleving van belang. Inwoners en ondernemers worden betrokken bij de vorming van
beleid om zo de transparantie en toegankelijkheid te bevorderen. De dienstverlening van de gemeente is veel
meer (dan voorheen) gebaseerd op het constructief meedenken met initiatieven. Het college verbindt zich met
haar samenleving, regisseert en stuurt op processen met respect voor ieders rol en verantwoordelijkheden. Door
de ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen, krijgt de gemeentelijke overheid meer taken en
verantwoordelijkheden. Dat betekent eveneens dat inwoners meer verantwoording dragen en meer zullen
participeren dan voorheen.

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Nr.

Taakveld

Portefeuillehouder

0.1

Bestuur

drs. T.C. Segers MBA

0.2

Burgerzaken

mr. dr. S. de Jong

0.5

Treasury

mr. dr. S. de Jong

0.61

OZB woningen

mr. dr. S. de Jong

0.62

OZB niet-woningen

mr. dr. S. de Jong

0.64

Belastingen overig

mr. dr. S. de Jong

0.7

Alg. Uitk. en Ov. Uitk. Gem. fonds

mr. dr. S. de Jong

0.8

Overige baten en lasten

mr. dr. S. de Jong

0.10

Mutatie reserves

mr. dr. S. de Jong

0.11

Resultaat baten en lasten

mr. dr. S. de Jong

Beleidskader
Beleid

Verordeningen

Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige in een
keuze situatie

Regeling openstelling elektronisch verkeer Belastingen
en WOZ

Beleidsregels briefadres GBA

Reglement burgerlijke stand

Beleidsregels gevonden en verloren voorwerpen

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad

Beleidsregels verminderen OZB-gebruik nietwoning

Verordening ambtelijke bijstand en
fractieondersteuning 2011

Bestuursfilosofie

Verordening basisregistratie personen (BRP)

Coalitieakkoord 2014-2018

Regeling jongerenraad Staphorst

Coalitieakkoord collegeprogramma

Verordening hondenbelasting 2017

Regeling beheer GBA

Verordening naamgeving en nummering (adressen)
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Nota lokale heffingen 2017

Verordening onderzoeken doelmatigheid en
doeltreffendheid van de gemeente Staphorst
Verordening onroerende zaakbelasting 2017
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en
commissieleden 2016
Verordening klankbordgesprekken burgemeester en
gemeenteraad Staphorst
Verordening Rekenkamercommissie gemeente
Staphorst 2017
Verordening op de vertrouwenscommissie, die de
aanbeveling tot benoeming van de burgemeester
voorbereidt

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Borging legitimatie gemeenschappelijke regelingen
De gemeente neemt deel in verschillende gemeenschappelijke regelingen, met elk zijn eigen dynamiek. We
willen dat de kaderstelling, sturing en beheersing, grip houden op een GR door de Raad voldoende is geborgd.

Wat hebben we bereikt?
Deelname Werkgroep Regio IJsselland
Deelname werkgroep Regio IJsselland ter verbetering van kaderstelling/sturing en beheersing GR.
Portefeuillehouder: Segers T.C.
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016
Gereed
Kwaliteit
In regionaal verband is door een daartoe ingestelde werkgroep een notitie opgesteld: "grip op verbonden
partijen" met als ondertitel "hoe komen we tot een gezonde balans tussen controle en vertrouwen?".
De uitwerking is opgepakt in de vorm van 2 pilots: governance en financiën GGD.
Als een nieuw vervolg is ambtelijk het initiatief genomen of risicomanagement mogelijk ook gezamenlijk
kan worden opgepakt.
Tijd
Afgerond.

Geld
De kosten hebben zich beperkt tot het "leveren" van ambtelijke inzet.
Vernieuwen nota verbonden partijen
Vernieuwen nota verbonden partijen eind 2015/begin 2016.
Portefeuillehouder: Segers T.C.
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016
Gereed
Kwaliteit
De bijgestelde nota voldoet aan de wettelijke bepalingen en er is aandacht voor het aspect grip op
verbonden partijen.
Tijd
De bijgestelde nota verbonden partijen is samen gesteld en wordt bestuurlijk behandeld.
De nota is opiniërend behandeld in de vergadering van de raad d.d. 26 april. Wethouder De Jong zei bij
de behandeling toe dat hij de raad zal informeren over de onderbouwing van het feit dat de stichting
dagelijks beheer multifunctioneel centrum Rouveen een verbonden partij is en dat de raad hierover nog
niet geïnformeerd was.
De nota zal worden vastgesteld in de vergadering van 10 mei 2016.
Afgerond: de nota is vastgesteld in de vergadering van de raad op 10 mei 2016.
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Geld
De kosten beperken zich tot ambtelijke inzet.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Het behouden van eigen democratische legitimatie
Gemeente Staphorst dient de eigen democratische legitimatie te behouden binnen elke vorm
van intergemeentelijke samenwerking.

Wat hebben we bereikt?
Raad in vroeg stadium informeren op hoofdzaken en beleidsvoornemens
Gemeente Staphorst dient de eigen democratische legitimatie te behouden binnen elke vorm van
intergemeentelijke samenwerking. De raad wordt in een vroeg stadium geïnformeerd op hoofdzaken en
beleidsvoornemens ten aanzien van intergemeentelijke samenwerking. Er wordt periodiek en onafhankelijk van
andere informatie verslag gedaan van overleg tussen samenwerkende organisatie.
Portefeuillehouder: Segers T.C.
Einddatum: 31-12-2016
Gereed
Kwaliteit
De gemeenten Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland zijn per 1 januari 2017 een samenwerking
gestart op het gebied van inkopen en aanbesteden. Dit betekent dat er per deze datum voor de 3
gemeenten 2 fulltime inkoopadviseurs beschikbaar zijn. Eind dit jaar heeft er een evaluatie
plaatsgevonden van de samenwerking en is besloten de samenwerking te continueren.
Tijd
Nvt
Geld
Voor de inzet van Staphorst (0,5 fte) is een bedrag van € 15.000 beschikbaar voor inhuur derden in het
kader van gemeentelijke samenwerking en in het vacaturebudget 0,2 fte voor een inkoopadviseur.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Realistische aanpak samenwerking andere gemeenten
Bij dit onderdeel wordt aangesloten bij het coalitieakkoord. Daar waar samenwerking mogelijk en leidt tot efficiënt
werken en kostenbesparend zal deze samenwerking worden gezocht. Dit is en blijft een permanent gebeuren.

Wat hebben we bereikt?
Gesprekken met Zwartewaterland en Steenwijkerland
Voor de bedrijfsvoering worden gesprekken gevoerd met Zwartewaterland en Steenwij- kerland.
Portefeuillehouder: Segers T.C.
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014
Gereed
Kwaliteit
Zie 'slim samenwerken'.
Tijd
Geld

'Slim samenwerken'
Bestaande samenwerkingen blijven vooralsnog in stand met intentie ‘slim samenwerken’.
Portefeuillehouder: Segers T.C.
Startdatum: 27-11-2015
Gereed
Kwaliteit
De gemeente werkt samen met buurgemeenten Zwartewaterland en Steenwijkerland. De samenwerking
richt zich in eerste aanleg op het verminderen van (veronderstelde) kwetsbaarheden en op versterking
van de zogeheten K's. Kwaliteitsverbetering, verminderen van kwetsbaarheid, kansen voor medewerkers
en besparing van kosten.
Tijd
Geld
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Verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden tot samenwerking
Verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden tot samenwerking bij de drie decentralisaties met Steenwijkerland,
Zwartewaterland, meppel en Westerveld.
Portefeuillehouder: Segers T.C.
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014
Gereed
Kwaliteit
Zie 'slim samenwerken'.
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Vergroten onderaanneming
Mogelijkheden onderaanneming vergroten.

Wat hebben we bereikt?
Opdrachten in kleinere porties verdelen
Vergroten onderaanneming. ‘Vroeger’ mocht een opdracht niet in delen worden geknipt. Nu wordt er per project,
rekening houdend met een aantal voorwaarden, een keuze gemaakt om een opdracht in kleinere porties te
verdelen.
Portefeuillehouder: Segers T.C.
Gereed
Kwaliteit
In het op 9 januari 2018 vastgestelde geactualiseerde inkoop- en aanbestedingsbeleid is aangegeven dat
de gemeente oog heeft voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) door opdrachten niet samen te voegen als
dit ten koste gaat van de kansen van het MKB en dat de gemeente het aangaan van combinaties en
onderaanneming toestaat.
Tijd
Is opgenomen in het op 9 januari 2018 vastgestelde geactualiseerde inkoop- en aanbestedingsbeleid.
Geld
Niet van toepassing.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
VOG voor vrijwilligers
Aan de hand van aanvragen die via de gemeente lopen wordt gemonitord welke (groepen) vrijwilligers nu niet
voor het gratis VOG in aanmerking komen.

Wat hebben we bereikt?
Gratis VOG voor vrijwilligers
Aan de hand van aanvragen die via de gemeente lopen wordt gemonitord welke (groepen) vrijwilligers nu niet
voor het gratis VOG in aanmerking komen.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017
Gereed
Kwaliteit
In de periode november 2016 tot en met april 2017 is bijgehouden door wie namens welke organisatie
een VOG is aangevraagd en of deze ook vergoed wordt. Slechts 3 personen hebben aangegeven deze
niet vergoed te krijgen. Dit overzicht en het voorstel om uitsluitend aan die vrijwilligers die de VOG zelf
dienen te betalen een gratis VOG beschikbaar te stellen is op 23 mei jl. door het college geaccordeerd en
de raad wordt hierover geïnformeerd middels een raadsmemo.
Tijd
collegebesluit op 23 mei jl. en raadsmemo t.b.v. de raadsvergadering op 20 juni aanstaande.
Geld
De kosten van het incidenteel verstrekken van een gratis VOG zijn niet geraamd. Aangezien het naar
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verwachting gaat om een bedrag van slechts € 250 op jaarbasis kan dit ten laste gebracht worden van
het product 4610402 (ondersteuning vrijwilligers).
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Vastleggen overall strategie Burgerparticipatie
De overall-strategie is vastgelegd in de nota Burgerkracht. In het handboek Burgerparticipatie worden alle
mogelijk te gebruiken instrumenten gebruikt.

Wat hebben we bereikt?
Vastleggen overall strategie Burgerparticipatie
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 29-09-2016
Permanent
Kwaliteit
Er is een stappenplan gemaakt t/m januari 2018.
Tijd
tweede helft 2017
Geld
geen geld mee gemoeid
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen
Een extra verhoging van de OZB in de komende raadsperiode ligt niet voor de hand.

Wat hebben we bereikt?
OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen
Het college streeft erna om de OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 10-12-2015
Permanent
Kwaliteit
Bij het jaarlijks samenstellen van de primitieve begrotingen is er uitvoering aan gegeven.
Tijd
Jaarlijks bezien.
Bij de concept-begroting 2017 is geen verhoging voorgesteld.
Geld
Maatregel kan als dekkingsmiddel worden ingezet bij het jaarlijks samen te stellen dekkingsplan bij de
begrotingen.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Meerjarenoverzicht lasten burgers
In de paragraaf lokale heffingen is voldoende aandacht besteedt aan de lasten voor de burgers.

Wat hebben we bereikt?
Meerjarenoverzicht lasten burgers
In de paragraaf lokale heffingen wordt hier voldoende aandacht aan besteed.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 12-01-2017
Permanent
Kwaliteit
Bij de samenstelling van de begroting en jaarrekening wordt in de paragraaf Lokale Heffingen inzicht
gegeven in de lokale belastingdruk.
In de begroting 2017 is dit eveneens opgenomen.
Hierbij ook rekening gehouden met de nieuwe regeling kostenonderbouwing zoals bepaald in de
vernieuwing BBV.
Tijd
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Geld
Bij de afvalstoffenheffing is er momenteel geen sprake van een kostendekkend tarief. Het verschil wordt
opgevangen uit de reserve matiging afvalstoffenheffing.

Wat heeft het gekost?
Bedragen x1000

Exploitatie

Begroting Begrotingswijzigingen
2017
2017

Lasten
Baten
Gerealiseerd saldo van
baten en lasten
Stortingen en onttrekkingen

Begroting 2017 Realisatie Voordeel/Nadeel
na wijziging
2017

2.533

-1.207

1.326

1.996

-670

-22.263

-788

-23.051

-23.369

318

19.730

1.996

21.725

21.374

351

Begroting Begrotingswijzigingen
2017
2017

Begroting 2017 Realisatie Voordeel/Nadeel
na wijziging
2017

Onttrekkingen

0

-91

-91

-81

-10

Mutaties reserves

0

91

91

81

10

19.730

1.904

21.634

21.292

341

Gerealiseerd resultaat

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging
Omschrijving

Voordeel

Onttrekking ipv toevoeging pensioenvoorziening wethouders door
aanpassing rentepercentage van 0.8% in 2016 naar 1.6% in 2017

Nadeel

206

Het begrotingstekort wordt geraamd op onvoorzien. Na vaststelling
zomernota komt dit uit op bijgaand tekort

746

Geen budget nodig geweest voor onderzoekskosten college

50

Diverse kleinere voordelen en nadelen, per saldo

129

Totaal te verklaren verschillen

385

746

Lopende investeringen eind 2017
Programma 0 had geen lopende investeringen eind 2017.
Bedragen x1000

Investeringen die afgerond zijn in 2017
De stemmachines zijn niet aangekocht.
Bedragen x1000

Details

Investeringsbedrag

Uitgaven t/m Uitgaven Totale uitgaven
Restant
31-12-2016
2017
t/m 2017 Krediet 2017

7402001 Aanschaf
stemmachines (2017)

10

0

0

0

10

Gerealiseerd saldo van baten
en lasten

-10

0

0

0

-10

Verplichte indicatoren
De indicatoren die hieronder worden genoemd zijn door de gemeente uit eigen gegevens of eigen begroting
overgenomen. Hiervoor is geen landelijke bron beschikbaar.
Formatie: toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat
Jaar
Staphorst
2017
2018

- pagina 25 van 269

6,94
7,28

Toelichting
= aanwezig personeel + vacatures
Eenheid: fte per 1.000 inwoners
Bezetting: werkelijk aantal fte dat werkzaam is (inclusief boventallig)
Jaar
Staphorst
2017

6,41

2018
6,59
Toelichting: eenheid: fte per 1.000 inwoners
Apparaatskosten
Jaar

Staphorst

2017

513

2018
579
Toelichting:
Apparaatskosten (oftewel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van
personeel, organisatie-, huisvesting-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de
organisatorische taken. Hier vallen niet de kosten van griffie en bestuur onder.
Eenheid: kosten per inwoner
Externe inhuur
Jaar

Staphorst

2017

29

2018
Toelichting:
Eenheid: kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen.
Totale loonsom: € 7.686.272, totale kosten inhuur externen: € 2.265.035. Hieronder vallen niet alle vormen
waarin een product of opdracht compleet in de markt wordt gezet (aanbestedingen van wegen/groen enz)
Overhead
Jaar

Staphorst

2017

17,1 %

2018
14 %
Toelichting:
Totaal alle taakvelden 0 t/m 9:
Taakveld 9 overhead
Totaal taakveld 0 t/m 8
Af: Rova (4.730.101)
Totaal:
Percentage overhead: 17,1%
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€ 41.266
€ 5.888
€ 35.378
€ 923
€ 34.455

Programma 1 | Openbare Orde en Veiligheid
Programma 1 | Openbare Orde en Veiligheid
Ons doel is dat iedere burger in Staphorst zich veilig voelt. Wij streven ernaar dat het huidige
voorzieningenniveau van de politie, de brandweer en de ambulance (o.a. aanrijdingstijd) op peil blijft. Er wordt
grote waarde gehecht aan de zichtbaarheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de politie en preventie staat
voor ons op één. Het college zal werken aan een groter veiligheidsgevoel bij burgers en ondernemers. Wij staan
dan ook in voor het behoud van de brandweerkazerne in de gemeente Staphorst.
Voor het verbeteren van de veiligheid van vooral jongeren en de daarbij horende verantwoordelijkheid van de
gemeente, moet het Ketenbeleid geëvalueerd worden.

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Nr.

Taakveld

Portefeuillehouder

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

drs. T.C. Segers MBA

1.2

Openbare orde en veiligheid

drs. T.C. Segers MBA

Beleidskader
Beleid

Verordeningen

Beleidslijn toepassing Wet BIBOB

Algemene Plaatselijke Verordening, 3e wijziging

Beleidsnotitie de keten in beeld

Verordening binnentreden ter uitvoering
noodverordeningen

Beleidsregel aanpak overlast

Brandveiligheidsverordening 2010 gemeente
Staphorst

Evenementenbeleid

Wegsleepverordening Staphorst

Horecanotitie gemeente Staphorst

Mandaat huisverbod

Integraal veiligheidsplan gemeente Staphorst 20152018
Preventie- en handhavingsbeleid alcohol en drugs
2015-2018
Protocol tijdelijk huisverbod
Regeling brandveiligheid en hulpverlening
Uitvoering handhaving recreatief (nacht)verblijf
buiten kampeerterreinen

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Waardering brandweervrijwilligers en behoud kazerne huidige locatie
Wij hebben oog voor de gewaardeerde vrijwilligers van de brandweer in de moeilijke taken die zij
uitvoeren. Daarbij streven wij ernaar dat de brandweerkazerne en ambulancepost binnen de gemeente Staphorst
behouden worden. Het huidige voorzieningenniveau behouden we op het gewenste peil.

Wat hebben we bereikt?
Waardering brandweervrijwilligers en behoud kazerne huidige locatie
Het college heeft ook veel waardering voor de vrijwilligers van de brandweer. Het college zal zich indien nodig
maximaal inzetten voor het behoud van de brandweerkazerne en de ambulancepost, binnen de kaders van de
Veiligheidsregio.
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Portefeuillehouder: Segers T.C.
Permanent
Kwaliteit
Wij dragen zorg voor onze vrijwilligers en blijven nauw betrokken bij de lokale brandweerzorg in onze
gemeente.
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
‘Vinger aan de pols’ houden bij intergemeentelijke samenwerking Veiligheidsregio
Wij houden een stevige vinger aan de pols bij het beleid van de intergemeentelijke samenwerking op het gebied
van veiligheid door middel van de Veiligheidsregio. Hier dragen wij de eigenheid, de kwetsbaarheid en identiteit
van de gemeente Staphorst uit. Hierbij geldt ook dat er oog is voor hulpverlening aan kleinschalige ongevallen
door hulpdiensten; dus niet alleen daadkrachtig optreden bij grote calamiteiten.

Wat hebben we bereikt?
Oog voor hulpverlening aan kleinschalige ongevallen door hulpdiensten
Portefeuillehouder: Segers T.C.
Startdatum: 27-11-2015
Permanent
Kwaliteit
Wij blijven actief betrokken bij de inzetten van de hulpdiensten in de gemeente.
Maandelijks wordt hierop door de hulpdiensten een terugblik gegeven.
Tijd
Geld

Uitdragen van de eigenheid, de kwetsbaarheid en identiteit van de gemeente
Portefeuillehouder: Segers T.C.
Startdatum: 27-11-2015
Permanent
Kwaliteit
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Brandweerkazerne Staphorst
Wij staan in voor het behoud van de fysieke kazerne in de gemeente Staphorst.

Wat hebben we bereikt?
Behoud kazerne Staphorst
Het college gaat hier voor.
Portefeuillehouder: Segers T.C.
Permanent
Kwaliteit
De brandweerkazerne aan de Gemeenteweg 36 te Staphorst in stand houden.
Tijd
Geld
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Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Ambulancepost Lichtmis met aanrijtijden binnen de normen
Wij staan in voor het behoud van de ambulancepost bij De Lichtmis. De aanrijtijd dient voor de gehele gemeente
Staphorst binnen de normen te blijven.

Wat hebben we bereikt?
Aanrijtijden binnen de normen
Portefeuillehouder: Segers T.C.
Startdatum: 06-12-2015
Permanent
Kwaliteit
Aanrijtijden van de hulpdiensten zijn binnen de wettelijke vastgestelde normen.
Tijd
Geld

Behoud ambulancepost
Portefeuillehouder: Segers T.C.
Startdatum: 06-12-2015
Permanent
Kwaliteit
De ambulancepost aan de Oude Rijksweg 502B in Rouveen in stand houden.
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Groter veiligheidsgevoel burger en ondernemer
Wij werken aan een groter veiligheidsgevoel bij burgers en ondernemers. Dit blijft niet slechts bij ‘goede
voornemens’. Het college zal met een SMART-gericht plan van aanpak komen.

Wat hebben we bereikt?
Groter veiligheidsgevoel burger en ondernemer
In het eerste kwartaal 2015 wordt de raad een nieuw integraal Veiligheidsplan voorgelegd. Dit plan is opgesteld
aan de hand van veiligheidscijfers, ontwikkelingen binnen de politie en de Veiligheidsregio.
Portefeuillehouder: Segers T.C.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 01-04-2015
Gereed
Kwaliteit
Wij motiveren en informeren inwoners en ondernemers over het verbeteren van het veiligheidsgevoel in
onze gemeente.
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Voldoende wijkagenten, zichtbaar en actief
Wij dringen er bij de politie op aan, dat wijkagenten zoveel mogelijk zichtbaar in de wijk zijn. Daarnaast zien wij er
op toe, dat de door het Rijk toegezegde aantal wijkagenten (één wijkagent per 5.000 inwoners) daadwerkelijk in
de gemeente komt, en dat deze actief en zichtbaar zijn binnen de gemeente.

Wat hebben we bereikt?
Voldoende wijkagenten, zichtbaar en actief
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Het optimaal inrichten van de uitvoering van de taken is een onderdeel van het Veiligheidsplan.
Portefeuillehouder: Segers T.C.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 01-04-2015
Gereed
Kwaliteit
Wij houden aandacht voor het hebben van voldoende wijkagenten en politiezorg in onze gemeente.
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Stimuleren en ondersteunen veiligheid bij uitgaan
Wij stimuleren en ondersteunen de veiligheid bij het uitgaan in de gemeente Staphorst. Dat is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van publiek, horecaondernemers, gemeente en politie. Wij handhaven de huidige
sluitingstijden van de horeca, de APV en waarderen de actuele werkwijze.

Wat hebben we bereikt?
Stimuleren en ondersteunen veiligheid bij uitgaan
Portefeuillehouder: Segers T.C.
Permanent
Kwaliteit
Wij monitoren samen met de politie incidenten bij het uitgaan. De inzet van de VOS Veilig Op Straat)
telefoon waarbij horecaondernemers onrust snel kunnen melden is een succes.
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Preventieve voorlichting veiligheid en inbraak
Wij stimuleren veiligheid door preventief de burgers voor te lichten op veiligheidsaspecten in het verkeer en
inbraakpreventie. Ook is daarbij aandacht voor het gebruik en de mogelijkheden van de sociale media.

Wat hebben we bereikt?
Preventieve voorlichting veiligheid en inbraak
Wij zullen de burgers voorlichten over preventie maatregelen. Dit wordt onderdeel van het integrale
Veiligheidsplan.
Portefeuillehouder: Segers T.C.
Permanent
Kwaliteit
Wij nemen de rol als regievoerder bij het opzetten van preventie en voorlichting.
Samen met brandweer en politie wordt gekeken naar het inzetten van voorlichting in de verschillende
veiligheidsthema’s.
Extra aandacht wordt hierin gegeven aan inbraakpreventie die bekend staat als High Impact Crime.
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Onderzoek en mogelijkheden cameratoezicht invalswegen
Door de aantrekkelijke ligging van Staphorst aan de A28 wordt het een gewild gebied voor het plegen van
inbraken en mogelijk criminele activiteiten. Wij oriënteren ons als gemeente op en doen onderzoek naar, de
mogelijkheden van het installeren van een camerasysteem c.q parkmanagement bij de toegangswegen /
invalswegen van de bedrijventerreinen.
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Wat hebben we bereikt?
Onderzoek en mogelijkheden cameratoezicht invalswegen
Zodra het glasvezelnetwerk (zie punt 8.1.10) op het bedrijventerrein operationeel is, wordt de beveiliging door
middel van cameratoezicht in samenspraak met de ICC onderzocht.
Portefeuillehouder: Segers T.C.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Wij hebben een startbudget voor het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden van
cameratoezicht bij invalswegen. Onderzocht wordt in hoeverre bedrijven bereid zijn hierin te participeren.
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Toezicht en handhaving ketenbeleid
De gemeente houdt toezicht, handhaaft en evalueert het Ketenbeleid en treedt op tegen wildkamperen in het
buitengebied. Daarnaast zorgt de gemeente voor bewustwording van de verantwoordelijkheid voor veiligheid en
jeugd, bij ouders en/of eigenaren van gronden en opstallen waar keten zijn gevestigd.

Wat hebben we bereikt?
Evaluatie ketenbeleid
Evaluatie ketenbeleid. Voorkeur voor preventie; bij excessen toezicht en handhaving.
Portefeuillehouder: Segers T.C.
Startdatum: 01-01-2015
Permanent
Kwaliteit
De raad heeft op 2 november 2016 het uitvoeringsplan alcohol en drugs 2018-2018 vastgesteld.
Onderdeel hiervan was uitvoering geven aan de aanbevelingen uit de evaluatienotitie ketenbeleid door
Keetkeur. In januari 2017 is gestart met de implementatie van het plan van aanpak door Keetkeur;
keetadviseurs zijn geworven en getraind en enkele keten zijn bezocht. Er wordt in eerste instantie vooral
ingezet op het herstellen van vertrouwen en in contact komen met keten. Over 2017 is een
tussenrapportage Keetkeur opgesteld, voorzien van een raadsmemo.
Tijd
Bij de tussenrapportage Keetkeur is tevens een doorkijk naar 2018 opgenomen; uitvoering grotendeels
conform planning.
Geld
De raad heeft de benodigde middelen voor de jaren 2016, 2017 en 2018 beschikbaar gesteld.
Ketenbeleid
Ketenbeleid: alcohol wordt uit het ketenbeleid gehaald en overgebracht naar Integraal Preventie en
Handhavingsplan Alcohol.
Portefeuillehouder: Segers T.C.
Permanent
Kwaliteit
alcohol en drugs i.r.t. keten zijn opgenomen in het uitvoeringsplan van het Integraal preventie- en
handhavingsplan alcohol en drugs Staphorst, zoals verwoord bij de evaluatienotitie. Tussenrapportage
2017 Keetkeur is opgesteld en voorzien van een raadsmemo.
Tijd
zie opmerkingen evaluatie ketenbeleid; de evaluatienotitie is vastgesteld in januari 2016 en in december
2016/januari 2017 wordt gestart met de uitvoering via Keetkeur.
Geld
preventie, toezicht en handhaving gaan meer geld kosten; zie opmerkingen evaluatie ketenbeleid. De
raad heeft op 1 november 2016 de benodigde middelen beschikbaar gesteld.
Wildkamperen
Wildkamperen: waar nodig actief toezicht en handhavend optreden.
Portefeuillehouder: Segers T.C.
Startdatum: 27-11-2015
Permanent
Kwaliteit
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Speelt alleen in de zomermaanden rond bouwvak, met name in het buitengebied. Er wordt actief gezocht
naar de locaties, hierbij ligt de focus op excessen. In 2017 geen excessen waargenomen in het
buitengebied.
Tijd
Speelt alleen in de zomermaanden rond bouwvak. In 2017 hebben er dan ook controles plaatsgevonden
rond deze tijd.
Geld
Valt binnen reguliere takenpakket van het werkveld APV.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Gebruik burgernet en AED
Wij stimuleren als gemeente het gebruik van Burgernet, en een dekkend netwerk van Automatische Externe
Defibrillators (AED’s).

Wat hebben we bereikt?
Gebruik burgernet en AED
Het college zal dit opnemen in het Integraal Veiligheidsplan (zie punt 2.1.1).
Portefeuillehouder: Segers T.C.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gereed
Kwaliteit
Op 10 mei 2016 is de raad akkoord gegaan met het voorstel mbt beheer, onderhoud en vervanging van
34 AED-apparaten zoals opgenomen in het spreidings-/dekkingsplan. Beschikking aan stichting is
opgesteld en verzonden.
Tijd
Geld
extra benodigde structurele middelen ad € 8.500 zijn door de raad beschikbaar gesteld.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Faciliteren politiesteunpunt in IJhorst en Rouveen
Aan de politie zal gevraagd worden of er behoefte is aan extra politiesteunpunten in IJhorst en Rouveen.

Wat hebben we bereikt?
Faciliteren politiesteunpunt in IJhorst en Rouveen
Aan de politie zal gevraagd worden of er behoefte is aan extra politiesteunpunten in IJhorst en Rouveen.
Portefeuillehouder: Segers T.C.
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017
Gestart, nog niet gereed
Tijd
Onderzoek loopt nog.
Geld

Wat heeft het gekost?
Bedragen x1000
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Exploitatie
Lasten
Baten
Gerealiseerd saldo van
baten en lasten
Stortingen en onttrekkingen
Stortingen
Mutaties reserves
Gerealiseerd resultaat

Begroting Begrotingswijzigingen
2017
2017

Begroting 2017 Realisatie Voordeel/Nadeel
na wijziging
2017

1.211

13

1.224

1.166

58

-59

0

-59

-60

1

-1.152

-13

-1.165

-1.106

-60

Begroting Begrotingswijzigingen
2017
2017

Begroting 2017 Realisatie Voordeel/Nadeel
na wijziging
2017

6

0

6

6

0

-6

0

-6

-6

0

-1.146

-13

-1.159

-1.100

-60

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en de begroting na wijziging
Omschrijving

Voordeel

Door personeelswisselingen en deelname aan generatiepact van
medewerkers ontstaat er een voordeel op loonkosten Openbare
orde en veiligheid

33

diversen

27

Totaal te verklaren verschillen

60

Lopende investeringen eind 2017
Programma 1 had geen lopende investeringen eind 2017.
Bedragen x1000

Investeringen die afgerond zijn in 2017
Programma 1 heeft geen investeringen die in 2017 afgerond zijn.
Bedragen x1000

Verplichte indicatoren
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar

Bron: bureau Halt
Bron: Bureau Halt
Harde kern jongeren van 12 t/m 24 jaar
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Nadeel

0

Bron: Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)
Misdrijven

Toelichting: voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag
en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.)
Periode 2017, eenheid: aantal per 1.000 inwoners.
Bron: CBS- Geregistreerde criminaliteit & diefstallen
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Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Vanuit de Structuurvisie (vastgesteld in 2013) wordt het ‘verkeer- en vervoersplan’ opgesteld. Wij willen hier de
komende periode de vraagstukken vanuit de actuele verkeerspraktijk in opnemen. Enkele voorbeelden hiervan
zijn een verbetering en verplaatsing van de op- en afritten van de A28, inventarisatie van mogelijkheden om de
Industrieweg te wijzigen, inventarisatie van mogelijkheden om het centrum van de kern van Staphorst
fietsvriendelijker te maken, aanpak onveilige verkeerssituaties en een verbetering van de verkeersveiligheid en
doorstroming van het verkeer. De gemeente Staphorst is uniek en onderscheidend wat betreft het gratis parkeren
en dat willen wij dan ook zo houden.
Voldoende en goed openbaar vervoer is een belangrijke voorwaarde om de verkeersdruk tijdens de spitsuren
door woon-, werk- en scholierenverkeer te verminderen. Wij achten een goede busverbinding van groot belang.
Ook kijken we of de komst van een NS-station haalbaar is. De gemeente Staphorst stimuleert het gebruik van de
fiets en dus willen we een aantal fietspaden verbeteren in kader van het belang van veiligheid en recreatie.

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Nr.

Taakveld

Portefeuillehouder

2.1

Verkeer en vervoer

B. Krale/ mr. dr. S. de Jong

2.5

Openbaar vervoer

B. Krale/ mr. dr. S. de Jong

Beleidskader
Beleid

Verordeningen

Beleidsnota gedenktekens verkeersslachtoffers

Wegsleepverordening Staphorst

Beleidsplan licht in de openbare ruimte
Gedragscode flora- en faunawet
Gladheidsbestrijdingsplan 2015-2016
Notitie fietspaden gemeente Staphorst
Waterplan Staphorst
Wegcategoriseringsplan - binnen de bebouwde kom
Wegenbeleidsplan 2013-2016

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Opstellen gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) of verkeerscirculatieplan
De lopende verkeerszaken en beleidsdocumenten die de afgelopen jaren geschreven zijn, zijn in 2015
geïnventariseerd. De verkeersleefbaarheid krijgt volle aandacht. De doorstroming in het centrumgebied moet
verbeterd worden. Er zal een verkeerscirculatieplan worden opgesteld.

Wat hebben we bereikt?
Opstellen gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) of verkeerscirculatieplan
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De lopende verkeerszaken en beleidsdocumenten die de afgelopen jaren geschreven zijn, worden in 2015
geïnventariseerd. De verkeersleefbaarheid krijgt volle aandacht. De doorstroming in het centrumgebied moet
verbeterd worden. Er zal een verkeerscirculatieplan worden opgesteld. Voorgesteld wordt om hiervoor € 20.000 in
de begroting van 2015 op te nemen. Na afweging heeft ons college besloten om hiervoor € 50.000 op te nemen
in de lijst van investeringen 2015.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gereed
Kwaliteit
Op 15 maart heeft overleg plaatsgevonden met de raad over het verkeersplan.
Dit jaar wordt een uitvoeringsplan opgesteld en ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.
Vastgelegd wordt welke maatregelen de gemeente aan de slag gaat om de verkeersstructuur van
Staphorst toekomstbestendig, duurzaam en veilig te maken.
Op 17 januari 2017 zijn de hoofdlijnen van het verkeersplan aan de gemeenteraad gepresenteerd. Plan
komt in juni in de raad.
Het verkeersplan is in juli 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. De hoofdlijnen zijn overgenomen in
de Omgevingsvisie, die in januari 2018 is vastgesteld.
Tijd
Plan is in juli 2017 door gemeenteraad vastgesteld.
Geld
Beleidsplan is gereed; krediet is nog benodigd om uitvoering te geven aan aantal kleinschalige
onderzoeken en maatregelen.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Verbetering en verplaatsing op- en afritten A-28
In 2015 zijn de reeds uitgevoerde onderzoeken geraadpleegd. Er is overleg gevoerd met Rijkswaterstaat en de
Provincie. In de komende periode wordt het project nader uitgewerkt.

Wat hebben we bereikt?
Verbetering, verplaatsing en realisatie op- en afritten A28
Dit punt bevat twee beleidsactiviteiten, namelijk:
1. Verbetering en verplaatsing op- en afritten A28 (raadplegen uitgevoerde onderzoeken, overleg Rijkswaterstaat
en Provincie)
2. Realisatie op- en afritten (na overleg komt rapportage bij aanbiedingsbrief begroting 2016)
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Deze maand wordt een presentatie gegeven bij de wijkraad Staphorst-Noord. Daarna wordt in klein
comite verder gesproken over de benoemde oplossing in de wijk.
De inspraaknota en de verdiepingsslag variant Middenwolderweg zijn gereed.
Het voorstel voor college/raad wordt op dit moment voorbereid.
Tijd
Gepland staat om in het 1e of 2e kwartaal 2018 een voorstel in de gemeenteraad te behandelen.
Geld
Een voorbereidingskosten van € 150.000 is per 24 mei 2016 beschikbaar gesteld. Geen bijzonderheden

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Het onttrekken van zwaar verkeer uitwijken naar Industrieweg/ De Baarge/ Oosterparallelweg
De mogelijkheden worden geïnventariseerd aansluitend op de afronding van het project 'Herinrichting
Gemeenteweg' dus in 2015.

Wat hebben we bereikt?
Het onttrekken van zwaar verkeer uit wijken naar Industrieweg, De Baarge, Oosterparallelweg
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De mogelijkheden worden geïnventariseerd aansluitend op de afronding van het project ‘Herinrichting
Gemeenteweg’, dus in 2015.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Voorstellen liggen ter bespreking voor aan de verkeersadviescommissie.
Er is eenmaal geteld. Besloten is nogmaals een visuele verkeerstelling uit te voeren.
 Verkeerstellingen. Ten aanzien van de resultaten van de telling bij de GemeentewegIndustrieweg heeft de wethouder aangegeven deze mee te willen nemen in het totaalplan t.a.v.
verkeer (aan Wouter doorgegeven d.d. 11-04-2017).
 Voorjaar 2018 worden tellingen met een telslang uitgevoerd door Dinaf voor aantal en
voertuigclassificatie.

Tijd
Wordt besproken in VaC van 12-12-17
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Waarborgen continuïteit voortgang verbetering verkeersontsluiting CZ
Wordt meegenomen in de procedure voor de herziening van het bestemmingsplan.

Wat hebben we bereikt?
Waarborgen continuïteit voortgang verbetering verkeersontsluiting CZ
In 2014 komt hiervoor een voorstel naar de raad.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2016
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Tegen het vastgestelde omgevingsvergunning bestemmingsplan is beroep ingediend bij de Raad van
State.
Het bestek om het werk te kunnen uitvoeren is gereed.

Tijd
De basisplanning ging uit van een uitvoering direct na de bouwvakvakantie 2016. Omdat eerder
zienswijzen en nu beroep is ingediend op de omgevingsvergunning bestemmingsplan, stagneert het
project. De behandeldatum is nog niet bekend.
De werkelijke uitvoering is daarom in dit stadium niet goed aan te geven.
Geld
Geen bijzonderheden
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Fietsvriendelijker maken centrum Staphorst
Dit wordt meegenomen bij de actualisering van het Beleidsplan fietspaden.

Wat hebben we bereikt?
Fietsvriendelijker maken centrum Staphorst
Dit wordt meegenomen bij de actualisering van het Beleidsplan fietspaden (in 2017).
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2017
Permanent
Kwaliteit
Gedeelte van de Ebbinge Wubbenlaan (Berkenlaan - Viaductweg) is in 2015 heringericht.
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Hierbij zijn plateaus en suggestiestroken aangelegd.
Verder heeft dit onderdeel permanente aandacht. Bij renovaties en onderhoud wordt nadrukkelijk
rekening gehouden met de fietsveiligheid.
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Aanpak onveilige verkeerssituaties
Dit is meegenomen in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP).

Wat hebben we bereikt?
Aanpak onveilige verkeerssituaties
In 2015 krijgt de raad een notitie over de voor- en nadelen van haaks parkeren in drukke straten en de
consequenties van het wijzigen. Dit wordt opgenomen in het GVVP (zie 4.1.1.1).
Portefeuillehouder: Jong S, de
Gereed
Kwaliteit
Verkeersonveiligheid ontstaat op plekken waar de functie, vorm en het gebruik van een weg niet met
elkaar in overeenstemming zijn. Bijvoorbeeld een weg die primair bedoeld is om de aanliggende
woningen te ontsluiten, maar die gebruikt wordt door zwaar vrachtverkeer. Op het vlak van
verkeersveiligheid zijn er twee indicatoren die wijzen op een verhoogde kans op ongevallen. Ten eerste is
bekend dat een hogere snelheid leidt tot een grotere kans op ongevallen met een ernstige afloop. Aan de
hand van Floating Car Data kan betrouwbare data gegenereerd worden. Een andere SPI is de
ongevallenregistratie. Hiermee kunnen locaties in beeld worden gebracht waar meerdere ongevallen zijn
voorgekomen. Ook kan gekeken worden welke doelgroepen relatief vaak bij ongevallen betrokken zijn en
kan een benchmark gemaakt worden met vergelijkbare gemeenten. Op basis van snelheid- en
ongevallengegevens blijkt met name dat op het dorpslint (Gemeenteweg + Oude Rijksweg) een relatief
hoge kans op ongevallen aanwezig is. De politie voert hier controles uit.
Tijd
Dit heeft onze permanente aandacht
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Verbetering verkeersveiligheid en doorstroming Stovonde
De uitvoering van het doortrekken fietspad tot en met de stovonde is begin 2017.

Wat hebben we bereikt?
Verbetering verkeersveiligheid en doorstroming Stovonde
De bestaande onderzoeken worden in 2018 geïnventariseerd.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018
Moet nog starten
Kwaliteit
In het plan de gebiedsontwikkeling Muldersweg wordt mogelijk ook gekeken naar de stovonde.
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Realiseren ontbrekend stuk fietspad ter hoogte van Waanders/ Stovonde
Er ontstaan gevaarlijke situaties door het ontbreken van het deel van het fietspad ter hoogte van
Stovonde/Waanders. De planning is om het fietspad in het eerste kwartaal van 2017 aan te leggen.
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Wat hebben we bereikt?
Realiseren ontbrekend stuk fietspad ter hoogte Waanders (Stovonde)
Er ontstaan gevaarlijke situaties door het ontbreken van het deel van het fietspad ter hoogte van Stovonde/
Waanders. Om hier een einde aan te maken zal het college actief contact blijven zoeken met de eigenaren
teneinde de gronden te kunnen verwerven.
Wat mag het kosten?
Geen kostenraming opgenomen.
Portefeuillehouder: Jong S, de, Krale Bert
Startdatum: 10-12-2015 Einddatum: 31-12-2017
Gereed
Kwaliteit
Met de eigenaar van de gronden is overeenstemming bereikt over de verwerving daarvan. Planning is er
op gericht om het ontbrekende gedeelte in 1e kwartaal van 2017 aan te leggen.
De raad heeft in zijn vergadering van 13 september 2016 besloten het benodigde krediet voor de
verwerving van de grond en de aanleg van het fietspad beschikbaar te stellen.
De werkzaamheden zijn afgerond.
Tijd
Geld
bij de aankoopprijs wordt rekening gehouden met de gebruikswaarde van de gronden voor de huidige
eigenaar
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Realisatie verandering spoorwegovergang
Bevorderen verkeersveiligheid door verandering spoorwegovergang. Deze is gebaseerd op een realistische
oplossing omdat de kosten voor een tunnelvariant worden geraamd op 18 miljoen.

Wat hebben we bereikt?
Realisatie verandering spoorwegovergang Gorterlaan
Dit project bestaat uit twee onderdelen, namelijk:
1. Rapportage stand van zaken (2014)2. Veranderen overgang middels realistische oplossing (2019)
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Een verkeerskundig ontwerp is opgesteld. Besluitvorming heeft in de gemeenteraad plaatsgevonden.
Met ProRail is overeenstemming ten aanzien van het ontwerp.
Tijd
In de komende periode moeten de benodigde gronden worden aangekocht. Daarna wordt
de omgevingsvergunning bestemmingsplan opgestart.
Geld
Het uitvoeringskrediet van € 896.000 is door de gemeenteraad op 17 oktober 2017 beschikbaar gesteld.
Verder geen bijzonderheden.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Onderzoek uitbreiding carpoolplaats Lichtmis en Staphorst
Wij willen een onderzoek naar de mogelijkheden voor een uitbreiding van de carpoolplaats bij De Lichtmis en een
carpoolplaats in Staphorst bij één van de op- en afritten van de A28. Dit voorkomt verdere overlast voor direct
omwonenden door bovenmatig gebruik van de huidige carpoolplaats.

Wat hebben we bereikt?
Carpoolplaats lichtmis: Is in onderzoek
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014
Gestart, nog niet gereed
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Kwaliteit
Op 10 2016 mei is er ook overleg geweest met de heer Korterink (garage), Rijkswaterstaat, Provincie,
politie en gemeente.
Afspraken
Memo schrijven over sociale veiligheid van de carpoolplaats Lichtmis -D. Knoll -Memo verstuurd d.d. 12052016
Snoeien bosschages rondom carpoolplaats - H. Kip (rws) -Na 15 juni - Is uitgevoerd
Mogelijkheden bezien om zijwanden van huidige fietsenhok te verwijderen - J. Speulman - Opdracht
gegeven aan de eigen buitendienst - d.d. 18-05-16 - Is uitgevoerd
Ontwerp en kostenraming (uitgesplitst in voorbereidingskosten en uitvoeringskosten) opstellen voor
uitbreiding parkeerplekken op carpoolplaats - Gemeente Staphorst
Rijkswaterstaat en provincie onderzoeken mogelijkheden voor financiering - rijkswaterstaat / provincie
Contact opnemen met Hetty Heisen van project ‘de Overstap’ om na te gaan of in het kader van dit
project mogelijkheden zijn om carpoolen slimmer te organiseren - Gemeente Staphorst
In september is enquete gehouden over carpoolgebruik
Beter Benutten (Rijk) onderzoekt mogelijkheden om gebruik te maken van parkeergelegenheid bij
horecaonderneming en beziet ook mogelijkheden voor uitbreiding huidige carpoolplaats..
In oktober is het koepeldocument van De Overstap opgesteld. Hiervover vind besluitvorming plaats eind
2016.
-----Beter Benutten is akkoord met koepeldocument. Kort samengevat behelst het besluit de volgende
aspecten:
1. Er komt een pilot waarbij parkeerplekken bij horecabedrijf 'De Koperen Hoogte' ter beschikking worden
gesteld als carpoolplaats.
2. Pilot wordt geëvalueerd.
3. Indien pilot geen succes is, wordt de carpoolplaats Lichtmis alsnog uitgebreid. Beter Benutten stelt hier
80K voor beschikbaar.
_______
Op 19 januari heeft gesprek plaatsgevonden met Koperen Hoogte om te onderhandelen over de
voorwaarden voor gebruik van hun parkeerplaatsen. Koperen Hoogte is akkoord. De pilot start in juni en
duurt tot 31 december 2017.
___
Update januari 2018: pilot wordt doorgezet
Tijd
Pilot is in juni 2017 gestart. Met flyers, reclameborden en artikelen in kranten en websites worden
carpoolers gewezen op de nieuwe carpoolplaats.
Geld
Eind 2017 besluitvorming door Beter Benutten (Rijk).
Betreft onderzoek naar mogelijkheden om gebruik te maken van de parkeerplaats bij de Koperen Hoogte
als carpoolplaats en mogelijkheden tot uitbreiding van de huidige carpoolplaats.
Beter Benutten maakt in december 2017 besluit over wel of niet verlegen van proef.
Update januari 2018: pilot wordt doorgezet.

Carpoolplaats Staphorst
Carpoolplaats Staphorst: In het uitbreidingsplan voor de lidl wordt een carpoolplaats bij de afrit A28 opgenomen.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Opdracht gegeven aan bureau om een Voorlopig ontwerp uit te werken voor een carpoolplaats in de
oksel van de afrit A28 / Achthoevenweg. Grond is in eigendom van RWS. Zij zijn in principe akkoord met
(tijdelijk, max 10 jaar) gebruik van de grond. Dit moet in een later stadium formeel nog wel in een
overeenkomst vastgelegd worden. Bij de ontwerp van het terrein wordt uitgegaan van een volledig
circulair hergebruik van de materialen. Zodra ontwerp en kostenraming gereed zijn wordt aan de raad
gevraagd om uitvoeringskrediet te verlenen.
Voorlopig Ontwerp is inmiddels gereed. RWS en de verkeersadviescommissie hebben - in verband met
oversteekbewegingen van langzaam verkeer over de Achthoevenweg - echter bedenkingen bij de
locatie. Er wordt gezocht naar passende alternatieven.
Tijd
Voorlopig Ontwerp en kostenraming zijn gereed, RWS en de verkeersadviescommissie hebben - in
verband met oversteekbewegingen van langzaam verkeer over de Achthoevenweg - echter bedenkingen
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bij de locatie. Er wordt daarom gezocht naar passende alternatieven.
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Ontwikkeling fietspad Achthoevenweg/ Kanlaan
Wij willen ruimte bieden voor ontwikkeling van de fietspaden bij de Achthoevenweg en de Kanlaan uit
veiligheidsoverwegingen.

Wat hebben we bereikt?
Achthoevenweg
Fietspad Achthoevenweg is al in uitvoering.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014
Gereed
Kwaliteit
Afgerond
Tijd
Project is afgerond in het voorjaar van 2017.
Geld

Kanlaan
In verband met toegezegde subsidie moet de uitvoering voor fietspad Kanlaan in 2014 starten. Bij de
Landinrichting Staphorst is al grond voor het fietspad Kanlaan vrijgespeeld. Voor de uitvoering van dit project is in
de Concept-Lijst van Investeringen in 2015. € 500.000 opgenomen en voor 2016 een bedrag van € 2.000.000. De
provincie heeft hiervoor via de infrastructurele Brede Doel uitkering een bijdrage van € 446.000 toegekend. Eind
2014 zal met de uitvoering van dit project worden gestart.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2016
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Het project is vanaf week 4 (2018) in uitvoering.

Tijd
Gepland staat om het project na de zomervakantie op te leveren.
Geld
Door de gemeenteraad is op 11 juli 2017 een uitvoeringskrediet van € 2.335.000 beschikbaar gesteld.
Verder geen bijzonderheden

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Ontwikkeling fietspaden zodat aansluiting ontstaat met fietspaden buurgemeenten
Wij zorgen voor een praktische intekening en ontwikkeling van fietspaden, zodat deze ook aansluiten bij
fietspaden in buurgemeenten. Samenhangend hiermee is het onderzoek naar de mogelijkheden voor het
ontwikkelen en verbeteren van het fietspad Heerenweg, en voor het aanleggen van een fietssnelweg langs de
A28 tussen De Lichtmis en de J.J. Gorterlaan waardoor een verbinding ontstaat tussen Meppel en Zwolle.
Betere ontsluiting Staphorst aan de Zuidkant (Gorterlaan-lichtmis).

Wat hebben we bereikt?
Ontwikkeling fietspaden zodat aansluiting ontstaat met fietspaden buurgemeenten
Door de aanleg van een “fietssnelweg” tussen de Gorterlaan en de lichtmis ontstaat er een betere ontsluiting aan
de zuidkant van Staphorst. Dit onderwerp staat al in het coalitieakkoord (4.1.6) waarbij uitvoering gepland staat
voor 2017, dit wordt nu naar voren gehaald. Het college gaat geen uitvoering geven aan de aanleg van een
openbare weg tussen de Gorterlaan en de lichtmis.
Wat mag het kosten?
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Betere ontsluiting Staphorst aan de Zuidkant (Gorterlaan-lichtmis). In de lijst van investeringen is € 1.6 milj.
opgenomen voor het jaar 2016.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Dit heeft permanent onze aandacht.
Bezig met het opstellen van plannen ta.v. fietspaden.
In samenwerking met omliggende gemeenten (Dalfsen, Zwolle, Steenwijkerland en Zwartewaterland)
wordt fietsstrategie Noord West Overijssel uitgewerkt. Provincie Overijssel heeft in december 2017
fietsroutenetwerk vastgesteld. Deze vormt de basis voor de herijking van het fietspadenplan van de
gemeente Staphorst.
Tijd
Provincie Overijssel heeft in december 2017 fietsroutenetwerk vastgesteld. Deze vormt de basis voor de
herijking van het fietspadenplan van de gemeente Staphorst.
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Verkennen kavelruil bij fietsroutes i.v.m. veiligheid
Omwille van fietsroutes en verkeersveiligheid worden mogelijkheden van kavelruil verkend.

Wat hebben we bereikt?
Verkennen kavelruil bij fietsroutes i.v.m. veiligheid
Is gedaan bij fietspad Kanlaan (zie 4.3.1). Andere infrastructurele zaken maken geen onderdeel uit van de
Ruilverkaveling.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
de benodigde landbouwgrond voor het aanleggen van het fietspad langs de mr. J.B.
Kanlaan/Evenboersweg is vrijgeruild in het Inrichtingsplan Landinrichting Staphorst
Tijd
Project zit in de afrondende fase.
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Behouden voldoende ruime parkeergelegenheid
In de permanente ontwikkeling van bedrijven, ondernemerszin en middenstand willen wij voldoende en ruime
parkeergelegenheid blijven behouden.

Wat hebben we bereikt?
Behouden voldoende ruime parkeergelegenheid
Het college wil dit ook.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
Heeft permanente aandacht. Uit een parkeeronderzoek uit 2016, blijkt dat er rondom het winkelgebied
voldoende parkeergelegenheid aanwezig is.
Tijd
Dit heeft onze permanente aandacht.
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Het gratis parkeren blijft gewaarborgd
Het gratis parkeren wordt gewaarborgd.
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Wat hebben we bereikt?
Gratis parkeren blijft gewaarborgd
Dit wil het college ook waarborgen. Waar nodig wordt dit geborgd door het sluiten van privaatrechtelijke
overeenkomsten.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 27-11-2015
Permanent
Kwaliteit
Dit uitgangspunt wordt gevolgd. Betaald parkeren is een manier om te voorkomen dat parkeerplekken
oneigenlijk gebruikt worden . Bijvoorbeeld als werkers (lang parkeren) parkeren op plekken die bedoeld
zijn voor bezoekers van winkels (kort parkeren). Uit onderzoek blijkt dat er in Staphorst voldoende
parkeerplekken aanwezig zijn. Ook blijkt dat de plekken in en rondom het winkelgebied nauwelijks
gebruikt worden door lang parkeerders. Er is dus ook geen enkele aanleiding om betaald parkeren in te
voeren.
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Parkeernorm 2.0 instellen
In de planvorming en realisering van woningen zal in deze raadsperiode gewerkt worden met de parkeernorm
naar 2,0 parkeerplaatsen per wooneenheid.

Wat hebben we bereikt?
Parkeernorm 2.0 instellen
Waar bestaande afspraken dit niet in de weg staan, hanteert het college bij het opstellen van nieuwe plannen de
norm van 2,0. Bij al in ontwikkeling zijnde plannen zal worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de nu
gehanteerde norm te verruimen. Voor De Slagen zijn 10 jaar geleden afspraken gemaakt, dus wordt hierover
overleg gepleegd met de projectontwikkelaar.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
Bij nieuwe planvorming wordt rekening gehouden met nieuwe parkeernorm. Bij De Slagen wordt dit
betrokken in algemeen overleg met projectontwikkelaar. Er wordt een onderzoek naar de parkeerdruk in
De Slagen uitgevoerd. DE resultaten zijn voor 1 maart 2018 bekend.
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Bij nieuw plannen voorkomen haaks parkeren
Bij ontwerp van nieuwe plannen dient haaks parkeren te worden voorkomen, om geen onveilige situaties te
creëren.

Wat hebben we bereikt?
Bij nieuwe plannen voorkomen haaks parkeren
Bij drukke wegen proberen we dat al zo veel mogelijk te voorkomen. In rustige woonstraten is dit geen probleem.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
Dit heeft onze permanente aandacht. In de praktijk blijkt overigens dat het voorkomen van haaks
parkeren niet altijd mogelijk is als de gronden niet eigendom zijn van de gemeente.
Tijd

- pagina 43 van 269

Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Voldoende parkeerruimte bij nieuwe winkels
Nieuw te ontwikkelen winkels en bedrijven zorgen voor voldoende parkeerruimte.

Wat hebben we bereikt?
Voldoende parkeerruimte bij nieuwe winkels
Het college zal dit als eis stellen. Bij de ontwikkeling van nieuwe winkels wordt hiervoor gezorgd.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
Bij nieuwe winkelvoorzieningen wordt dit aspect nadrukkelijk betrokken bij het overleg met initiatiefnemer.
Zie als voorbeeld de parkeervoorziening bij de nieuwe winkels aan de Meestersweg.
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Verbeteren brugdekken in Staphorst Zuid en relinen duiker Dekkersland
Het onderhoud van deze bruggen in Staphorst Zuid stond gepland in 2017. (Inclusief het 'relinen' duiker
Dekkersland)

Wat hebben we bereikt?
Verbeteren brugdekken Staphorst Zuid
Het geplande onderhoud voor deze bruggen in Staphorst Zuid stond gepland voor 2017 ( investeringslijst €
195.000). Deze wordt naar voren gehaald inclusief het “relinen” duiker Dekkersland ( investeringslijst 2017 €
95.000).
Portefeuillehouder: Krale Bert
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
De aannemer is de opdracht aan het voorbereiden inclusief benodigde vergunningen. De uitvoering staat
gepland vanaf januari 2018.
Tijd
De aanbesteding van het werk vind in de komende periode plaats.
Geld
Geen bijzonderheden.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Bereiken toegankelijk en bereikbaar openbaar vervoer voor een ieder
Het college deelt dit streven. Ter verbetering van de toegankelijkheid zullen in 2015 de ontbrekende bus-instapplateau’s worden aangelegd. Bij handhaving van buslijn 40 en realisatie van het NS-station is de bereikbaarheid
zo optimaal mogelijk gewaarborgd. Het college zet zich daar voor in. Station: een NS-station is opgenomen in de
structuurvisie kernen. Rond de zomer van 2014 moet duidelijk worden of de komst van een station realistisch is.
De gemeente voert daartoe overleg met provincie, Pro Rail en de NS.

Wat hebben we bereikt?
Aanleg ontbrekende bus instapplateaus
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gereed
Kwaliteit
Enige jaren gelden is onderzocht en beoordeeld welke bushaltes in aanmerking kwamen voor het beter
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toegankelijk maken van het instap-plateau. Hierbij is gekeken naar de ligging, geschiktheid,
bereikbaarheid en uitvoeringsmogelijkheden.
Dit heeft er in geresulteerd dat er 18 van de in totaal 46 halteplaatsen zijn voorzien van (verhoogde) businstapplateaus.
Tot op heden zijn er geen verzoeken voor extra plateaus binnen gekomen.
Gezien het gegeven dat lang niet alle bushaltes als verhoogd plateau kunnen worden uitgevoerd en het
niet bekend zijn van verzoeken voor uitbreiding lijkt het niet zinvol om extra instap-plateaus aan te
leggen.
Tijd
Er wordt verder geen actie ondernomen.
Geld

Overleg komst NS-station
Structureel en incidenteel overleg en onderzoek met de Provincie, Pro Rail en NS over de komst van een NSstation op de historische locatie in Staphorst.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014
Permanent
Kwaliteit
Er is eind 2015 een Railverkeerstechnische toets uitgevoerd, waaruit naar voren komt dat een Station
technisch inpasbaar zou kunnen zijn op de historische locatie. Of een station uiteindelijk echt
realiseerbaar is, hangt in grote mate af van de besluitvorming van de noordelijke provincie over het aantal
treinen dat vanuit Leeuwarden naar Zwolle gaan rijden en retour.
Tijd
In 2018/2019 wordt meer duidelijk over het vervolgtraject. Tot die tijd staat dit dossier 'on hold'. We zijn
vooral afhankelijk van de besluitvorming van de noordelijke provincies en dan met name Friesland over
het aantal treinen (sprinters) dat gaat rijden van Leeuwarden naar Zwolle.
Geld
Uitgaven binnen budget.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Behoud en efficiënte van de openbaar vervoersverbinding met aandacht voor lijn 40
Wij staan in voor het behoud en de efficiëntie van de openbaar vervoersverbinding in de gehele
gemeente. Daarbij is buslijn 40 van expliciet belang.

Wat hebben we bereikt?
Behoud en efficiënte van de openbaar vervoersverbinding met aandacht voor lijn 40
In 2015 wordt gerapporteerd over het lopende onderzoek naar o.a. buslijn 40.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
De ontwikkelingen met betrekking tot buslijn 40 worden nauwkeurig gevolgd.
Tijd
Geld

Wat heeft het gekost?
Bedragen x1000
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Exploitatie
Lasten
Baten
Gerealiseerd saldo van
baten en lasten
Stortingen en onttrekkingen
Stortingen
Onttrekkingen
Mutaties reserves
Gerealiseerd resultaat

Begroting Begrotingswijzigingen
2017
2017

Begroting 2017 Realisatie Voordeel/Nadeel
na wijziging
2017

2.560

274

2.834

2.116

718

-66

-98

-164

-191

27

-2.494

-176

-2.670

-1.926

-745

Begroting Begrotingswijzigingen
2017
2017

Begroting 2017 Realisatie Voordeel/Nadeel
na wijziging
2017

660

98

758

758

0

-1.480

134

-1.346

-747

-599

820

-232

588

-10

598

-3.314

56

-3.258

-1.915

-1.343

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging
Omschrijving

Voordeel

Nadeel

De kosten voor onderhoud elementverhardingen zijn meegevallen
afgelopen jaar

106

Door de inbesteding bij de Rova is er een kostenbesparing
gerealiseerd op het storten van schouwafval en gras

52

diversen

50

62

Totaal te verklaren verschillen

208

62

Lopende investeringen eind 2017
Bedragen x1000
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Details

Investeringsbedrag Uitgaven Uitgave Totale Restan
t/m 31- n 2017 uitgaven
t
12-2016
t/m Krediet
2017
2017

7421002 Gladheidsmeldsysteem (uitbreiding met
3e sensor in Oude Rijksweg, Rouveen)
(2017)

20

0

4

4

16

7421005 Herinrichting J.C. van Andelweg (2014)

415

401

0

401

14

7421009 Vervanging brug Veldhuisweg door
duiker (2017)

72

0

48

48

24

7421011 Opstellen verkeerscirculatieplan (2015)

50

23

13

36

14

7421012 Fietspad ZSM (2017)

535

14

35

50

486

7421014 Onderzoek afslag A28 (2016)

150

115

21

136

14

7421017 Zuidelijke ontsluiting CZ Rouveen (2016)

620

86

1

86

534

2.395

58

124

183

2.212

90

68

21

90

0

7421029 Reconstructie spoorwegovergang JJ
Gorterlaan (2017)

896

0

25

25

871

7421030 Voorbereidingskrediet herinrichting
Korte Kerkweg (2017)

30

0

17

17

13

7421031 Voorbereidingskrediet herinrichting
Staphorst Noord, fase 1 (2017)

35

0

37

37

-2

7421033 Voorbereidingskrediet fietspad
Heerenweg (2017)

35

0

13

13

22

7421034 Fietspad Gorterlaan (2017)

50

0

12

12

38

7421035 Voorbereidingskrediet herinrichting
Ebbinge Wubbenlaan (2017)

20

0

0

0

20

7421050 Groot onderhoud kunstwerken (2016)

490

0

224

224

266

7421400 Carpoolplaats de Lichtmis: uitbreiding
(2015)

64

0

19

19

44

144

0

0

0

144

6.111

764

616

1.380

4.731

-6.111

-764

-616

-1.380

-4.731

7421018 Fietspad Kanlaan/Evenboersweg:
uitvoeringskrediet (2017)
7421020 Uitv. verl. plan: fase 5 oranje naar wit +
cofin. "bewust verl." (2015)

7472205 Herstraten Oosterparallelweg (2017)
Totaal generaal
Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Investeringen die afgerond zijn in 2017
Bedragen x1000

Details

7421027 Fietspad Rijksweg (2016)

Investeringsbedrag

Uitgaven Uitgave
t/m 31-12- n 2017
2016

Totale Restant
uitgaven Krediet
t/m 2017
2017

240

111

109

220

20

7421028 Ver-reiker(2017)

70

0

77

77

-7

7421032 Voorbereidingskrediet
herinrichting Oosterparallelweg
(2017)

20

0

14

14

6

Totaal generaal
Gerealiseerd saldo van baten en lasten

330

111

200

312

18

-330

-111

-200

-312

-18

Verplichte indicatoren
Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met motorvoertuig
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Toelichting:
Verkeersongeval met motorvoertuig als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot
ziekenhuisopnamen
Eenheid: %
Bron: VeiligheidNL
Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met een fietser

Toelichting:
Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.
Eenheid: %
Bron: VeiligheidNL
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Programma 3 | Economie/ ondernemen
Programma 3 | Economie/ ondernemen
De gemeente Staphorst is een gemeente met ondernemers en ondernemingen waar wij trots op zijn. Het belang
van plaatselijke werkgelegenheid is groot en wij willen een aantrekkelijke vestigingsplaats blijven voor
ondernemers. Juist daarom zal de gemeente Staphorst zo min mogelijk drempels opwerpen voor de
doorontwikkeling van het bedrijfsleven. Wij willen de ingezette groei en ontwikkeling van de bedrijventerreinen
onderhouden, handhaven en uitbreiden. Naast de gevorderde en reeds gevestigde ondernemers, moet de
gemeente er ook zijn voor startende ondernemers.
In aansluiting op het programma ‘openbare orde en veiligheid’, willen wij ook de veiligheid voor ondernemers en
ondernemingen verbeteren. Daarnaast willen wij in de gemeente de dienstverlening, in het bijzonder voor
ondernemers, verbeteren. Daarom dient er één aanspreekpunt te zijn binnen de ambtelijke organisatie voor alle
vragen van en antwoorden aan ondernemers.

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Nr.

Taakveld

Portefeuillehouder

3.1

Economische ontwikkeling

B. Krale

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

B. Krale/ B. Jaspers Faijer

3.3

Bedrijvenloket

B. Krale

3.4

Economische promotie

B. Krale

Beleidskader
Beleid

Verordeningen

Bedrijventerreinenvisie gemeente Staphorst

Procedureverordening voor advisering
tegemoetkoming in planschade

Beleidsnota reclameborden

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur
gemeente Staphorst

Beleidsnotitie hergebruik monumentale schuren

Verordening forensenbelasting 2017

Beleidsnotitie open plekken Staphorst, 5e wijziging

Verordening marktgelden 2017

Beleidsnotitie toepassing uitvoeringskader rood voor
rood Staphorst

Verordening op de markt te IJhorst

Beleidsnotitie vent- en standplaatsvergunningen

Verordening op de Veemarkt

Detailhandelsvisie gemeente Staphorst

Verordening op de warenmarkt voor de gemeente
Staphorst 2006

Horecanotitie gemeente Staphorst

Verordening toeristenbelasting 2017

Industrielawaaibeleid De Streek

Verordening winkeltijden gemeente Staphorst 2014

Kadernota Buitengebied Staphorst
Nota Grondbeleid 2014-2017
Notitie nadere regels winkeluitstallingen en terrassen
2015
Toepassing uitvoeringskader hergebruik Vrijkomende
Agrarische Bebouwing (VAB)
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Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Kennisdeling
Kennisdeling vindt plaats aan de bedrijfskennistafel door zowel vertegenwoordigers van ondernemingen en
werkgevers, de raad, het college, de betrokken ambtenaren en andere direct betrokkenen bij de betreffende
kennis en vraagstukken.

Wat hebben we bereikt?
Kennisdeling
Het collega gaat vanaf 2014 weer maandelijks op werkbezoek bij bedrijven.
Portefeuillehouder: Krale Bert
Startdatum: 01-01-2015
Permanent
Kwaliteit
Accountmanager is benoemd en is gestart op 1 januari 2017. Met het opstellen van een economisch
actieprogramma is nog niet gestart.
Tijd
Accountmanger is benoemd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Startende ondernemers
Wij willen startende ondernemers niet onredelijk belasten met wet- en regelgeving, onder andere betreffende de
locatie van het bedrijf en andere ruimtelijke wet- en regelgeving. Verder willen wij als gemeente een faciliterende
rol innemen ten opzichte van starters en start-ups. Daarnaast willen wij de regeldruk verminderen.

Wat hebben we bereikt?
Startende ondernemers
Bedrijvencontactpersoon/accountmanager kan startende ondernemers faciliteren. Regeldruk verminderen.
Portefeuillehouder: Krale Bert
Permanent
Kwaliteit
Per 1 januari 2017 is een accountmanager Ondernemers in dienst. Deze zal zowel de economische
(vergunningen c.a.), als de sociale kant (vacatures, sociaal beleid) voor zijn rekening nemen.
Tijd
Geld
de raad heeft een krediet beschikbaar gesteld voor de aanstelling van deze accountmanager.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Bewustwording ondernemers mogelijkheden lokale jeugd
Wij maken ondernemers en werkgevers bewust van de mogelijkheden van de lokale jeugd. Door proactief actuele
zaken onder de aandacht te brengen kan er voor zowel ondernemer als jongere een positief resultaat worden
behaald.

Wat hebben we bereikt?
Bewustwording ondernemers mogelijkheden lokale jeugd
Open dagen bij bedrijven kunnen helpen om jongeren en bedrijven met elkaar in contact te brengen.
Portefeuillehouder: Krale Bert
Startdatum: 27-11-2015
Permanent
Kwaliteit
De lokale open dagen die door het bedrijfsleven worden georganiseerd voorzien in een behoefte voor
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jong en oud.
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Social return gemeente
Het college onderzoekt de mogelijkheden van social return in de gemeentelijke organisatie. Daarmee kan de
gemeentelijke overheid een voorbeeldrol vervullen.

Wat hebben we bereikt?
Participatieplaatsen realiseren
Participatieplaatsen conform het Sociaal Akkoord in de gemeentelijke organisatie realiseren.
Portefeuillehouder: Krale Bert
Startdatum: 27-11-2015
Permanent
Kwaliteit
permanent gebeuren
Tijd
permanent gebeuren
Geld
permanent gebeuren
Realiseren beschutte werkplekken
College houdt rekening met realiseren van beschutte werkplekken.
Portefeuillehouder: Krale Bert
Startdatum: 27-11-2015
Permanent
Kwaliteit
permanent gebeuren
Tijd
permanent gebeuren
Geld
permanent gebeuren
Social return gemeente
Op grond van het Sociaal Akkoord van april 2013 zullen werkgevers in de marktsector en overheidsorganisaties
vanaf 2014 banen open stellen voor mensen met een beperking. Het college zal deze Participatieplaatsen
conform het Sociaal Akkoord in de gemeentelijke organisatie realiseren. Bij de a.s. besluitvorming over het
realiseren van beschutte werkplekken zal het college rekening houden met de opmerking in het coalitieakkoord.
Portefeuillehouder: Krale Bert
Permanent
Kwaliteit
permanent gebeuren
Tijd
permanent gebeuren
Geld
permanent gebeuren
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Werk als basis
Werk is de basis voor een gezonde samenleving.

Wat hebben we bereikt?
Werk als basis
Werk moet altijd prioriteit hebben en permanent op de agenda blijven staan. Dit is en blijft de basis voor een
gezonde samenleving. Dit is bestaand beleid en is permanent een aandachtspunt.
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Portefeuillehouder: Krale Bert
Permanent
Kwaliteit
In Staphorst staat het verkrijgen van werk voorop bij iedere stap die vanaf de intake wordt gezet in de
begeleiding van een uitkeringsgerechtigde.
Tijd
Geld
Met deze benadering wordt geprobeerd het aantal uitkeringen te beperken.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Behoefte aan ruimte op industrieterreinen in kaart brengen
Wij gaan de behoefte aan ruimte op bedrijventerreinen in kaart brengen en inzichtelijk maken. Dit gebeurt
voordat bestaande bedrijventerreinen worden uitgebreid of nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd.

Wat hebben we bereikt?
Behoefte aan ruimte op industrieterreinen in kaart brengen
Portefeuillehouder: Krale Bert
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014
Gereed
Kwaliteit
Document is in memo verstrekt aan de raad d.d. 22 oktober 2015. Momenteel neemt de vraag naar
grotere kavels toe (lokale ondernemers). Er worden momenteel mogelijkheden onderzocht om hierin te
kunnen faciliteren.
Tijd
Document is in memo verstrekt aan de raad d.d. 22 oktober 2015.
Geld
Op basis van inhoud verstrekt document, niet van toepassing.
Overleg met de Provincie over de locatie Uithofsweg
Overleg met de Provincie over mogelijkheden realiseren van de locatie Uithofsweg voor plaatselijke
ondernemers.
Portefeuillehouder: Krale Bert
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014
Gereed
Kwaliteit
Overleg heeft uitgewezen, dat provincie terughoudend staat tegenover een dergelijke ontwikkeling. Mocht
gemeente hier nadere stappen in willen ondernemen, dan zal er minimaal een gedegen locatieonderzoek
aan ten grondslag moeten liggen. Ook aan het beheervraagstuk zal voldoende aandacht geschonken
moeten worden. Momenteel wordt notitie opgesteld over mogelijkheden tijdelijke grondopslag. Mocht
daarna nog behoefte onder de ondernemers bestaan aan een centraal opslagterrein, dan kan dit nog
opgepakt worden.
De notitie tijdelijke grondopslag is inmiddels voorgelegd aan de werkgroep ro. Na aanpassing van de
notitie wordt deze aan het college voorgelegd. Notitieis inmiddels afgerond.
Tijd
Geld

Overzicht verstrekken uitgeefbare kavels op andere industrieterreinen
Voordat de Esch-0 en Oosterparallelweg wordt aangelegd wordt aan de raad overzicht verstrekt nog uitgeefbare
kavels op andere industrieterreinen.
Portefeuillehouder: Krale Bert
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gereed
Kwaliteit
Document is verstrekt in memo aan de raad d.d. 22 oktober 2015. De situatie van uitgeefbare kavels op
de andere / bestaande industrieterreinen is niet veranderd ten opzichte van een jaar terug.
Tijd
Document is verstrekt in memo aan de raad d.d. 22 oktober 2015.
Geld
Op basis van inhoud verstrekt document, niet van toepassing.
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Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Leegstand bedrijventerreinen tegengaan
Eind 2015 wordt industrieterrein Oosterparallelweg in exploitatie genomen. Hierbij vervult de gemeente de
regierol. Tevens faciliteert de gemeente marktpartijen voor herontwikkeling bestaande en leegstaande panden.

Wat hebben we bereikt?
Faciliteren marktpartijen voor herontwikkeling bestaande en leegstaande panden
Portefeuillehouder: Krale Bert
Startdatum: 27-11-2015
Permanent
Kwaliteit
Aanpak is weergegeven in raadsmemo d.d. 22 oktober 2015.
Tijd
Aanpak is weergegeven in raadsmemo d.d. 22 oktober 2015.
Geld
Op basis van inhoud raadsmemo d.d. 22 oktober 2015, niet van toepassing.
In exploitatie nemen Oosterparallelweg
Eind 2015 wordt industrieterrein Oosterparallelweg in exploitatie genomen. Hierbij vervult de gemeente regierol.
Portefeuillehouder: Krale Bert
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Eind 2015 is een aanvang gemaakt met het bouwrijpmaken van het plangebied. De kaveluitgifte is
parallel hieraan opgestart. Het plangebied heeft de naam 'Bullingerslag' gekregen.
Tijd
Medio 2016 wordt het plangebied bouwrijp opgeleverd. De kaveluitgifte is de komende jaren een continue
proces.
Geld
Financieel loopt deze exploitatie in de pas met de begroting.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Informerende rol bij uitbreiding haven Meppel
Wij willen een informerende rol van het college omtrent de uitbreiding van de haven bij Meppel. De gemeente
Staphorst volgt actief de ontwikkelingen omtrent de voorgenomen uitbreiding van Meppel, maar nemen hier geen
voortrekkersrol in.

Wat hebben we bereikt?
Informerende rol bij uitbreiding haven Meppel
Het college zal alert inspelen op de ontwikkelingen en de raad in dit proces meenemen.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B., Krale Bert
Permanent
Kwaliteit
De afspraak is gemaakt dat beide overheden samen een intentieovereenkomst willen opstellen over
rollen en verantwoordelijkheden.
Tijd
De intentieovereenkomst is getekend op 13 februari 2018. In 2018 gaan beide gemeenten onderzoek
doen naar de haalbaarheid van de uitbreiding van de haven van Meppel op Staphorster grondgebied.
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Aanleg glasvezel
De gemeente vervult proactief een stimulerende rol in de aanleg van een glasvezelnetwerk, ten behoeve van het
beschikbaar maken van snel internet voor burgers, agrariërs en ondernemers. Het gaat met name om de
verbinding in het buitengebied en de Streek.
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Wat hebben we bereikt?
Vervullen van stimulerende rol glasvezelnetwerk
Aanleg glasvezel maakt al onderdeel uit van het coalitieakkoord. Voor het jaar 2016 wordt een
voorbereidingskrediet opgenomen.
Wat mag het kosten?
Voor een onderzoek naar de mogelijkheden is € 50.000 opgenomen .
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B., Krale Bert
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2015
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Staphorst trekt samen op met Noord West Overijssel gemeenten. De Stichting Breedband Noord West
Overijssel (BBNOW) is in een vergevorderd stadium met een marktpartij die zonder overheidssubsidie
breedband wil aanleggen in het gehele buitengebied en langs de streeklintbebouwing. De
vraagbundeling zal plaats gaan vinden dmv inzet van burgerinitiatiefgroepen die inmiddels zijn
samengesteld. De vraagbundeling zal naar verwachting voorjaar/zomer 2017 plaatsvinden. Bij de
benodigde deelname van 50% zal uitvoering plaatsvinden in het najaar van 2017. Middels een convenant
tussen CIF en de deelnemende gemeenten worden er eenduidige aanleg en uitvoeringsafspraken
gemaakt.
Update: vraagbundeling is in najaar van 2017 begonnen. Voor de kerst 2017 wordt bekend gemaakt of de
drempel qua vraagbundeling (50%) gehaald is.
Update: vraagbundeling is succesvol verlopen. Aannemer van Gelder begint in Q2 van 2018 met aanleg
van glasvezel in werkgebied van BBnoW. Het is nog niet bekend in welke gemeente zij als eerste
beginnen.
Tijd
Vraagbundeling is succesvol verlopen, uitvoering begint in Q2 2018 (in werkgebied BBnoW)
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Opstellen akkoord ‘Samen werkt Beter’
Het bevorderen van synergie tussen economie en ecologie dmv op te stellen akkoord “Samen werkt Beter”.

Wat hebben we bereikt?
Opstellen akkoord ‘samen werkt beter’
Zal plaatsvinden in 2015.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B., Krale Bert
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Moet nog starten
Kwaliteit
synergie tussen economie en ecologie heeft aandacht bij de doorontwikkeling van ons platteland
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Creëren veilige omgeving om te ondernemen
Wij willen een veilige omgeving creëren om te ondernemen. Parkmanagement op bedrijventerreinen krijgt
in Staphorst meer en meer vorm; wij willen daarvoor de verdere uitbouw ervan in goed overleg met de
ondernemerskringen faciliteren.

Wat hebben we bereikt?
Creëren veilige omgeving om te ondernemen
Voor parkmanagement sec is nu onvoldoende draagkracht. Door middel van project Naoberschap kijken we hoe
ondernemers elkaar onderling kunnen versterken. Daarnaast wordt aangesloten bij lokale platforms en ICC. Bij
doorontwikkeling kan dit tot parkmanagement leiden.
Portefeuillehouder: Krale Bert
Permanent
Kwaliteit
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Draagvlak voor parkmanagement was ten tijde van de revitalisering van het bedrijventerrein De Baarge
maar beperkt aanwezig bij de ondernemers. Mogelijk dat de uitkomsten van het KVO traject tot nieuwe
inzichten leiden.
Tijd
Wanneer het KVO traject geen nieuwe perspectieven oplevert, wordt activering tot invulling van
parkmanagement beëindigd.
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Inzetten bedrijvencontactpersoon / accountmanager
Wij zetten in op een bedrijvencontact persoon/accountmanager voor bedrijven met een centraal
ondernemersloket waar alle ondernemers met al hun vragen terecht kunnen. Bij complexe(re) zaken werken wij
met één aanspreekpunt binnen de gemeentelijke organisatie. Daarnaast neemt de bedrijvencontactpersoon /
accountmanager een rol in, en fungeert als klankbord en aanspreekpunt bij de in- en uitvoering van de
Participatiewet.

Wat hebben we bereikt?
Koppeling van bedrijvencontactpesoon (accountmanager) met het team voorzieningen
De aanpak bij de in- en uitvoering van de Participatiewet moet integraal zijn, dus zorgen wij daarbij ook voor een
koppeling van de bedrijvencontactpersoon/accountmanager bedrijven met de team Voorzieningen binnen de
afdeling Samenleving.
Portefeuillehouder: Krale Bert
Startdatum: 06-12-2015
Gereed
Kwaliteit
De accountmanager is benoemd.
Tijd
Functie accountmanager bedrijven is ingevuld.
Geld
Financiële middelen zijn beschikbaar gesteld.
Voorstel tot invulling geven aan bedrijfscontactpersoon (accountmanager)
Het college komt begin 2015 met een voorstel voor de invulling van de bedrijfscontactpersoon/accountmanager
bedrijven en de mogelijkheid voor een centraal ondernemersloket.
Portefeuillehouder: Krale Bert
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gereed
Kwaliteit
In de invulling is voorzien.
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Aansluiten bij platform ondernemers en werkgevers
De gemeente sluit aan bij een platform voor ondernemers en werkgevers, waarbij diverse betrokkenen zich laten
vertegenwoordigen. Het platform dient toegankelijk te zijn voor alle ondernemers. De bovengenoemde
bedrijvencontactpersoon vervult hierin een proactieve rol. Het doel van dit platform is het delen van kennis en het
vergroten van kansen en mogelijkheden voor ondernemers. Het platform krijgt ook een belangrijke rol in de
arbeidsparticipatie en zal zich daarin moeten ontwikkelen.

Wat hebben we bereikt?
Aansluiten bij platform ondernemers en werkgevers
De gemeente is al aangesloten bij het Werkgeversplatform Meppel-Staphorst, waarbij ook de
ondernemersverenigingen zijn aangesloten. De genoemde elementen zitten in de opzet van het platform.
Portefeuillehouder: Krale Bert
Einddatum: 31-12-2014
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Gereed
Kwaliteit
Samen met de OSR en ICC neemt de gemeente Staphorst deel aan het Werkgeversplatform MeppelStaphorst (WAMS). In dit netwerk is naast een werkgeversvertegenwoordiging uit diverse geledingen ook
het onderwijs aanwezig.
Tijd
De plenaire bijeenkomsten zijn 4 keer per jaar (maart, juni, september, december)
Geld
N.v.t.

Wat heeft het gekost?
Bedragen x1000

Exploitatie

Begroting Begrotingswijzigingen
2017
2017

Lasten

168

Baten

50

218

107

-208

0

-208

-241

33

40

-50

-10

134

-144

Gerealiseerd saldo van
baten en lasten
Stortingen en onttrekkingen

Begroting 2017 Realisatie Voordeel/Nadeel
na wijziging
2017

Begroting Begrotingswijzigingen
2017
2017

111

Begroting 2017 Realisatie Voordeel/Nadeel
na wijziging
2017

Onttrekkingen

0

-50

-50

0

-50

Mutaties reserves

0

50

50

0

50

40

-100

-60

134

-194

Gerealiseerd resultaat

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging
Omschrijving

Voordeel

Nadeel

Door enkele personeelswisselingen ontstaan er een voordeel op
de loonkosten binnen dit programma

54

diverse kleinere voor en nadelen

57

17

Totaal te verklaren verschillen

111

17

Lopende investeringen eind 2017
Bedragen x1000

Details

Investeringsbedrag Uitgaven Uitgave Totale Restan
t/m 31- n 2017 uitgaven
t
12-2016
t/m Krediet
2017
2017

7432001 Mutatieverw.kadaster rvk
Staph./Reestdal (2017)

50

0

0

0

50

7434101 Glasvezel in buitengebied: onderzoek
(2016)

50

0

0

0

50

7434106 Ruilverkaveling Staphorst (prov.subs. €
6 milj.) (2012) incl mutatieverwerking
kadaster

6.000

40

0

40

5.960

Totaal generaal

6.100

40

0

40

6.060

-6.100

-40

0

-40

-6.060

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Investeringen die afgerond zijn in 2017
Programma 3 heeft geen investeringen die afgerond zijn in 2017.
Bedragen x1000
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Verplichte indicatoren
Functiemenging

Toelichting:
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0
(alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen
Bron: LISA
Eenheid: Percentage (%)
Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)
Jaar
Staphorst
Overijssel
2013
111
103
Toelichting:
Bruto Gemeentelijk Product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in
een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven
verwachting (<100) of beneden verwachting (> 100) wordt geproduceerd.
Bron: Atlas voor Gemeenten
Eenheid: index
Aantal bedrijfsvestigingen

Toelichting:
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Bron: LISA
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Programma 4 | Onderwijs
Programma 4 | Onderwijs
Er zijn veel ontwikkelingen binnen het onderwijs. De gemeente wil scholen ondersteuning bieden voor een
geleidelijke overgang van de invoering van de Wet Passend Onderwijs.
De gemeente Staphorst staat in voor het behoud van kleine scholen in de dorpskernen, zoals in IJhorst.
Staphorst is landelijk gezien één van de jongste gemeenten. Wij streven naar een gemeente die er voor haar
jeugd is, zonder onderscheid te maken tussen de zeer diverse achtergronden. Daarbij willen wij de gezondheid
van de jeugd bevorderen en is het dus van belang dat kinderen voldoende en goed bewegingsonderwijs
ontvangen.

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Nr.

Taakveld

Portefeuillehouder

4.1

Openbaar basisonderwijs

mr. dr. S. de Jong

4.2

Onderwijshuisvesting

mr. dr. S. de Jong

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

mr. dr. S. de Jong

Beleidskader
Beleid

Verordeningen

Ambtsinstructie voor de medewerker leerplicht/RMC
van de gemeente Staphorst 2014

Ambtsinstructie voor de medewerker leerplicht/RMC
van de gemeente Staphorst 2014
Verordening leerlingenvervoer gemeente Staphorst
2016
Verordening procedure overleg huisvesting onderwijs
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
gemeente Staphorst

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
In beeld brengen gevolgen Wet Passend Onderwijs
Wij brengen samen met de scholen in beeld wat de gevolgen zijn bij de invoering van de Wet Passend
Onderwijs. Het gaat daarin niet alleen om de consequenties voor de schoolgebouwen. Ook heeft de invoering
consequenties voor de ondersteuningsprofielen in de scholen.

Wat hebben we bereikt?
In beeld brengen gevolgen Wet Passend Onderwijs
Kinderen die zorg ontvangen vanuit de regeling van passend onderwijs hebben daarnaast in een aantal situaties
ook aanvullende zorg nodig vanuit de jeugdzorg (nieuwe taak gemeente). Het is belangrijk, dat beide vormen van
zorg goed op elkaar aansluiten en elkaar versterken. De kinderen hebben er baat bij, het komt de effectiviteit van
de zorg ten goede en kinderen die zich goed ontwikkelen presteren ook beter op school. Met de scholen vindt in
2014 een nadere verkenning plaats wat hierin mogelijk en wenselijk is. Dit wordt vertaald in een concreet plan
van aanpak, dat in november 2014 gereed is.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014
Gereed
Kwaliteit
College heeft ingestemd met de ondersteuningsplannen passend onderwijs.
Tijd
Geld
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Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Overdracht schoolgebouwen
Wij streven ernaar dat de schoolgebouwen in goede staat, zoals deze beschreven is in het gemeentelijk
huisvestingsbeleid, worden overgedragen aan de schoolbesturen.

Wat hebben we bereikt?
Gebouwen meenemen in een gemeentelijk vastgoedvisie
Door middel van een nieuwe leerlingen- prognose de gebouwen meenemen in een gemeentelijk vastgoedvisie.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
De MOP is gevuld en gereed voor besluitvorming.
Advies moet nog gemaakt worden
Tijd
Advies moet gemaakt worden
Geld
Een meerjarenondershousplanning wordt aan de raad aangeboden.,
MJOP wordt door gemeenten uitgevoerd
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 27-11-2015
Permanent
Kwaliteit
MOP is gereed.
Tijd
zie vorig punt
Geld
binnen budget, tevens betalen de scholen jaarlijks voor het opstellen van de MJOP
Overleg met scholen over goede overdracht
Al onze schoolgebouwen zijn in een goede staat. Er vindt overleg met de scholen plaats over de overdracht.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 27-11-2015
Gereed
Kwaliteit
Verordening huisvesting onderwijs is vastgesteld. Hierin is afgesproken dat er geen geldelijke vergoeding
is tav de huisvesting, wel ondersteuning in de MJOP.
Tijd
Is per 1-1-2015 bij wet geregeld.
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Handhaven combinatiefunctionaris
Wij zien er op toe dat de combinatiefunctionaris blijft, ook na het stoppen van de gemeentelijke bijdrage. Doel is
waarborgen van kwalitatief hoogstaand bewegingsonderwijs.

Wat hebben we bereikt?
Handhaven combinatiefunctionaris
De scholen hebben binnen de eigen formatie bevoegde (vak-)- leerkrachten bewegingsonderwijs. Gekwalificeerd
bewegings- onderwijs is dus verzekerd. De vakleerkrachten vormen de co-financiering voor de regeling sport en
bewegen in de buurt. Mocht de regeling sport en bewegen ophouden, dan loopt de voortzetting van de buurtbeweeg/sportcoach gevaar.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
Tijd
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Voor het jaar 2017 en 2018 heeft de minister nog budget voor deze structurele regeling beschikbaar
gesteld. Het ministerie wil deze jaren gebruiken om het huidige beleid te evalueren en op basis daarvan
eventueel de regeling te actualiseren.
Geld
Budgetten voor 2017 en 2018 in ieder geval gegarandeerd.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
In stand houden kleine scholen d.m.v. ‘Staphorster Maat’
Voor het behoud van de kleine scholen in de diverse kernen zal in de komende raadsperiode gewerkt worden aan
de ‘Staphorster maat’ wat betreft het minimum aantal leerlingen.

Wat hebben we bereikt?
In stand houden kleine scholen d.m.v. ‘Staphorster Maat’
Het behouden van de school is voor de leefbaarheid van IJhorst van essentieel belang. Het medegebruik brengt
ook in financieel opzicht voordelen met zich mee voor de diverse gebruikers van het gebouw. Het college
ondersteunt de instandhouding van de school.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
Met de vestiging van de peuterspeelzaal en een servicepost van de bibliotheek binnen de school is een
belangrijke voorwaarde gerealiseerd om een basispakket aan voorzieningen voor IJhorst goed op peil te
houden.
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Onderzoek mogelijkheden zwemonderwijs i.k.v. veiligheid
Wij onderzoeken de mogelijkheden voor het faciliteren van zwemonderwijs in het kader van veiligheid. Daarbij zal
gestreefd worden naar een win-win situatie voor zowel onderwijsinstellingen, het zwembad als de gemeente.

Wat hebben we bereikt?
Onderzoek mogelijkheden zwemonderwijs i.k.v. veiligheid
Het college treedt in overleg met de scholen over de behoefte aan zwemonderwijs.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Moet nog starten
Kwaliteit
Een inventarisatie onder de Staphorster basisscholen heeft uitgewezen, dat op 1 leerling na iedereen
over een zwemdiploma beschikt. Vanuit de buurtsportcoach worden kinderen via het aanbod Waterplein
in de gelegenheid gesteld hun zwemvaardigheid op peil te houden. Scholen zien voor het zwemonderwijs
dan ook geen taak voor het onderwijs weggelegd.
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Burgerschapsvorming op agenda Lokaal Educatief Overleg
Wij zorgen er voor dat ‘burgerschapsvorming’, bijvoorbeeld in de vorm van een boomplantdag, op de agenda
komt bij het Lokaal Educatief Overleg.

Wat hebben we bereikt?
Burgerschapsvorming op agenda Lokaal Educatief Overleg
Het college zorgt daar voor. Wij betrekken er ook in de toekomst van de maatschappelijke stage bij.
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Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 10-12-2015
Permanent
Kwaliteit
Jaarlijks wordt er in de raadszaal voor de schooljeugd een scholierendebat georganiseerd. De leerlingen
krijgen hierbij uitgebreide informatie over de samenstelling en de werkwijze van de gemeenteraad. De
reacties van ouders en kinderen over dit initiatief zijn buitengewoon positief. Tijdens het
directeurenoverleg van 16 februari 2016 is dit scholierendebat uitgebreid onder de aandacht gebracht van
de scholen. Daarbij is de afspraak gemaakt, dat alle scholen voortaan hieraan deelnemen.
Tijd
Geld

Wat heeft het gekost?
Bedragen x1000

Exploitatie

Begroting Begrotingswijzigingen
2017
2017

Begroting 2017 Realisatie Voordeel/Nadeel
na wijziging
2017

Lasten

1.576

89

1.665

1.632

33

Baten

-262

-76

-338

-331

-7

-1.314

-13

-1.327

-1.301

-26

Gerealiseerd saldo van
baten en lasten
Stortingen en onttrekkingen

Begroting Begrotingswijzigingen
2017
2017

Stortingen
Onttrekkingen
Mutaties reserves
Gerealiseerd resultaat

Begroting 2017 Realisatie Voordeel/Nadeel
na wijziging
2017

18

0

18

18

0

-481

-22

-503

-503

0

463

22

485

485

0

-1.777

-36

-1.813

-1.786

-26

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging
Omschrijving

Voordeel

Nadeel

Er is sprake van een overschrijding door het toekomstbestendig
maken van onderwijsprogramma Boekenbas (o.a. door
ontwikkeling van aparte serie Bas-prentenboeken).

62

Diverse kleinere voor en nadelen

96

8

Totaal te verklaren verschillen

96

70

Lopende investeringen eind 2017
Bedragen x1000

Details

7442303 MCR-Rouveen ( t/m 2016)
7442306 Bijdrage openstelling 3
schoolpleinen bijz.basisondw.
(2013)
Totaal generaal
Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Investeringen die afgerond zijn in 2017
Bedragen x1000
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Investeringsbedrag

Uitgaven Uitgave
t/m 31-12- n 2017
2016

Totale
uitgaven
t/m 2017

Restant
Krediet
2017

5.660

5.604

1

5.605

55

75

30

0

30

45

5.735

5.634

1

5.635

100

-5.735

-5.634

-1

-5.635

-100

Details

Investeringsbedrag Uitgaven t/m Uitgave
Totale
31-12-2016 n 2017 uitgaven t/m
2017

Restant
Krediet
2017

7444111 Pieter Zandt
scholengemeenschap (2013)

575

575

0

575

0

7465001 Huisvesting peuterspeelzalen
Staphorst (2014)

168

145

0

145

23

Totaal generaal

743

720

0

720

23

-743

-720

0

-720

-23

Gerealiseerd saldo van baten en
lasten

Verplichte indicatoren
Absoluut verzuim

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5 - 18
jaar
Bron: Ingrado
Relatief verzuim

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000
inwoners in de leeftijd van 5 - 18 jaar
Bron: Ingrado
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Vroegtijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie,
het onderwijs verlaat
Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs
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Programma 5 | Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme
Programma 5 | Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme
Wij vinden dat de sportnota als basis moet worden gebruikt voor het nemen van beslissingen op ingediende
aanvragen. In geval van onoverkomelijke politieke of financiële redenen kan daarvan worden afgeweken. Daarbij
streven wij ernaar dat sportaccommodaties voor iedere inwoner toegankelijk zijn om te kunnen bewegen, ter
bevordering van de breedtesport. Sportaccommodaties moeten zo min mogelijk overlast veroorzaken voor directe
omwonenden en andere betrokkenen.
Er wordt een gemeentelijke planning ontwikkeld voor het maximum vastgestelde aantal evenementen waarvoor
het activiteitenterrein, De Tippe, is aangelegd.
Onze mening is dat het zwembad ‘De Broene Eugte’ een basisvoorziening is en daarom willen wij duidelijkheid
verschaffen over de toekomst van het zwembad na 2018, wanneer de gemeentelijke bijdrage geheel zou
stoppen.
De gemeente wil de instandhouding en exploitatie van de museumboerderij bestendigen, maar het museum dient
financieel en organisatorisch wel ‘op eigen benen’ te kunnen staan.
Belangrijk punt is de hoeveelheid natuur in de gemeente. Wij vinden dat rustzoekers, recreanten en
natuurliefhebbers daarvan moeten kunnen genieten.

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Nr.

Taakveld

Portefeuillehouder

5.1

Sportbeleid en activering

B. Krale

5.2

Sportaccommodaties

B. Krale

5.3

Cultuurpresentatie

drs. T.C. Segers MBA

5.4

Musea

drs. T.C. Segers MBA

5.5

Cultureel erfgoed

B. Jaspers Faijer / B. Krale

5.6

Media

drs. T.C. Segers / mr. dr. S. de Jong

5.7

Openbaar groen en recreatie

B. Jaspers Faijer / B. Krale

Beleidskader
Beleid

Verordeningen

Beleidsnota Recreatie en Toerisme 2009-2014

Algemene subsidieverordening gemeente
Staphorst

Beleidsnotitie Paasvuren

Erfgoedverordening 2010-2016 gemeente
Staphorst

Beleidsregel Criteria voor het realiseren van
kookhuisjes langs de Streek

Verordening inzake het in gebruik geven van het
Dienstencentrum

Beleidsregels sportsubsidies
Bomenbeleidsplan 2016-2030 (gemeentelijke
bomen)
Bomenlijst (kernen Rouveen, Staphorst Noord &
Zuid en Punthorst)
Bomenlijst (monumentale bomen)
Breedtesport projectaanvraag Staphorst verder in
beweging
Cultuurbeleid gemeente Staphorst 2014-2017
Erfgoednota gemeente Staphorst 2013-2017
Evenementenbeleid
Gedragscode flora- en faunawet
Geurgebiedsvisie gemeente Staphorst (2009 +
aanvulling 2012)
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Groenbeleidsplan Staphorst 2005-2015
Kadernota Sport gemeente Staphorst
Landschapsplan Staphorst
Monumentenlijst gemeente Staphorst
Notitie fietspaden gemeente Staphorst
Uitvoering handhaving recreatief (nacht)verblijf
buiten kampeerterreinen
Van Sober naar Rijk - Visie op de gebouwde
omgeving in het Reestdal
Visiedocument bibliotheek gemeente Staphorst

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Mogelijk maken van breedtesport
Wij zijn voor het mogelijk maken van breedtesport. Daarbij passen sobere en functionele accommodaties, waarbij
extra voorzieningen voor rekening komen van de gebruiker.

Wat hebben we bereikt?
Mogelijk maken van breedtesport
Op grond van de Kadernota Sport kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden bijdragen aan sobere en
functionele accommodaties.
Portefeuillehouder: Krale Bert
Permanent
Kwaliteit
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Treffen van voorzieningen voor veilig onderkomen sportbeoefening
Wij willen iedere sportvereniging de mogelijkheid bieden om de noodzakelijke voorzieningen te treffen voor een
veilig en praktisch onderkomen. Hierin willen wij als gemeente verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid en
indien nodig vervangingsinvesteringen overwegen.

Wat hebben we bereikt?
Treffen van voorzieningen voor veilig onderkomen sportbeoefening
Op basis van de Kadernota Sport kan voor functionele voorzieningen binnen de NOC/NSF normen een
gemeentelijke bijdrage worden verkregen.
Portefeuillehouder: Krale Bert
Startdatum: 29-11-2015
Permanent
Kwaliteit
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Kritisch bekijken huurcontracten sportaccommodaties
Wij willen de huurcontracten van en gemeentelijke bijdragen aan, de sportaccommodaties kritisch bezien. Onder
andere om te borgen dat ter beschikking gestelde middelen ook daadwerkelijk worden gebruikt waarvoor zij
bedoeld zijn.
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Wat hebben we bereikt?
Kritisch bekijken huurcontracten sportaccommodaties
Het college zal de huurcontracten van en de gemeentelijke bijdragen aan de sportaccommodaties in 2015 kritisch
bezien.
Portefeuillehouder: Krale Bert
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gereed
Kwaliteit
Er wordt een vergelijk gemaakt van alle huurtarieven. Dit is in werking gezet in samenwerking met
sportservice overijssel. Er wordt hierbij een benchmark gedaan met omliggende gemeenten
Voor 2017-2018 is er een motie aangenomen dat de huur niet verhoogd wordt.
Tijd
Benchmark wordt uitgevoerd en loopt.
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Onderzoek mogelijkheden verplaatsing AMBC
Het college overlegt met AMBC of het onderzoeken van verplaatsing van het crossterrein een reëel haalbare en
realistische mogelijkheid is.

Wat hebben we bereikt?
Onderzoek mogelijkheden verplaatsing AMBC
Het college zal z.s.m. in overleg met AMBC en rekening houdend met de aangegeven randvoorwaarden nagaan
of verplaatsing van het crossterrein een reëel haalbare en realistische mogelijkheid is. Het college zal de raad
vóór 1 mei 2015 informeren over de uitkomsten van dat onderzoek.
Portefeuillehouder: Krale Bert
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gereed
Kwaliteit
Inmiddels afgewerkt in 2014.
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Verbetering accommodatie VV IJhorst
De velden zijn gemeentelijk eigendom. De huidige overeenkomst met de voetbalvereniging voorziet niet in groot
onderhoud. Er zal een voorstel 'op maat' worden gemaakt.

Wat hebben we bereikt?
Voorstel accommodatie V.V. IJhorst
De velden zijn geen gemeentelijk eigendom. De huidige overeenkomst met de voetbalvereniging voorziet niet in
groot onderhoud. Er zal een voorstel “op maat” worden gemaakt.
Portefeuillehouder: Krale Bert
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
De vereniging komt steeds dichter bij de kern van de vraag. Er is in oktober nog gesproken met een
afvaardiging van het bestuur.
Tijd
Geld
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Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Behoud Zwembad als basisvoorziening
Wij staan in voor het behoud van een eenvoudig zwembad met de basisvoorzieningen. Doel van het zwembad is
het mogelijk maken van instructie zwemmen, bevordering van herstel bij ziekte, lichamelijk letsel, breedtesport en
dergelijke. Hiervoor zijn wij bereid een - geringe - verantwoorde structurele bijdrage te doen voor de exploitatie na
2018.

Wat hebben we bereikt?
Behoud zwembad
Het college steunt het behoud van een eenvoudig zwembad met de genoemde basisvoorzieningen. Het bestuur
van het zwembad komt vóór 1 januari 2015 met een voorstel. Daarna zal het college in overleg treden met het
stichtingsbestuur. In dat overleg wordt een gezamenlijk plan met een aantal opties ontwikkeld. Er zal tevens
onderzocht worden in hoeverre er een structurele bijdrage t.b.v. de exploitatie na 2018 kan worden geleverd. De
gemeente denkt mee over en stimuleert duurzaamheid. De raad wordt actief geïnformeerd over de
ontwikkelingen. Het plan wordt aan de raad voorgelegd.
Portefeuillehouder: Krale Bert
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2017
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Tijd
Geld
Het totale subsidiebedrag is overgemaakt op basis van overlegde facturen. De werkzaamheden zijn nog
niet helemaal afgerond, maar dat is verantwoordelijkheid Stichting Zwembad.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Onafhankelijk museum Staphorst
Wij willen dat de museumboerderij zo veel mogelijk financieel onafhankelijk van de gemeente wordt.

Wat hebben we bereikt?
Onafhankelijk museum Staphorst
De bijdrage loopt in 2015 terug naar € 50.000. Het college treedt in 2015 in overleg met het bestuur of de bijdrage
verder verlaagd kan worden.
Portefeuillehouder: Segers T.C.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gereed
Kwaliteit
Dit is gerealiseerd. Destijds onder leiding van Hans Ganzeboom
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Verbeteren bereikbaarheid museumboerderij
Er zal onderzocht worden hoe en op welke wijze de toegankelijkheid voor de bezoekers van de museumboerderij
kan worden gewaarborgd.

Wat hebben we bereikt?
Verbeteren bereikbaarheid museumboerderij
Er zal worden onderzocht hoe en op welke wijze de toegankelijkheid voor de bezoekers van de museumboerderij
kan worden gewaarborgd.
Portefeuillehouder: Segers T.C.
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016
Gestart, nog niet gereed
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Kwaliteit
Met de eigenaren en gebruikers een verkenning laten plaatsvinden in het eerste kwartaal 2018.
Tijd
De eerste resultaten van de verkenning worden verwacht in het eerste kwartaal 2018.
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Behouden dorpsgezicht monumenten
Wij willen het dorpsgezicht behouden. Daarom moet worden gewaarborgd dat de gezichtsbepalende zijde van
monumenten voor het oog intact en onaangetast blijft, gezien de monumentale waarden. Wij willen ervoor zorgen
dat het achterhuis en binnenzijde naar lust en wensen kan worden aangepast voor voldoende leef- en
wooncomfort.

Wat hebben we bereikt?
Behouden dorpsgezicht monumenten
In de Erfgoednota en de Welstandsnota is bepaald, dat alleen het front van de gemeentelijke monumenten
beschermd hoeft te worden (voor boerderijen over het algemeen tot de eerste baander). De deel en de
bijgebouwen worden in de benadering van de Erfgoednota niet meer beschermd. Het bestemmingsplan stelt
geen eisen ten aanzien van de binnenkant. Maar, landelijke wetgeving en de zgn. “redengevende omschrijving”
(dit bevat de argumenten om het pand tot monument te verklaren) gelden nog steeds voor rijks- en gemeentelijke
monumenten. Deze omschrijvingen beperken soms de vrijheid. Door aanpassing van die omschrijvingen kan
ruimte worden gegeven. Dit kost voor alle gemeentelijke monumenten ca € 30.000.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B., Krale Bert
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Het voorstel is om geen aanpassing te gaan doen van de Redengevende omschrijvingen van
monumenten. Uit overleg met het Oversticht en een grote monumnetengemeente is vast komen te staan
dat aanpassing niets toevoegt aan hetgeen in de praktijk wordt toegepast (levert geen beperkingen op bij
de beoordeling van omgevingsvergunningen). Het zou een lang juridisch en tijdrovend proces gaan
worden. Dit advies komt aan de orde in de werkgroep RO (gemeenteraad).
Tijd
Geld
Wanneer de werkgroep RO geen aanleiding ziet voor de aanpassing zoals wordt voorgesteld zal dit
betekenen dat de gereserveerde € 30.000 niet nodig is.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Vervullen goede signaalfunctie Rijksdienst
De gemeente vervult een goede signaleringsfunctie richting de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, in het belang van
bewoners van rijksmonumenten.

Wat hebben we bereikt?
Actief informeren bij wijzigingen
Als de regelgeving van rijkswege wijzigt, stellen we ons actief op bij de informatievoorziening richting bewoners.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B., Krale Bert
Startdatum: 29-11-2015
Permanent
Kwaliteit
Eigenaren van rijksmonumenten worden geïnformeerd over subsidieregelingen. De
monumentenadviesraad heeft inzicht gegeven in de mogelijkheden tot brandpreventie.
Monumenteneigenaren worden tevens betrokken bij de pilot verduurzaming monumenten van de
provincie.
Tijd
Geld
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Overleg met dienst Cultureel Erfgoed
Het college treedt in overleg met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed over oplossingen.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B., Krale Bert
Startdatum: 29-11-2015
Permanent
Kwaliteit
Het college heeft overleg met de RCE over duurzaamheidstoepassingen van Rijksmonumenten. Het RCE
heeft deelgenomen aan de pilot verduurzaming Monumenten die in het najaar van 2016 heeft
plaatsgevonden. Tussen diverse betrokken partijen zijn allianties gesloten die in 2017 een vervolg krijgen.
Er wordt gedacht aan een uitwerking voor een Groen - Blauwe menukaart waarin eigenaren precies
kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun monument te verduurzamen.
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Vlaggen op kerktorens
Via een memo zullen de verschillende opties worden uitgewerkt om te komen tot een onderbouwd voorstel voor
de ARBO- technische aanpassingen van de kerktorens, waardoor er gevlagd kan worden op deze kerktorens.

Wat hebben we bereikt?
Vlaggen op de kerktorens
Via een memo zullen de verschillende opties worden uitgewerkt om te komen tot een onderbouwd voorstel voor
de ARBO technische aanpassingen van de kerktorens, waardoor er gevlagd kan worden op deze kerktorens.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B., Krale Bert
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016
Gereed
Kwaliteit
In het verleden heeft het college besloten om af te zien van het vlaggen van de kerktorens gelet op de
investering en veiligheid. Ter compensatie zijn er twee 16-meter hoge masten geplaatst.
In de begrotingsvergadering is het budget voor het vlaggen vanuit de kerktorens geschrapt. Hiermee is
het onderwerp niet meer aan de orde
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Financiële ondersteuning gemeentelijke monumenten
Samen met de provincie wordt onderzocht welke stimuleringsmaatregelen gemeente en provincie kunnen
opzetten om de gemeentelijke monumenten in stand te houden en te verbeteren. Daarnaast ligt er een koppeling
met de verduurzaming van monumenten.

Wat hebben we bereikt?
Financiële ondersteuning gemeentelijke monumenten
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B., Krale Bert
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017
Permanent
Kwaliteit
Samen met de provincie wordt onderzocht welke stimuleringsmaatregelen gemeente en provincie kunnen
opzetten om de gemeentelijke monumenten ins tand te houden en te verbeteren. Daarnaast ligt er een
koppeling met de verduurzaming van monumenten. Een onderdeel is een onderzoek naar de
instandhouding van rieten daken. Er is een rieten daken conferentie georganiseerd en van daaruit wordt
verder onderzoek gedaan naar mogelijkheden om het aantrekkelijker te maken de rieten daken in stand
te houden.
Tijd
Doorlopend
Geld
Nog niet bekend of er kosten mee gemoeid zijn.
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Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Openstelling natuur t.b.v. educatie en recreatie
Wij zijn voor openstelling van de natuur ten behoeve van educatie, en recreatie door fiets- en
wandelpaden. Daarbij dienen wij de dialoog aan te gaan met Staatsbosbeheer.

Wat hebben we bereikt?
Openstelling natuur t.b.v. educatie en recreatie
Het college steunt dit standpunt en zal in 2014 de dialoog aangaan met Staatsbosbeheer.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B., Krale Bert
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2015
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Er wordt op dit moment actief gewerkt aan het upgraden van de locatie "De zwarte dennen" en in
samenhang met de gemeente Zwartewaterland en SBB worden de doorontwikkelingsmogelijkheden van
De Olde Maten geconcretiseerd.
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Aanleg fietspaden
Aanleggen van fietspaden. Door aanleg van fietspaden kan aangesloten worden op een netwerk van fietspaden
buiten de gemeente.

Wat hebben we bereikt?
Actief participeren en financieel ondersteunen nieuwe projecten
Nieuwe projecten kunnen de komende periode nog in beperkte mate financieel ondersteund worden met een
Europese LEADER bijdrage (ontwikkelingsgebied West Overijssel). Hierin willen we actief participeren.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B., Krale Bert
Startdatum: 29-11-2015
Permanent
Kwaliteit
De gemeente Staphorst participeert in het nieuwe LEADER programma 2016 t/m 2020. Lokale
initiatieven die passen binnen de voor Noord Overijssel vastgestelde ontwikkelingsstrategie en zijn
goedgekeurd door de Lokale Actie Groep (LAG), komen in aanmerking voor een ondersteuningsbijdrage.
Tijd
Het LEADER programma heeft een doorlooptijd tot en met 2020
Geld
nvt
Actualisatie van het beleidsplan fietspaden
Door het aanleggen van nieuwe fietspaden kan worden aangesloten op een netwerk van fietspaden.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B., Krale Bert
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Staat vermeld in verkeersplan.
Tijd
Geld

Voortzetting samenwerking marketing Oost en Ondernemend Reestdal
De Samenwerking met Marketing Oost dient in dat kader te worden voortgezet, evenals de
ondersteuning Ondernemend Reestdal.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B., Krale Bert
Startdatum: 29-11-2015
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Permanent
Kwaliteit
Samenwerking voor nieuwe periode wordt in 2017 geformaliseerd.
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Diverse activiteiten ikv bevorderen recreatie en toerisme
Diverse activiteiten in het kader van bevorderen recreatie en toerisme in de gemeente Staphorst.

Wat hebben we bereikt?
Diverse activiteiten ikv bevorderen recreatie en toerisme
In 2015 zal het recreatie- en toerismebeleid worden geëvalueerd. Dit zal resulteren in een nieuw beleidsplan. In
de lijst van Investeringen 2016 is € 95.000 gereserveerd. De inbreng van de fracties wordt hierbij mee genomen:
 Initiëren platform Recreatie en toerisme door wandelroutes online/app te plaatsen, dit kan gecombineerd
worden met aanleg recreatieve fietspaden;
 Aanduiding bebording en route langs bezienswaardigheden voor toerist;
 Actief inzetten voor het verkrijgen van externe subsidies voor aanleg recreatieve fietspaden met
aansluiting op fietspaden buurgemeenten;
 Plan van aanpak boost recreatie IJhorst en Oldematen.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B., Krale Bert
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Visie R&T wordt/ is meegenomen in de Omgevingsvisie.Activiteiten worden en zijn gestart zoals een
bijeenkomst over de Oldematen.
Tijd
R&T in Omgevingsvisie laatste kwartaal.
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Geen belemmering activiteiten op evenemententerrein
Wij belemmeren geen evenementen die worden georganiseerd op het daarvoor aangelegde activiteitenterrein.
Voorwaarden worden in acht genomen door het treffen van maatregelen betreffende geluids- en alcoholoverlast.

Wat hebben we bereikt?
Aanpassing beleid
Bij jaarlijks terugkerende evenementen is een vergunning voor onbepaalde tijd afgegeven. Hierbij moet de
organisatie wel jaarlijks de benodigde info afgeven om te beoordelen of e.e.a. nog in orde is en t.b.v. het toezicht.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B., Krale Bert
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Moet nog starten
Kwaliteit
In 2017 vindt de evaluatie ten aanzien van A - evenementen plaats. Het concept is inmiddels aan de
burgemeester overhandigd. Het document zal in de maand september ter info aan het college worden
aangeboden. Aan de hand van de uitkomsten van deze evaluatie zullen er aanbevelingen volgen voor
finetuning / aanpassing beleid.
Tijd
Met de burgemeester is in het PFO van 4 september afgesproken dat herziening van het
evenementenbeleid niet eerder plaatsvindt dan na de gemeenteraadsverkiezingen.
Geld
Binnen bestaande formatie wordt dit gerealiseerd.
Evaluatie maximum aantal A-evenementen
Er komt een evaluatie van het maximum voor het aantal A-evenementen per kern/buitengebied. De gemeente
kan geen planning maken (hoogstens wat bijsturen), omdat wij moeten beslissen op aanvragen.
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Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B., Krale Bert
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gereed
Kwaliteit
Het evaluatiedocument (concept) is aan de portefeuillehouder overhandigd. Opmerkingen
portefeuillehouder worden verwerkt.
In overleg met de portefeuillehouder is besloten om het document in de maand september ter info aan
het college aan te bieden. Aan de hand van de uitkomsten van deze evaluatie zullen er aanbevelingen
volgen voor finetuning / aanpassing van het evenementenbeleid.
Tijd
Concept evaluatie is gereed en overhandigd aan portefeuillehouder. Opmerkingen portefeuillehouder
worden verwerkt. Document wordt in de maand september aangeboden aan het college.
Geld
Wordt binnen bestaande formatie uitgevoerd.
Steekproefsgewijs controle op geluidnormen en alcoholcontrole minderjarigen
Qua geluidsnormen wordt jaarlijks steekproefsgewijs gecontroleerd. Ook bij grote evenementen waar alcohol
wordt verstrekt, wordt steekproefsgewijs gecontroleerd op de verstrekking van alcohol aan minderjarigen.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B., Krale Bert
Startdatum: 29-11-2015
Permanent
Kwaliteit
Wordt doorlopend gecontroleerd bij evenementen. In 2017 wordt opnieuw
steeksproefgewijs gecontroleerd bij evenementen. Hte betreft hier met name de grote A - evenementen.
Tijd
Wordt doorlopend gecontroleerd bij evenementen.
Geld
Voor toezicht op de alcohol verstrekking aan minderjarigen is voldoende geld beschikbaar. Budget is
derhalve toereikend.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Behouden Staphorstdagen
De drie karakteristieke Staphorstdagen, inclusief het avondprogramma, blijven de komende bestuursperiode
volgens de vergunningsnormen die voor 2014 werden afgesproken, bestaan.

Wat hebben we bereikt?
Behouden Staphorstdagen
Het college stemt hiermee in.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B., Krale Bert
Gereed
Kwaliteit
Op dit moment lopen er gesprekken met enthousiaste inwoners van de gemeente. Zij hebben ideeën
voor eventueel aanvulling op het bestaande programma vanaf 2017. Daarnaast wordt er gewerkt aan een
organisatievorm waardoor initiatieven mogelijk voor langere termijn belegd worden.
Tijd
Geld
Geen middelen voor nodig
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Onderzoek mogelijkheden activiteitenterrein Rouveen
We onderzoeken de mogelijkheid voor de realisering van een eenvoudig activiteitenterrein in Rouveen.

Wat hebben we bereikt?
Onderzoek mogelijkheden activiteitenterrein Rouveen
Het potentiële gebruik zal in overleg met de Dorpsraad Rouveen in 2015 in beeld worden gebracht.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B., Krale Bert
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
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Er is een onderzoeksrapport welke 1 juni besproken wordt met de stakeholders alvorens het advies door
gaat naar het college.
Update 31-08-17:
De stakeholders hebben een verbeterd plan gepresenteerd, in september zal hier verder over gepraat
worden
Update 01-12-17:
Deze week vergaderd, stakeholders verfijnen het plan en gaan in januari met de buurt en de raad in
gesprek hierover.
Tijd
De stakeholders bereiden een infobijeenkomst voor
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Evenementen goedkoper maken en eenduidigheid over activiteiten op de Tippe
De aanvragen voor een evenementenvergunning zullen voor een langere termijn worden verleend.

Wat hebben we bereikt?
Evenementen goedkoper maken en eenduidigheid over activiteiten op de Tippe
De aanvragen voor een evenementenvergunning zullen voor een langere termijn worden verleend.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B., Krale Bert
Permanent
Kwaliteit
Voor jaarlijks terugkerende evenementen op de Tippe, dit betreft zowel A en B evenementen, wordt er
sinds 2011 een vergunning voor onbepaalde tijd afgegeven.
Tijd
Melding wordt ingediend met betrekking tot de datum waarop het evenement plaatsvindt. Mochten blijken
dat de aard en omvang van het evenement dusdanig wijzigt dan zal er opnieuw een
evenementenvergunning aangevraagd moet worden. Dit betekent dat de vergunning voor onbepaalde tijd
op dat moment niet van toepassing is.
Geld
Organisaties doen melding van evenement. Betalen geen leges voor het afgeven van een
evenementenvergunning.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Marktterrein bestemmen als evenemententerrein
De bestemmingsplannen van het Marktterrein Staphorst en het Rieverster feestterrein zullen worden aangepast.

Wat hebben we bereikt?
Marktterrein bestemmen als evenemententerrein
De bestemmingsplannen van het marktterrein Staphorst en het Rieverster feestterrein zullen worden aangepast.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B., Krale Bert
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016
Moet nog starten
Kwaliteit
Dit aspect is nog niet verwerkt in bestemingsplannen. Evenementenbeleid dient nog afgerond te worden.
Daarnaast speelt de vraag hoe een dergelijke bestemming eventueel tot (succesvolle) planschadeclaims
kan leiden.
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Recreatie ontwikkelen tot een economische pijler
Er is een vitaliteitsscan gemaakt van de recreatiebedrijven. Hier zit een economische component in. In zijn
algemeenheid stellen wij dat R&T benaderd wordt vanuit de economische hoek. Een goed R&T klimaat genereert
inkomsten waar de bedrijven maar ook de middenstand zijn voordeel uit haalt.
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Wat hebben we bereikt?
Recreatie ontwikkelen tot een economische pijler
Er is een vitaliteitsscan gemaakt van de recreatiebedrijven. Hier zit een economische component in. In zijn
algemeenheid stellen wij dat R&T benaderd wordt vanuit de economische hoek. Een goed R&T klimaat genereert
inkomsten waar de bedrijven maar ook bv de middenstand zijn voordeel uit haalt.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B., Krale Bert
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017
Moet nog starten
Kwaliteit
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Realisatie oplaadpunten voor E-bikes en auto's in recreatiegebieden
In het overleg met de toeristische sector zal de toename van het gebruik van E-bikes als kans nadrukkelijk onder
de aandacht worden gebracht.

Wat hebben we bereikt?
Realisatie oplaadpunten voor e-bikes en auto’s in recreatiegebieden
In het overleg met de toeristische sector zal de toename van het gebruik van E-bikes als kans nadrukkelijk onder
de aandacht worden gebracht.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B., Krale Bert
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017
Moet nog starten
Kwaliteit
In samenwerking met de provincie worden 12 laadpunten voor elektrische auto's gerealiseerd. Voor ebikes zal worden bezien waar we op een slimme manier oplaadpunten kunnen realiseren, als daar
behoefte toe is.
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Subsidiemogelijkheden recreatie en toerisme beter benutten
Bij alle projecten/investeringen worden nadrukkelijk de subsidiemogelijkheden onderzocht en waar mogelijk
benut.

Wat hebben we bereikt?
Subsidiemogelijkheden recreatie en toerisme beter benutten
Bij alle projecten/investeringen worden nadrukkelijk de subsidiemogelijkheden onderzocht en waar mogelijk
benut.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B., Krale Bert
Startdatum: 01-01-2017
Permanent
Kwaliteit
Tijd
Geld

Wat heeft het gekost?
Bedragen x1000
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Exploitatie

Begroting Begrotingswijzigingen
2017
2017

Begroting 2017 Realisatie Voordeel/Nadeel
na wijziging
2017

Lasten

3.051

1.124

4.175

3.886

289

Baten

-163

0

-163

-223

61

-2.887

-1.125

-4.012

-3.663

-349

Gerealiseerd saldo van
baten en lasten
Stortingen en onttrekkingen

Begroting Begrotingswijzigingen
2017
2017

Stortingen
Onttrekkingen
Mutaties reserves
Gerealiseerd resultaat

Begroting 2017 Realisatie Voordeel/Nadeel
na wijziging
2017

70

0

70

70

0

-356

-1.099

-1.455

-1.264

-191

286

1.099

1.385

1.194

191

-3.174

-2.224

-5.397

-4.857

-541

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging
Omschrijving

Voordeel

Door een stroomstoring is gymzaal buiten gebruik geweest, kosten
voorlopig betaald door gemeeente, wel geclaimd bij
verzekeringsmy, nog geen uitspraak.

Nadeel
41

Er is weinig gebruik gemaakt van diverse stelposten voor
groenonderhoud (plantsoenen en bermen

105

Diverse kleinere voor en nadelen

148

54

Totaal te verklaren verschillen

253

158

Lopende investeringen eind 2017
Bedragen x1000
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Details

Investeringsbedrag Uitgaven Uitgave Totale Restan
t/m 31- n 2017 uitgaven
t
12-2016
t/m Krediet
2017
2017

7421015 Renovatie groenstroken en boombeheer
(2013)

120

46

0

46

74

7421016 Bomenbeleidplan (2012) en Boombeheer
fase 2

80

52

0

52

28

200

0

0

0

200

50

27

0

27

23

1.563

1.449

5

1.454

109

7453106 Groot onderhoud hoofdveld en veld 5
Noorderslag (2016)

55

0

73

73

-18

7453107 Noorderslag: groot onderhoud velden
fase 1 (2015)

150

132

18

150

0

7456003 Evenemententerrein "de Tippe":
vervanging asfalt (2015)

100

77

0

77

23

7456004 Groenbeleidsplan: opstellen nieuw plan
2016 - 2026 (2016)

20

0

16

16

4

7456005 Overige bossages noordelijk deel gem.:
groot onderhoud (2016)

20

0

11

11

9

7456007 Meerjarenimpuls R en T: kwaliteitsverb.
toer. routenetw. en recr. voorzieningen
(2016)

30

0

0

0

30

7456035 Voorbereidingskrediet herinrichting
Boslaan (2017)

20

0

6

6

14

7456037 Voorbereidingskrediet herinrichting
Staphorst Zuid 1 (2017)

15

0

9

9

6

7457001 Opstellen groenbeheerbestekken (2017)

15

0

0

0

15

7457002 Boomveiligheidsinspectie 2017 (2017)

40

0

40

40

0

7457003 Kappen i.v.m. essentaksterfte: 320
bomen (2017)

22

0

21

21

1

7457004 Uitv. Landschapsplan: houtsingelproj.
Rouv. - Staphorst 2017 + 2018 (2017)

50

0

0

0

50

7457005 Aanvullend krediet particulier
bomenbeleid (2017)

25

0

9

9

16

7472403 Begr.pl. Rouv.: opnieuw inrichten
randen zuid- en westz. (2016)

60

37

0

37

23

7472411 Begr.pl. Staphorst: inrichting nieuw
gedeelte 2e fase (2015)

20

17

0

17

3

7472412 Begr.pl. Staphorst: groot onderh. oude
gedeelte, 2e fase (2015)

80

69

0

69

11

2.734

1.906

207

2.113

621

-2.734

-1.906

-174

-2.081

-653

7453003 Subsidie AMBC (2013)
7453028 Sporthal: vervanging meubilair (2015)
7453032 Nieuwbouw accommodatie SC Rouveen
(2013) incl groot onderhoud 2011

Totaal generaal
Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Investeringen die afgerond zijn in 2017
Bedragen x1000
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Details

Investeringsbedrag Uitgaven t/m Uitgave
Totale
31-12-2016 n 2017 uitgaven t/m
2017

Restant
Krediet
2017

7421025 Parkeerplaats SC Rouveen
(2016)

150

85

61

146

4

7453002 Verduurzaming zwembad
(2016)

800

0

800

800

0

7456001 Openb. Bibliotheek:verv.
autom.apparatuur (2017)

90

0

0

0

90

7458001 Skatevoorziening
Staphorst/Rouveen (2016)

50

0

51

51

-1

1.090

85

912

997

93

-1.090

-85

-912

-997

-93

Totaal generaal
Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Verplichte indicatoren
% niet-wekelijkse sporters

Het percentage niet- wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat
niet minstens één keer per week aan sport doet.
Bron: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM
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Programma 6 | Sociaal Domein
Programma 6 | Sociaal Domein
De eigen verantwoordelijkheid van burgers neemt toe. Daarom willen wij de burger laten participeren bij de
beleidsontwikkeling. Burgers worden betrokken bij vraagstukken die hen direct aangaan, om zo de ervaringen uit
de praktijk direct te kunnen toepassen en de kennis te verrijken. Daarnaast willen we iedere inwoner van de
gemeente laten deelnemen aan de samenleving en maatschappelijke activiteiten. Bij de ouderenzorg hoort het
tegengaan van vereenzaming. Om deze vereenzaming te voorkomen gaan wij verschillende (maatschappelijke)
instanties intensiever betrekken bij de zorgvraagstukken.
De transitie Jeugdzorg zorgt ervoor dat per 1 januari 2015 de verantwoording van de jeugdzorg op de schouders
van de gemeente komt te rusten. Het is een van de grootste uitdagingen in de komende periode.
Staphorst is landelijk gezien één van de jongste gemeenten. Wij streven naar een gemeente die er voor haar
jeugd is, zonder onderscheid te maken tussen de zeer diverse achtergronden.

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Nr.

Taakveld

Portefeuillehouder

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

B. Jaspers Faijer

6.2

Wijkteams

B. Jaspers Faijer

6.3

Inkomensregelingen

B. Krale

6.4

Begeleide participatie

B. Krale

6.5

Arbeidsparticipatie

B. Krale

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

B. Jaspers Faijer

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

B. Jaspers Faijer

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

S. de Jong

Beleidskader
Beleid

Verordeningen

Beleidsnotitie de keten in beeld

Algemene subsidieverordening gemeente Staphorst

Beleidsnotitie Handhaven Wet Werk en Bijstand

Maatregelenverordening Participatiewet/IOAW/IOAZ
gemeente Staphorst 2015

Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 20122015 gemeente Staphorst

Regeling categoriale bijzondere bijstand voor ouderen,
chronisch zieken en gehandicapten

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2019

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Beleidsplan Participatiewet gemeente Staphorst
2015-2016

Regeling mandaatverstrekking, machtiging en
volmachtverlening aan de SVB

Beleidsregel Subsidieverstrekking Sociaal Cultureel
Werk

Re-integratieverordening Participatiewet Gemeente
Staphorst 2015

Beleidsregels ambtshalve vermindering
gemeentelijke belastingen

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Gemeente
Staphorst

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening
gemeente Staphorst

Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk Wet
sociale werkvoorzieningen-beleid

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning
2017

Verordening cliëntenparticipatie Wet Werk en Bijstand
en Wet investeren in jongeren

Beleidsregels tegemoetkoming kosten
kinderopvang sociaal medische indicatie

Verordening Fonds Deelname Maatschappelijke
Activiteiten Staphorst 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2017

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente
Staphorst 2015

Gezondheidsmonitor jongeren

Verordening individuele studietoeslag gemeente
Staphorst 2015

Nadere regels Jeugdhulp gemeente Staphorst

Verordening jeugdhulp gemeente Staphorst

Nota Participatiebudget gemeente Staphorst

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet
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gemeente Staphorst 2015
Nota Preventief Jeugdbeleid gemeente Staphorst
2014-2019

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015

Preventie- en handhavingsbeleid alcohol en drugs
2015-2018

Verordening persoonsgebonden budget begeleid
werken Wet sociale werkvoorziening

Protocol tijdelijk huisverbod

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente
Staphorst 2015

Wmo-beleidsplan 2015-2018 Omzien naar elkaar

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive
gemeente Staphorst 2015

Beleidsnota mantelzorg 2016-2020

Verordening Wet kinderopvang

Beleidsnotitie laaggeletterdheid
Besluit Gegevensverstrekking samenwerking
kwijtschelding Staphorst - GBLT

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Goede afstemming MCR en gemeentelijke panden Rouveen
2e helft 2015 besluit nemen over al dan niet verkopen voormalige bibliotheek en evalueren gebruik MCR en
afstemmen op wensen en verbeteringen.

Wat hebben we bereikt?
Besluit verkopen voormalige bibliotheek
2e helft 2015 besluit nemen over al dan niet verkopen voormalige bibliotheek.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Startdatum: 01-07-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Een eerste gedachten vorming rond de verkoop van de oude bibliotheken heeft binnen het college
plaatsgevonden. Het college heeft besloten eerst meer gegevens te wensen waaronder een
stedenbouwkundige verkenning naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de bieb in Rouveen en
omgeving. Verder heeft het college de ontwikkelingen rond de dorpsagenda van IJhorst gevolgd en wil
zich constructief opstellen richting het dorp als het gaat om centralisatie van functies.
Tijd
De verwachting is dat in het 1e kwartaal 2018 meer duidelijk zal zijn over de genoemde
stedenbouwkundige visie en het vervolg van de dorpsagenda IJhorst.
Geld

Evalueren gebruik MCR
Evalueren gebruik mCR en afstemmen op wensen en verbeteringen.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016
Gereed
Kwaliteit
Vraag kwam van het CDA, deze gaf tijdens de behandeling begroting mondeling weer dat een
terugkoppeling schriftelijk wat hen betreft niet noodzakelijk was.
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Het behouden van zorg en wonen in woonkernen
Wij houden zorg en wonen in woonkernen ter voorkoming van eenzaamheid en hogere financiële lasten.
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Wat hebben we bereikt?
Het behouden van zorg en wonen in woonkernen
In elke kern wordt een woonservicegebied gerealiseerd, waarin voorzieningen zijn ten aanzien van wonen, zorg
en welzijn. Doel is o.a. om inwoners in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning of
woonomgeving te wonen. Eén van de voorzieningen is dagbesteding, o.a. ter voorkoming van vereenzaming.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Permanent
Kwaliteit
Diverse projecten zijn gaande op het gebied van het wonen, de welzijn en de zorg. Een mooi resultaat is
de kern van het woonservicegebied van Rouveen dat dit jaar gestalte krijgt in de vorm van het project op
de Triangellocatie. Ook de Berghorst in Staphorst heeft een ontwikkeling doorgemaakt die bijdragen aan
de doelstellingen van een woonservicegebied. De komende periode zal de ontwikkeling van het
dienstencentrum Staphorst centraal staan. Tot slot zijn er diverse kleinschalige projecten vanuit de WMO
die bijdragen aan de realisatie van woonservicegebieden. In IJhorst hebben de bewoners in februari
2017 nagedacht over de toekomst van het dorp. Er is een dorpsagenda opgesteld waarin wonen met
zorg ook een aandachtspunt is.
Tijd
Geld
binnen budget
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de
planologische kaders
Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de
planologische kaders. Om ongewenste versnippering of zelfs verschraling te voorkomen, bewaakt het college een
blijvend samenhangend en evenwichtig zorgaanbod. In de kern Staphorst wordt aangesloten bij bestaande
zorglocaties. De mogelijke gevolgen voor De Berghorst als locatie voor algemeen toegankelijke zorg zal in de
belangenafweging worden meegenomen.

Wat hebben we bereikt?
Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de
planologische kaders
Het college zal dit uitvoeren.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Permanent
Kwaliteit
Gesprekken lopen aan de hand van de planologische- en overige relevante beleidskaders. Er is een
aanvraag ingediend door Stichting zorg Staphorst om aan de Meesterweg een uitbreiding van
zorgwoningen mogelijk te maken. Deze aanvraag is inmiddels door het college beoordeeld en in principe
akkoord bevonden. Plan zal tzt aan de raad worden voorgelegd voor het starten van de planologische
procedure.
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Faciliteren bij samenwerkingsverbanden
Wij willen de mogelijkheid creëren dat de gemeente eventueel faciliteert bij samenwerkingsverbanden tussen
organisaties en verenigingen voor het in stand houden van gemeenschappelijke voorzieningen bij een
terugtredende overheid.

Wat hebben we bereikt?
Faciliteren samenwerkingsverbanden
Dit wordt opgenomen in het WMO-beleidsplan.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014
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Gereed
Kwaliteit
beleidsplan is in 2015 al vastgesteld.
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Stimuleren WMO-raad
Wij willen dat de WMO-raad haar werk voldoende kan blijven uitoefenen, ondanks de extra taken in de toekomst.
Wij bieden ambtelijke ondersteuning door een volledige en correcte informatievoorziening aan de WMO-raad.

Wat hebben we bereikt?
Evalueren en nader bepalen rol WMO-Raad
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2015
Gereed
Kwaliteit
maakt o.a. deel uit van herijkingsproces adviesraden. Wmo-raad wordt omgevormd naar een Adviesraad
Sociaal Domein en is hierdoor per 1 januari 2018 ontbonden.
Tijd
Geld

Waarborgen contactfunctie
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Startdatum: 27-11-2015
Permanent
Kwaliteit
doorlopend
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Stimuleren rol mantelzorgers
Mantelzorgers vervullen een belangrijke functie in de samenleving. De gemeente stimuleert activiteiten die hen
ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van steun, advies en respijtzorg.

Wat hebben we bereikt?
Stimuleren rol mantelzorgers
Deze punten zullen verder worden uitgebouwd in de beleidsnotitie Mantelzorg en in de beleidsnotitie Vrijwilligers.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Permanent
Kwaliteit
beleidsnotitie mantelzorg is in december 2016 door de raad vastgesteld. In april 2017 is de
Klankbordgroep Informele Zorg voor het eerst bij elkaar geweest. Implementatie van het beleidsplan vindt
in nauw overleg met deze klankbordgroep samen. Carinova Mantelzorgondersteuning is per juli 2017 de
enige professionele mantelzorgorganisatie in onze gemeente. Inmiddels zijn prestatieafspraken gemaakt.
Tijd
Geld
benodigde middelen zijn opgenomen in de gemeentebegroting. Dit bedrag is leidend. Het budget t.b.v.
het mantelzorgcompliment is in 2017 niet volledig aangewend aangezien minder aanvragen zijn
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ingediend. Een korte evaluatienotitie hierover is opgesteld.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Inwoning o.g.v. mantelzorg wordt correct en snel afgewerkt
Wij zorgen voor een snelle en correcte afwikkeling op ruimtelijk gebied, wanneer het inwoning betreft ten behoeve
van mantelzorg.

Wat hebben we bereikt?
Inwoning o.g.v. mantelzorg wordt correct en snel afgewerkt
De bestemmingsplannen Buitengebied en De Streek bieden mogelijkheden voor mantelzorg in hoofd- en
bijgebouwen. Nog niet voor nieuw te plaatsen chalets, zorgunits en dergelijke. Er komt beleid in afstemming met
nieuwe regelgeving (vergunningvrij?).
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gereed
Kwaliteit
Een notitie hieromtrent is reeds voorgelegd aan de werkgroep ro en is informerend aan de raad
voorgelegd. Is inmiddels afgerond.
Tijd
Zie bij kwaliteit
Geld
Conform budget
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Opstellen beleidsnotitie vrijwilligers
Wij verzoeken van het college een beleidsnotitie voor vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente, aangezien zij
steeds belangrijker worden voor samenleving en maatschappij.

Wat hebben we bereikt?
Opstellen beleidsnotitie vrijwilligers
Zie 6.3.2 zal plaatsvinden.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gereed
Kwaliteit
het vrijwilligersbeleid maakt onderdeel uit van de nota Burgerkracht; bij de vaststelling hiervan is een
extra impuls gegeven aan het vrijwilligerswerk in Staphorst. Het Steunpunt Vrijwilligers Staphorst is
opgegaan in de nieuwe Stichting Welzijn Staphorst. Tussen deze stichting en de gemeente zijn
prestatieafspraken gemaakt.
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Duidelijkheid locatie dienstencentrum
Duidelijkheid over invulling locatie Dienstencentrum.

Wat hebben we bereikt?
Duidelijkheid locatie dienstencentrum
Ambtelijk is hier onlangs een start mee gemaakt. Het 1e deel van het programma: Uitvoering projectplan wordt
gedekt uit het budget dat is vastgesteld voor de uitvoering van Woonservicegebieden. Vanaf ontwerpfase zal er
een krediet voor inhuur architecten e.d. worden aangevraagd bij de Raad.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2017
Gestart, nog niet gereed
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Kwaliteit
Met een aantal stakeholders is gesproken over het gewenste programma van een nieuw
wijkservicecentrum. De gesprekken en inventarisatie is afgerond en verwoord in een
Programmeringsdocument. Voorlopig wordt het dossier gekoppeld aan het dossier voor het doen van
onderzoek naar het verduurzamen van het gemeentehuis.
Tijd
De verwachting is dat medio 2018 meer duidelijkheid gegeven kan worden omtrent de planvorming rond
de verduurzaming van het gemeentehuis. De planning voor het nieuwe gemeentehuis is leidend.
Geld
Voor 2018 zullen extra middelen nodig zijn als het gaat om de ontwerpopgave van een nieuw
Dienstencentrum.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Helpende hand huwelijkstherapie
Hier is al aandacht voor. Er wordt actief verwezen naar de maatschappelijk werk organisaties (curatieve zorg).

Wat hebben we bereikt?
Helpende hand huwelijkstherapie
Hier is al aandacht voor. Er wordt actief verwezen naar de maatschappelijk werk organisaties (curatieve zorg).
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Startdatum: 27-11-2015
Permanent
Kwaliteit
permanent gebeuren
Tijd
Permanent gebeuren
Geld
nvt
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Monitoren decentralisatiegelden
Gestuurd zal worden op het beheersen van risico’s en daar zal risicomanagement een noodzakelijk
sturingsinstrument zijn en structurele aandacht eisen.

Wat hebben we bereikt?
Middelen voor uitvoering 3 D's beleidsmatig en financieel volgen
De te ontvangen middelen voor uitvoering van de 3 D’s zullen zowel beleidsmatig als financieel nauwkeurig
gevolgd worden via een paragraaf ‘Sociaal Domein’ in de begroting en jaarrekening.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Startdatum: 29-11-2015
Permanent
Kwaliteit
Permanent gebeuren
Tijd
Geld
Permanent gebeuren
Sturen op risico's bij het monitoren van de decentralisatiegelden
Gestuurd zal worden op het beheersen van risico’s en daar zal risicomanagement een noodzakelijk
sturingsinstrument zijn en structurele aandacht eisen.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Startdatum: 29-11-2015
Permanent
Kwaliteit
Hier is permanente aandacht voor.
Tijd
Geld
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Er wordt getracht budgetneutraal te werken. Voorlopig is dat het geval.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Steuntje in de rug voor de ‘minima’
Wij willen dat het college binnen een kalenderjaar met een voorstel komt om voor inwoners aan de rand van
de samenleving mogelijkheden te bieden voor een spreekwoordelijk steuntje in de rug, bijvoorbeeld een geringe
bijdrage voor muziekles, schoolreis, zwemonderwijs of lidmaatschap van een vereniging. Dit ten behoeve van een
gezonde participatie in de Staphorster samenleving. Als aanvulling op het minimabeleid in de gemeente komt er
een ‘Fonds deelname maatschappelijke activiteiten’ (FDMA).

Wat hebben we bereikt?
‘Steuntje in de rug voor de minima’
Het college staat daar open voor.
Portefeuillehouder: Krale Bert
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2015
Gereed
Kwaliteit
Op 23 februari 2016 heeft de raad de verordening Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten
vastgesteld. Hiermee is invulling gegeven aan dit punt.
Tijd
Geld
voor de uitvoering van dit punt zijn middelen beschikbaar gesteld.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen d.m.v. aanbieden re-integratie-activiteiten
De gemeente heeft de opdracht vanuit de Participatiewet om zoveel mogelijk inwoners naar vermogen aan
het werk te krijgen. Hiertoe zal zij o.a. re-integratie-activiteiten moeten aanbieden.

Wat hebben we bereikt?
Onderzoek vormgeving Wsw voorziening en samenwerking op voorziening-nivo
Om alle doelgroepen te kunnen ondersteunen gaat de gemeente Staphorst samen met de andere drie in
Reestmond deelnemende gemeenten onderzoeken hoe de omvorming van de Wsw eruit zou kunnen zien. Ook
wordt gekeken naar mogelijke samenwerking op voorzieningen niveau. Gezamenlijk zal een toegang en een
werkwijze ontwikkeld worden om vragen zo integraal mogelijk op te pakken.
Portefeuillehouder: Krale Bert
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gereed
Kwaliteit
Gehoord de vier gemeenteraden, heeft het algemeen bestuur van Reestmond eind 2015 een strategische
visie vastgesteld. Deze visie is uitgewerkt in de zg. Ontwikkerlagenda. De besluitvorming hierover is
afgerond. De uitvoering zal door dat Dagelijks Bestuur worden gevolgd.
Gemeente De Wolden maakt per 1 januari 2018 geen onderdeel meer uit van de GR Reestmond. De
besluitvorming daarover is afgerond.
Tijd
De raad is geïnformeerd over de Ontwikkelagenda en heeft gelegenheid gehad daarop te reageren.
Geld
Wanneer voor het uitvoeren van de strategische visie meer middelen nodig zijn dan binnen Reestmond
beschikbaar zullen de aangesloten gemeenten hierover worden benaderd.
Uitvoering van participatiewet
Intern zal de gemeente zich moeten voorbereiden op de nieuwe taken. Het wachten is nu op de definitieve
beleidsplannen en wetteksten die in de loop van het derde kwartaal 2014 worden verwacht. Dit zal duidelijkheid
moeten geven wat betreft procesbeschrijving, administratieve systemen, informatievoorziening, invulling nieuwe
functies, scholing medewerkers en het vrij maken van voldoende capaciteit om de nieuwe werkzaamheden en
mogelijke fricties op te kunnen vangen.
Portefeuillehouder: Krale Bert
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014
Gereed
Kwaliteit
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Het beleidsplan Participatiewet is eind 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarmee is dit punt
afgedaan. Evaluatie volgt, tezamen met de evaluatie van het beleid jeugdzorg en Wmo, in de eerste helft
2017.
Tijd
Voor de evaluatie van het beleidsplan is essentieel dat de rol van Reestmond en StaphorstWerkt!
duidelijk is.
Geld
hiermee zijn ambtelijke uren gemoeid.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Het leveren van tegenprestatie door personen met uitkering
Wij verwachten van elke inwoner met een gemeentelijke uitkering (die daartoe in staat is) een tegenprestatie en
een actieve bijdrage aan de maatschappij. Dit in combinatie met de uitvoeringsmaatregelen voortvloeiende uit de
Participatiewet.

Wat hebben we bereikt?
Het leveren van tegenprestatie door personen met uitkering
Als onderdeel van de invoeringsmaatregelen participatiewet zal een voorstel worden gedaan voor de invoering
van de tegenprestatie.
Portefeuillehouder: Krale Bert
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014
Gereed
Kwaliteit
Per 2015 is een verordening op de tegenprestatie van kracht.
De tegenprestatie is onderdeel van het beleidsplan Participatiewet 2015-2016; deze wordt eerste helft
2017 ge-evalueerd. Daarmee wordt ook het beleid tegenprestatie ge-evalueerd.
Tijd
Evaluatie eerste helft 2017
Geld
hiermee zijn ambtelijke uren gemoeid.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen/nieuwkomers
Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen/nieuwkomers. Hierbij biedt de gemeente (extra
ondersteuning in) taalonderwijs.

Wat hebben we bereikt?
Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen en nieuwkomers
Het bieden van (extra ondersteuning in) taalonderwijs.
De toestroom van vluchtelingen/nieuwkomers is de afgelopen jaren zodanig fors geweest dat de beschikbare
middelen voor (ondersteuning van) taalonderwijs tekort schieten. Daarnaast wordt geconstateerd dat het
taalniveau van degene die de inburgering afronden onvoldoende is. Na die periode blijft taalonderricht nodig.
Hiervoor is een bedrag opgenomen op de investeringslijst van € 15.000,-.
Portefeuillehouder: Krale Bert
Permanent
Kwaliteit
De extra middelen die hiervoor door de raad beschikbaar zijn gesteld zijn onderdeel van een groter
budget dat voornamelijk regionaal wordt verdeeld en via de centrumgemeente Zwolle beschikbaar is.
Het college heeft op 30 augustus 2016 een kort beleidsplan Laaggeletterdheid vastgesteld. Op basis
hiervan heeft de bibliotheek een Plan van Aanpak Taalhuis opgesteld waarin, als uitvoerende van ons
beleid, het gemeentelijke beleid is verwerkt.
Conform dat plan wordt momenteel een nadere afspraak met de bibliotheek Staphorst voorbereid om de
verantwoordelijkheid van de uitvoering per 2018 aan de bibliotheek over te kunnen dragen.
Tijd
Geld
De regionale middelen voor volwasseneneducatie zijn m.i.v. 2016 structureel verhoogd met € 15.000
eigen middelen. Deze middelen worden besteed aan formeel onderwijs (volwasseneducatie door Deltion:
2 klassen op 2 niveaus) en nonformeel onderwijs (via bibliotheek en taalpunt)
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Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Hogere frequentie van bijeenkomsten tussen kerken en gemeente
Wij waarderen de samenwerking tussen overheid en kerken. Dus een hogere frequentie van bijeenkomsten naar
inhoudelijke afstemming tussen betrokkenen in de kerken en betrokkenen namens de gemeente.

Wat hebben we bereikt?
Hogere frequentie van bijeenkomsten tussen kerken en gemeente
Het college hecht veel waarde aan het Predikantenoverleg en aan het overleg met diaconiën over de Wmo. In
toekomst zal er meer overleg en samenwerking zijn met de Diaconiën in het kader van het netwerk rondom
Centrum Werk en Ondersteuning.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Permanent
Kwaliteit
er is 2x per jaar predikantenoverleg; op onderdelen worden contacten gelegd/samenwerking gezocht
met Wmo-kerken (diaconaal platform). Een vertegenwoordiger namens de Wmo-kerken heeft zitting in
de Wmo-raad en inmiddels in de Klankbordgroep Informele Zorg. Hierdoor nauwere samenwerking.
Verder doorlopend.
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Invoering Decentralisatie WMO - AWBZ
Het uitgangspunt van de decentralisatie WMO AWBZ is om zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis
te organiseren. Met de invoering van decentralisatie WMO AWBZ willen we bereiken: het terugdringen van het
beroep op professionele zorg, het versterken van de sociale netwerken, zorg dicht bij huis en inwoners zo lang
mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.

Wat hebben we bereikt?
Herzien huidig systeem huishoudelijke hulp
Het budget voor de huishoudelijke hulp wordt door het Rijk in 2015 beleidsmatig met 40% gekort. Het huidige
systeem van huishoudelijke hulp zal daarom moeten worden herzien. In plaats van huishoudelijke hulp dient er
een maatwerkvoorziening te komen alleen voor de mensen die het werkelijk nodig hebben en dit niet uit eigen
middelen kunnen betalen. Hierover zal overleg worden gevoerd met de WMO Raad.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gereed
Kwaliteit
Het omzetten van het huidige systeem huishoudelijke hulp naar een algemene voorziening biedt geen
meerwaarde en druist in tegen de laatst bekende jurisprudentie. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor
het bieden van huishoudelijke hulp aan burgers die het niet zelf kunnen en zelf kunnen organiseren
Tijd
Geld

Kostenreductie vervoersstromen
Deze decentralisatie gaat gepaard met een flinke korting op het huidige budget. Vooral het vervoer naar de
daginstellingen voor groepsbegeleiding kost veel geld. Er moet gekeken worden of het vervoer niet efficiënter
georganiseerd kan worden en of iedereen die er gebruik van maakt deze dienstverlening ook echt nodig heeft. In
regionaal verband is een werkgroep vervoersonderzoek gestart om de huidige vervoersstromen inzichtelijk te
maken. Zij zal in 2015 een visie presenteren met als uitgangspunt een bundeling van de vervoersstromen.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gereed
Kwaliteit
Het college heeft op 15-12-2015 ingestemd met de regionale vervoersvisie van de regio IJssel-Vecht. In
2016 heeft een aanbesteding voor het wmo-sociaal vervoer plaatsgevonden met als uitgangspunt de
vastgestelde regionale vervoersvisie. De gecontracteerde vervoerder voert het wmo-sociaal vervoer uit
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voor de periode van 01-01-2017 tot 01-08-2019. Er loopt een aanbestedingsprocedure voor het
maatwerkvervoer vanaf 01-08-2019, waarbij ook het leerlingenvervoer, jeugdvervoer en mogelijk het
dagbestedingsvervoer een onderdeel vormen. Met het combineren van vervoersstromen en een
regionale samenwerking op dit vlak, wordt een efficiënter vervoerssysteem voor het maatwerkvervoer
neergezet. Daarnaast is er een strengere toetsing dan voorheen voor de toegang tot het
maatwerkvervoer en loopt er het project Mee Op Weg.
Tijd
De eerste fase, aanbesteding maatwerkvervoer Wmo, is gereed per 01-01-2017
De tweede fase, maatwerkvervoer Wmo, leerlingenvervoer, jeugdvervoer en mogelijk het
dagbestedingsvervoer, is in volle gang
Geld

Oprichten netwerkorganisatie CWO, tweede schil + Kernteam.
De toegang voor inwoners die een beroep doen op zorg en ondersteuning in het kader van de Participatiewet en
de Wmo wordt vormgegeven door CWO, een op te richten netwerkorganisatie vergelijkbaar met het CJG. Er zal
gewerkt worden met een kernteam en een tweede schil. Op regionaal niveau is er samenwerking gezocht met
zorgverzekeraar Achmea om afspraken te maken over de inkoop van een wijkverpleegkundige die in het
kernteam plaats zal nemen.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gereed
Kwaliteit
Vanaf 01-01-2015 in gang gezet
Tijd
Vanaf 01-01-2015 in gang gezet
Geld
Gereed
Verder vormgeven aan Kernteam en tweede schil
In 2015 zal verder vormgegeven worden aan zowel de taken en verantwoordelijkheden van het kernteam en de
tweede schil alsmede aan de koppeling tussen zorg en maatschappelijke ondersteuning.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Startdatum: 06-12-2015
Permanent
Kwaliteit
Vormgeving kernteam en tweede schil is een continue proces. In eerste helft 2017 heeft er een evaluatie
van de toegang plaatsgevonden. Daarin is de aanbeveling gedaan om het CWO en CJG samen te
voegen tot een integrale toegang. Omvorming tot een integrale toegang zal van invloed zijn op het
huidige kernteam van het CWO en de tweede schil.
Tijd
Geld

Verder vormgeven aan koppeling tussen zorg en maatschappelijke ondersteuning
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Startdatum: 01-01-2014
Permanent
Kwaliteit
per april 2017 is de Klankbordgroep Informele Zorg opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van
Carinova Mantelzorgondersteuning, Mindfit, Nederlandse Patienten Vereniging, Het Rode Kruis, St.
Welzijn Staphorst, Wmo-raad, Wmo-kerken en de gemeente. Inmiddels zijn hieraan
toegevoegd een POH-er en een S1-verpleegkundige.
Tijd
Geld

WMO-beleid gestalte geven in samenwerking met lokale partijen
In samenwerking met lokale betrokken partijen zoals gezondheidszorg, ouderenwerk, mantelzorgers en
vrijwilligers zal het Wmo beleid verder gestalte krijgen. Centraal in het beleid staat de vraag wat de inwoner nodig
heeft voor zijn zelfredzaamheid en om te kunnen participeren in de maatschappij. De nadruk hierbij zal liggen op
het eigen sociale netwerk waarbij het uitgangspunt is om zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis te
organiseren. De gemeente zal algemene voorzieningen treffen waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en met
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elkaar in gesprek kunnen gaan. Voor wie een algemene voorziening niet toereikend is kan een beroep gedaan
worden op een maatwerkvoorziening. Hiermee willen we een inclusieve samenleving bereiken.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Startdatum: 27-11-2015
Permanent
Kwaliteit
Er wordt al met verschillende lokale partijen samengewerkt binnen de Wmo. Van verschillende kanten
wordt gekeken naar de ontwikkeling van algemene voorliggende voorzieningen. De samenwerking en
afstemming tussen formele en informle zorg is van belang. De Klankbordgroep informele zorg is in april
2017 in uitgebreidere vorm opnieuw opgezet. Verder is de digitale sociale kaart Staphorst ontwikkeld en
is gestart met het projecten MEE Op Weg en Dementievriendelijke Openbare Ruimte. Samen met
Zorgcombinatie Noorderboog/Carepool en St. Welzijn Staphorst is gewerkt aan de oprichting van de
Buurtkamer Rouveen.

Tijd
Is doorlopend proces.
Geld
Investeren aan de voorkant levert besparingen op aan de achterkant; dus investeren in algemene
voorliggende voorzieningen bespaart op duurdere maatwerkvoorzieningen. Hiervoor zijn in de begroting
2018 specifieke middelen opgenomen.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Identiteitsgebonden zorginstellingen toegang geven tot de zorg
Wij willen identiteitsgebonden zorginstellingen toegang geven tot de zorg, eventueel via onderaanneming.

Wat hebben we bereikt?
Identiteitsgebonden zorginstellingen toegang geven tot de zorg
Bij het opstellen van de offerte uitvraag met betrekking tot de inkoop van zorg zal rekening worden gehouden met
het feit dat identiteitsgebonden zorginstellingen de mogelijkheid hebben om in te schrijven.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Startdatum: 01-01-2014
Permanent
Kwaliteit
Deze mogelijkheid is altijd aanwezig bij een aanbesteding
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Het open staan voor aanvragen van private instellingen waarin identiteit-gebonden zorg wordt geboden
Het college staat open voor de aanvragen van private instellingen waarin identiteitsgebonden zorg wordt
geboden.

Wat hebben we bereikt?
Open staan voor aanvragen van private instellingen waarin identiteitsgebonden zorg wordt geboden
Het college staat daar open voor.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Permanent
Kwaliteit
Deze mogelijkheid is aanwezig bij een aanbestedingsprocedure
Tijd
Geld
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Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Behoud jeugdwerker
Wij behouden de jeugdwerker voor de zorgen van de jongeren. Doel moet zijn de jongeren te laten
doorstromen naar de samenleving, zodat zij zich voor zichzelf, en voor de gemeenschap, waardevol maken.

Wat hebben we bereikt?
Behoud jeugdwerker
Het college deelt het genoemde doel. De jeugdwerker is partner van het CJG.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
Jongerenwerk (SMON) is permanent onderdeel van het CJG Staphorst.
Tijd
Permanent.
Geld
Valt binnen het budget van de gemeentelijke begroting.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Handhaving huisvesting jongerenwerker in bibliotheek
Huisvesting van de jeugdwerker in de bibliotheek wordt gehandhaafd.

Wat hebben we bereikt?
Handhaving huisvesting jongerenwerker in bibliotheek
De kantoorruimte voor de jeugdwerker blijft in de bibliotheek, maar er wordt wel ingestoken op ambulant
jongerenwerk.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
Dit blijft in de bibliotheek (kantoorfunctie). Jongerenwerk is hoofdzakelijk ambulant van aard.
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Opzetten toegankelijke setting zorgverlening
Wij willen een toegankelijke setting en zorgverlening opzetten voor ouders om eventuele problemen te kunnen
bespreken om tot een gepaste oplossing te komen.

Wat hebben we bereikt?
Opzetten toegankelijke setting zorgverlening
De toegankelijke setting is al geïmplementeerd in het onderwijs en in het voorschoolse onderwijs. We gaan
inzetten op een informeel netwerk voor en door ouders, waar ouders met elkaar kunnen spreken over vragen
rondom opvoeding, ontwikkeling en opgroeien. Aan het CJG wordt een expertiseteam toegevoegd, dat o.a.
bestaat uit een zorg-coördinator CJG, een toegangsmedewerker BJZ, een gedragswetenschapper en een GZpsycholoog. Momenteel wordt hiermee geëxperimenteerd aan de hand van de pilot huisartsen. Deze pilot moet
leiden tot een werkbaar model om tot een goede samenwerking te komen tussen het CJG en de huisartsen en
minder verwijzingen naar de tweedelijnszorg te laten gaan.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
Inzetten op een informeel netwerk voor en door ouders, waar ouders met elkaar kunnen spreken over
vragen rondom opvoeden. Is gekoppeld met het programma Boekenbas en is onderdeel van het
uitvoeringsplan preventie Jeugd. Scholen (po) en huisartsen maken onderdeel uit van de
netwerkstructuur CJG Staphorst.
Tijd
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Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Handhaven afspraken geleidelijke overgang transitie jeugdzorg
Wij handhaven de huidige afspraken voor een geleidelijke overgang van de transitie Jeugdzorg, zoals deze zijn
opgenomen in het zogenaamde Transitiearrangement Jeugdzorg regio IJsselland.

Wat hebben we bereikt?
Het Transitiearrangement Jeugdzorg regio IJsselland wordt uitgevoerd
Het Transitiearrangement Jeugdzorg regio IJsselland wordt uitgevoerd.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gereed
Kwaliteit
Per 1 januari 2015; geldt voor 2015 en 2016. Dit stond in het teken van zorgcontinuïteit en een zachte
landing.
Tijd
Geld

Inkoop benodigde zorg
Inkoop benodigde zorg en er moeten passende afspraken gemaakt worden met zorgaanbieders.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
Contracten van 2015 en 2016 zijn voor 2017 verlengd.
Tijd
Jaarlijks worden de contracten verlengd, al dan niet opnieuw gesloten.
Geld

Regelen zorgcontinuïteit en jeugdhulpaanbod
Regelen zorgcontinuïteit en passend en dekkend jeugdhulpaanbod beschikbaar voor alle kinderen per 01 januari
2015.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gereed
Kwaliteit
Per 1 januari 2015.
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Goede afstemming tussen de diverse partijen
Wij willen een goede afstemming tussen het CJG, het zorg- en adviesteam (ZAT-team) op scholen en het (kerk-)
maatschappelijk werk. Wij waarderen hierin het huidig beleid en de huidige werkwijze.

Wat hebben we bereikt?
Gemeente maakt afspraken over gegevesnuitwisseling en privacy
Gemeente maakt afspraken met de Raad voor de Kinderbescherming en met gecertificeerde instellingen over
gegevesnuitwisseling en privacy. Een actief samenwerkingsverband binnen de regio IJsselland is hierbij
gewenst.
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Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014
Gereed
Kwaliteit
Privacyregeling Jeugdhulp CJG Staphorst gereed in 2014. Tevens training en handreiking aanwezig.
Tijd
Geld

Gemeente maakt koppeling met CORV (justitiële keten)
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014
Gereed
Kwaliteit
Wettelijke verplichting. Is afgewerkt in 2014. Koppeling aan registratiesysteem TOP.
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Contacten tussen overheid en kerk worden voortgezet
De reguliere contacten tussen burgerlijke overheid en kerkelijke gemeenten zetten wij voort. Deze zijn waardevol
voor het signaleren van vraagstukken op sociaal domein en zorg.

Wat hebben we bereikt?
Contacten tussen overheid en kerk worden voortgezet
Doen we, zie punt 6.4.3.
Portefeuillehouder: Segers T.C.
Startdatum: 10-12-2015
Permanent
Kwaliteit
Intensivering samenwerking lokale toegang en kerken/diaconieën/predikanten.
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Invulling geven aan beleidsplan ‘We doen het samen’
Visie ontwikkelen in kader van jeugd en bewegen.

Wat hebben we bereikt?
Invulling geven aan beleidsplan ‘We doen het samen’
Jeugd- en jongerenwerk wordt op velerlei gebied opgepakt, zoals: CJG, Jongerenwerk, etc. Dit is al bestaand
beleid en wordt gecontinueerd. Onder bovenstaande actiepunten zijn deze al opgenomen in het coalitieakkoord.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
Wordt uitgevoerd conform beleidsplan.
Tijd
Geld
In het beleidsplan staan de wettelijke taken omschreven. Een daarvan is het uitvoeren van de
jeugdhulpplicht.
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Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Voorlichting over en stimuleren van een gezond eet- en leefpatroon
Wij geven de jeugd in de gemeente voorlichting over een gezond eet- en leefpatroon. In de ontmoetingsplaatsen
van de jeugd, zoals scholen, sport- en andere verenigingen wordt dat gestimuleerd.

Wat hebben we bereikt?
Voorlichting over en stimuleren van een gezond eet- en leefpatroon
Voorlichting over een gezond eet- en leefpatroon is onderdeel van het lespakket in het basisonderwijs. In dat
lespakket zijn ook weerbaarheidstrainingen opgenomen. Het college zal dit ook stimuleren bij de andere
ontmoetingsplekken van de jeugd.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Voorlichting zal ook deel gaan uitmaken van het nog op te stellen Lokaal Gezondheidsbeleid. Hiertoe zal
eerst een start-/kadernotitie opgesteld worden in samenwerking met de GGD IJsselland.
Tijd
Begin 2018 heeft er een informatieve raadsvergadering plaatsgevonden over ontwikkelingen m.b.t.
gezondheidspreventie. Daarna wordt gewerkt aan het opstellen van een start-/kadernotitie LGB die naar
verwachting april 2018 gereed zal zijn. Dit zal vervolgens leiden tot een beleidsplan en concrete
uitvoeringsplannen.
Geld
De extra benodigde middelen zullen worden opgenomen in het LGB, waarover de raad t.z.t. een besluit
neemt.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Preventieve maatregelen gebruik alcohol bij jeugd
Wij stimuleren de preventieve maatregelen die het te vroeg, te veel en te vaak gebruiken van alcohol – met name
bij jongeren – tegengaan.

Wat hebben we bereikt?
Preventieve maatregelen gebruik alcohol bij jeugd
Er komt eind 2014 een Integraal Preventie en Handhavingsplan Alcohol. Voor alcohol en genotmiddelen
loopt een programma op de basisscholen.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
Uitvoeringsplan alcohol en drugs 2016-2018 is op 1 november 2016 door de raad vastgesteld. Platform
Alcohol & Drugs werkt inmiddels conform uitvoeringsplan aan een projectvoorstel ten behoeve van een
integraal preventieprogramma voor het basis-, voortgezet onderwijs en jongerenwerk.
Tijd
Er wordt nu al het een ander gedaan. In het uitvoeringsplan staan verdere voorstellen. Tussenrapportage
2017 is opgesteld en voorzien van een raadsmemo.
Geld
Er zijn extra middelen benodigd; dit is opgenomen in het uitvoeringsplan. Raad heeft op 1 november
2016 de benodigde middelen beschikbaar gesteld.

Wat heeft het gekost?
Bedragen x1000
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Exploitatie

Begroting Begrotingswijzigingen
2017
2017

Begroting 2017 Realisatie Voordeel/Nadeel
na wijziging
2017

Lasten

10.288

273

10.561

10.421

140

Baten

-2.194

-135

-2.328

-2.340

12

Gerealiseerd saldo van
baten en lasten

-8.094

-138

-8.233

-8.081

-151

Stortingen en onttrekkingen

Begroting Begrotingswijzigingen
2017
2017

Begroting 2017 Realisatie Voordeel/Nadeel
na wijziging
2017

Stortingen

158

32

190

150

40

Onttrekkingen

-73

-28

-101

-13

-88

Mutaties reserves

-85

-4

-89

-137

48

-8.009

-134

-8.144

-7.944

-200

Gerealiseerd resultaat

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging
Omschrijving

Voordeel

Nadeel

Lagere aanspraak op minimafonds dan waar rekening mee is
gehouden

65

Diverse kleinere voor en nadelen

131

93

196

93

Daarnaast zijn er vele posten die verrekend worden met de
reserve sociaal domein, zie hiervoor paragraaf sociaal domein
Totaal te verklaren verschillen

Lopende investeringen eind 2017
Bedragen x1000

Details

Investeringsbedrag

7400202 Nota Burgerkracht
(2015)
Gerealiseerd saldo van baten
en lasten

Uitgaven t/m Uitgaven Totale uitgaven
Restant
31-12-2016
2017
t/m 2017 Krediet 2017

30

18

0

18

12

-30

-18

0

-18

-12

Investeringen die afgerond zijn in 2017
Programma 6 heeft geen investeringen die afgerond zijn in 2017.
Bedragen x1000
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Verplichte indicatoren
Banen

Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
Bron: LISA
Jongeren met een delict voor de rechter

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
Bron: Verwey Jonker Instituut - kinderen in Tiel
Netto arbeidsparticipatie
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Het percentage van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de (potentiële) beroepsbevolking.
Bron: CBS - arbeidsdeelname
Bijstandsuitkeringen

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.
Bron: CBS - participatiewet
Aantal re-integratievoorzieningen
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Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
Bron: CBS - participatiewet
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van
specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo.
Bron: CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
Achterstand onder jeugd
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Periode 2015, eenheid: percentage (%)
% kinderen in armoede: het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering
moet rondkomen
% jeugdwerkloosheid: het percentage werkloze jongeren in de leeftijd van 16-22 jaar
Bron: Verwey Jonker Instituut
Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar
Bron: CBS - beleidsinformatie jeugd
Jongeren met jeugdbescherming
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Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar.
Bron: CBS - beleidsinformatie jeugd
Jongeren met jeugdreclassering

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel t.o.v. alle jongeren (12-22 jaar)
Bron: CBS - beleidsinformatie jeugd
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Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu
Wij zijn voor initiatieven ter bevordering van de duurzaamheid met een groot draagvlak onder inwoners/burgers.
Deze initiatieven moeten haalbaar zijn en renderen, en geen landschap ontsierend effect hebben. Als gemeente
kunnen, en moeten, wij het goede voorbeeld geven als het gaat om groene alternatieven voor energie.
Verduurzaming heeft nadrukkelijke aandacht en wordt actief meegenomen bij renovatie en / of
nieuwbouwplannen.

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Nr.

Taakveld

Portefeuillehouder

7.1

Volksgezondheid

drs. T.C. Segers MBA

7.2

Riolering

B. Krale

7.3

Afval

B. Krale

7.4

Milieubeheer

B. Krale

7.5

Begraafplaatsen

drs. T.C. Segers MBA

Beleidskader
Beleid

Verordeningen

Beleidsplan Toezicht en Handhaving fysieke
leefomgeving 2011-2014

Verordening beheer gemeentelijke
begraafplaatsen gemeente Staphorst

Beleidsregels voor het verlenen van uitstel van betaling
voor aanslagen rioolaansluitrecht

Afvalstoffenverordening gemeente Staphorst 2016

Bodembeleid

Verordening geurhinder en veehouderij 2016

Duurzaamheidsvisie gemeente Staphorst

Verordening lijkbezorgingsrechten 2016

Geluidbeleid in het kader van de wet geluidhinder

Verordening dode gezelschapsdieren Staphorst
2016

Gemeentelijk rioleringsplan Staphorst 2016-2020
(vGRP)

Verordening afvalstoffenheffing 2017

Geurgebiedsvisie gemeente Staphorst (2009 +
aanvulling 2012)

Verordening rioolaansluitrecht 2017

Beleidsnota tijdelijke grondopslagen gemeente
Staphorst

Verordening rioolheffing 2017

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente
Staphorst 2016
Uitvoeringsbesluit beheer begraafplaatsen
Uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen gemeentelijke
begraafplaatsen Staphorst
Uitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving 2017
Beleidsnotitie Aansluiten van percelen op de
(druk)riolering

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Opstellen GRP
Opstellen nieuw Gemeentelijk Riolering Plan.

Maatregelen
Opstellen GRP
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In de tweede helft van 2014 worden de randvoorwaarden voor het GRP in een rioolbeheerplan opgesteld. Hierin
worden de uitgangspunten voor het beheer- en onderhoud vastgelegd en verwerkt in het kostendekkingsplan
voor het nieuwe GRP. Het rioolbeheerplan zal onderdeel uitmaken van het GRP.
In 2015 wordt er opnieuw een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) opgesteld. In het GRP wordt het landelijke
beleid ten aanzien van de watertaken vertaald naar onze gemeente en worden de gemeentelijke ambities voor de
watertaken vastgelegd voor een periode van 5 jaar (2016-2020).
Portefeuillehouder: Krale Bert
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gereed
Kwaliteit
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Evalueren 1e fase omgekeerd inzamelen + rekening houden vervolgtraject buitengebied
Wij evalueren de eerste fase van het omgekeerd inzamelen. Daarbij spitsen wij ons vooral op de voordelen van
de burger.

Maatregelen
Evalueren 1e fase omgekeerd inzamelen
1e fase: evaluatie. Toespitsen op voordelen burgers.
Portefeuillehouder: Krale Bert
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014
Gereed
Kwaliteit
Evaluatie is in feb 2015 in de raad aan de orde geweest.
Najaar 2016 was de evaluatie rond.
In maart 2018 wordt evaluatie over 2017 aan de raad aangeboden
Tijd
Evaluatie is in feb 2015 in de raad aan de orde geweest.
Evaluatie is op schema afgerond, namelijk najaar 2016
In maart 2018 wordt evaluatie over 2017 aan de raad aangeboden
Geld
Conform begroting
Rekening houden vervolgtraject buitengebied
Vervolgtraject: 2 fase. Rekening wordt gehouden met inwoners buitengebied en gezinnen.
Portefeuillehouder: Krale Bert
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Containers (papier, PMD en GFT) zijn conform raadsbesluit uitgezet in het buitengebied.
Pilot ondergrondse containers loopt gedurende 2016. Resultaten van de eerste 3 kwartalen 2016 zijn
ontvangen. Evaluatie over 2016 wordt begin 2017 aangeboden.
Update: in maart 2018 ontvangt raad evaluatie over 2017
Tijd
Geld
7 november is het amendement 'ondergrondse containers buitengebied' aangenomen. Met deze motie is
besloten om het krediet van € 24.000 voor het uitzetten van ondergrondse containers in het buitengebied
uit de begroting te halen.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen
Verduurzaming heeft nadrukkelijke aandacht en wordt actief meegenomen bij renovatie en/of nieuwbouwplannen.
Er wordt rekening gehouden met kostenbewustzijn (lasten/baten). Dit sluit aan bij andere onderdelen.
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Maatregelen
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen
Portefeuillehouder: Krale Bert
Startdatum: 01-01-2017
Permanent
Kwaliteit
Tijd
Geld
heeft doorlopend aandacht bij renovaties
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Geen uitbreiding windturbines, gemeente houdt regie windenergie
Wij vinden dat er in de gemeente Staphorst voldoende windenergie wordt opgewekt door de drie reeds
aanwezige windturbines. Een uitbreiding van het aantal windturbines is niet gewenst.

Maatregelen
Bij behalen duurzaamheidsdoelstellingen geen gebruik van windenergie
Portefeuillehouder: Krale Bert
Startdatum: 06-12-2015
Permanent
Kwaliteit
Raad heeft op 6 juni amendement Am7 aangenomen. Met dit amendement besluit de gemeenteraad dat:
-Staphorst uitsluitend meewerkt aan windenergie als er een zo breed mogelijk draagvlak is, er geen
overlast is en het volledig (100%) coöperatief is;
-Het door de provincie Overijssel aangemerkte zoekgebied niet aan deze voorwaarden voldoet en
daarmee niet geschikt is voor plaatsing van meer windturbines
-Om te beoordelen of er buiten het provinciale zoekgebied een realistische locatie is dat wel aan deze
voorwaarden kan voldoen, initiatiefnemers door een onderzoek dienen aan te tonen dat de betreffende
locatie geschikt is.
In 2018 wordt een proces ingericht waarbij we periodiek kunnen evalueren in hoeverre we dichterbij het
behalen van de doelstelling (in 2050 energieneutraal) komen. Gedurende dit continue proces wordt in
kaart gebracht hoeveel grootschalige opwek er nodig is en welke mogelijkheden er - naast windenergie zijn.
Tijd
Permanent gebeuren.
Geld
Conform begroting.
College houdt de regie op het proces en voert actief overleg met de provincie
College houdt de regie op het proces en voert actief overleg met de provincie.
Portefeuillehouder: Krale Bert
Startdatum: 29-11-2015
Permanent
Kwaliteit
Zie hiervoor het onderdeel Geen uitbreiding windenergie
Tijd
idem
Geld
idem
Geen uitbreiding windturbines, gemeente houdt regie windenergie
Het college vindt dat voor het behalen van haar duurzaamheidsdoelstellingen geen gebruik gemaakt zou moeten
worden van windenergie. Het college houdt de regie op het proces en voert actief overleg met de provincie.
Portefeuillehouder: Krale Bert
Startdatum: 29-11-2015
Permanent
Kwaliteit
gemeenteraad heeft op 9 januari 2018 besloten onder voorwaarden mee te willen werken aan het
plaatsen van 12 MW aan windenergie in Staphorst.
Tijd
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Plannen dienen voor 23 april 2018 bij de gemeente te zijn iengediend. het college kiest voor 1 juni 2018
aan welk initiatief medewerking wordt verleend. De raad wordt geïnformeerd over de keuze van het
college.
Geld
Bij de raad is een krediet aangevraagd van € 50.000 voor procesbegeleiding en inhuur externe
deskundigen. Deze kosten worden verhaald op de initiatiefnemer van het uit te voeren plan, tenzij die er
in slaagt een 100 % coöperatief plan te ontwikkelen.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Mogelijkheden duurzaamheidsmaatregelen bij monumenten
Wij willen met de mogelijkheden om de binnenkant van monumenten aan te passen, ook de mogelijkheid geven
om energiebesparende verbouwingen te doen. Bijvoorbeeld het aanbrengen van isolatie.

Maatregelen
Mogelijkheden duurzaamheidsmaatregelen bij monumenten
Als de hoofdvorm intact blijft (zie bij 8.3.1 + 8.3.2) is isolatie mogelijk. Het bestemmingsplan stelt geen eisen ten
aanzien van de binnenkant. Het bestemmingsplan biedt ook mogelijkheden voor isolerende maatregelen aan de
buitenkant.
Portefeuillehouder: Krale Bert
Permanent
Kwaliteit
Wij werkten mee aan een provinciale pilot ter verduurzaming van monumenten in Staphorst. Resultaten
hiervan worden meegenomen in eigen traject, welke ook aan bod komt in de Duurzaamheidsagenda.
Vanuit de Overijsselse Aanpak 2.1 zal hieraan gewerkt worden in de gemeente Staphorst. In het najaar
van 2017 worden op de website www.degroenemenukaart.nl de specifieke mogelijkheden voor 'de
Staphorster boerderij' aan het publiek ontsloten.
Tijd
Volgens planning.
Geld
Kosten hiervoor zijn begroot binnen de Overijsselse Aanpak 2.1, een subsidiemogelijkheid van de
provincie ter verduurzaming van de woningvoorraad.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Onderzoek mogelijkheid bedekken gemeentelijke panden met zonnepanelen
Wij onderzoeken de mogelijkheden voor het bedekken met zonnepanelen van de daken van gemeentelijke
instellingen, met oog voor totaalpakket aan groene alternatieven voor energie.

Maatregelen
Onderzoek mogelijkheid bedekken gemeentelijke panden met zonnepanelen
Naar aanleiding van de duurzaamheidsnotitie en een onderzoek zal in 2015 een voorstel worden gedaan. Dit
voorstel gaat verder dan zonnepanelen. Er wordt ook onderzoek gedaan naar besparingsmogelijkheden en
mogelijkheden van opwekking van energie.
Portefeuillehouder: Krale Bert
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gereed
Kwaliteit
Er zijn offertes opgevraagd in 2011 en 2012. Terugverdientijden wat betreft zonnepanelen ligt ver buiten
bereik. Gekeken wordt naar alternatieven. Zonnepanelen op bestaande gebouwen is een no-go.
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Actualiseren geuremissiekaart
Actualiseren nieuwe geuremissiekaart waarbij inzicht wordt verkregen in de huidige
ontwikkelingsmogelijkheden in relatie tot geur.
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Maatregelen
Actualiseren geuremissiekaart
Uitvoering zal plaatsvinden in 2015.
Portefeuillehouder: Krale Bert
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Op 27 juni 2017 is de nieuwe Geuremissiekaart Staphorst gepresenteerd door de Antea Group aan de
gemeenteraad. Alle stukken en documenten ontvangen. Na de zomervakantie zal het een en ander
digitaal worden gezet. Mogelijk dat het gemeentelijk geurbeleid tegen het licht wordt gehouden in relatie
met de toekomstige Omgevingswet. Verder wordt er nagedacht over andere technische hulpmiddelen in
relatie met EPOS, Omgevingsplein Staphorst e.d.
Tijd
Door extra benodigde werkzaamheden is er meer tijd nodig voor het verkrijgen van de juiste informatie
voor het opstellen van de geactualiseerde geuremissiekaart.
Geld
Doordat het beschikbare kaart materiaal niet toereikend was voor het opstellen van een nieuwe
geuremissiekaart, zijn er aanvullende werkzaamheden nodig geweest om tot kaarten te komen met het
gewenste detailniveau.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Vervullen voortrekkersrol ikv duurzaamheid
Gemeente dient voortrekkersrol te vervullen op gebied van duurzaamheid.

Maatregelen
Mogelijkheid onderzoeken elektrische auto’s buitendienst
De voorbeeldfunctie van de gemeente ikv duurzaamheid kan verder verbeterd worden door elektrische auto’s
buitendienst.
Portefeuillehouder: Krale Bert
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gereed
Kwaliteit
Dit wordt meegenomen bij de vervanging van de voertuigen
Tijd
Daar waar sprake is vervanging wordt dit meegenomen
Geld
nvt
Permanente aandacht Rijks en Provinciale subsidies
Permanente aandacht hierin is het benutten van mogelijkheden van subsidies ( Rijks en Provincie).
Portefeuillehouder: Krale Bert
Startdatum: 29-11-2015
Permanent
Kwaliteit
Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden voor gemeenten, bedrijven en particulieren in het kader van
duurzaamheid. Waar mogelijk en redelijk proberen we hierin mee te liften.
Tijd
Permanente aandacht.
Geld
Conform begroting.
Uitvoering geven aan duurzaamheidsactieplan
De gemeente heeft de intentie om voortrekker te zijn bij de gemeentelijke gebouwen. In de lijst van investeringen
zijn hiervoor investeringsmiddelen geraamd: € 300.000 gemeentelijke gebouwen en € 50.000 jaarlijks voor
uitvoering programma duurzaamheid = uitvoeringskosten. Tevens zal uitvoering worden gegeven aan het
duurzaamheidsactieplan bestaande uit 13 projecten. Dit onderdeel sluit aan bij coalitieakkoord 8.3.1 t.m. 8.3.5
diverse maatregelingen in het kader van duurzaamheid
Portefeuillehouder: Krale Bert
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Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Er wordt op dit moment gewerkt aan het opstellen van het duurzaamheidsactieplan. De voortgang is
goed.
Tijd
In Q1 2018 wordt aan de raad uitgelegd hoe we de komende periode aan de slag willen met
duurzaamheid. Uitgangspunt hierbij is dat er sprake zal zijn van een continu proces, dat jaarlijks
geëvalueerd zal worden.
Geld
Conform begroting.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Renovatie begraafplaats Staphorst
Renovatie begraafplaats, zodat sprake is van een goed onderhouden begraafplaats Staphorst.

Maatregelen
Renovatie begraafplaats Staphorst
Er zal een aanbesteding plaatsvinden begin 2015 wie dit werk zal uitvoeren, waarbij een programma van eisen
zal worden opgesteld. De kosten hiervoor worden geschat op ongeveer € 80.000 (inclusief BTW).
Portefeuillehouder: Segers T.C.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Het werk is volgens plan uitgevoerd. De groei van enkele taxushagen blijft achter. Oorzaak: taxuskever.
Tijd
In najaar 2017 en voorjaar 2018 volgt tweede ronde inboet, incl. bestrijding taxuskever.
Geld
Kosten vallen vooralsnog binnen de begroting. In voorjaar 2018 zal blijken hoeveel taxusplanten moeten
worden vervangen en wat de kosten zijn voor bestrijding van de taxuskever.

Wat heeft het gekost?
Bedragen x1000

Exploitatie

Begroting Begrotingswijzigingen
2017
2017

Begroting 2017 Realisatie Voordeel/Nadeel
na wijziging
2017

Lasten

4.420

21

4.441

3.830

611

Baten

-3.282

235

-3.046

-3.282

236

Gerealiseerd saldo van
baten en lasten

-1.138

-256

-1.395

-548

-847

Stortingen en onttrekkingen
Stortingen
Onttrekkingen
Mutaties reserves
Gerealiseerd resultaat

Begroting Begrotingswijzigingen
2017
2017

Begroting 2017 Realisatie Voordeel/Nadeel
na wijziging
2017

0

0

0

595

-595

-214

2

-212

0

-212

214

-2

212

-595

807

-1.353

-254

-1.607

47

-1.654

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging
Omschrijving

Voordeel

Het uitvoeringsprogramma alcohol&drugs, kadaveropvang en de
bijdrage GGD gaven lagere kosten

53

Binnen het taakveld milieubeheer ontstaan enkel voordelen
doordat niet alle werkzaamheden dit jaar zijn uitgevoerd

111

Door meer overlijdens dan was begroot en meer verlengingen
ontstaat er een hogere bate begraafrechten

82
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Nadeel

111

Binnen het taakveld riolering ontstaat een nadeel door lagere btw
compensatie door lagere kosten

55

Diverse kleinere voordelen en nadelen

41

Totaal te verklaren verschillen

246

207

Lopende investeringen eind 2017
Bedragen x1000

Details

Investeringsbedrag Uitgaven t/m Uitgave
Totale
31-12-2016 n 2017 uitgaven t/m
2017

Restant
Krediet
2017

7472238 Uitvoering GRP-V: jaarschijf
2016 (2016)

912

162

85

247

665

7472239 Uitvoering GRP-V: jaarschijf
2017 (2017)

1.099

0

88

88

1.011

7472302 Sisa-regeling
Geluidsaneringsproject 70+
(2013)

738

250

5

255

483

2.748

412

177

589

2.159

-2.748

-412

-177

-589

-2.159

Totaal generaal
Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Investeringen die afgerond zijn in 2017
Programma 7 heeft geen investeringen die afgerond zijn in 2017.
Bedragen x1000

Verplichte indicatoren
Omvang huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. Eenheid: kg per inwoner
Bron: CBS - statistiek huishoudelijk afval
Hernieuwbare elektriciteit
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Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Eenheid: %.
Bron: Rijkswaterstaat Klimaatmonitor
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Programma 8 | Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Programma 8 | Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
De gemeente Staphorst kenmerkt zich door haar karakteristieke lintbebouwing en streekgebonden landerijen. Wij
vinden het belangrijk dat de dorpen, nu en in de toekomst, leefbaar zijn en vitaal blijven. Voldoende woningbouw,
een fraaie leefomgeving en kwalitatieve voorzieningen zijn daarbij belangrijke factoren.
De identiteit en eigenheid van de gemeente heeft ook doorwerking in de bouw van woningen en de wensen van
de inwoners wat betreft woningen. Ter bevordering van een goed dorpsgezicht, willen wij kleine bebouwing voor
het hobbymatig houden van dieren mogelijk maken.

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Nr.

Taakveld

Portefeuillehouder

8.1

Ruimtelijke ordening

B. Jaspers Faijer

8.2

Grondexploitatie

B. Krale

8.3

Wonen en bouwen

B. Jaspers Faijer

Beleidskader
Beleid

Verordeningen

Archeologische inventarisatie, verwachtings- en
beleidsadvieskaart

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur
gemeente Staphorst

Beleidslijn erfdienstbaarheden bij ruimtelijke
ontwikkelingen

Bouwverordening van de gemeente Staphorst

Beleidsnota Intrekken bouw- en sloopvergunning

Brandbeveiligingsverordening 2010 gemeente Staphorst

Beleidsnotitie Hergebruik monumentale schuren

Erfgoedverordening 2010-2016 gemeente Staphorst

Beleidsnotitie Open plekken Staphorst, 5e
wijziging

Exploitatieverordening gemeente Staphorst

Beleidsnotitie Paasvuren

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming
in planschade

Beleidsnotitie Tijdelijke woonunit bij (ver)bouw
woning

Verordening kwaliteit vergunningverlening toezicht en
handhaving omgevingsrecht Gemeente Staphorst

Beleidsnotitie toepassing uitvoeringskader rood
voor rood Staphorst

Verordening Starterslening gemeente Staphorst

Beleidsregel Criteria voor het realiseren van
kookhuisjes langs de Streek
Belvedère-nota Staphorst, een eigen wereld
Beleidsnota tijdelijke grondopslagen gemeente
Staphorst
Detailhandelsvisie gemeente Staphorst
Industrielawaaibeleid De Streek
Kadernota Buitengebied Staphorst
Monumentenlijst gemeente Staphorst
Nota Grondbeleid 2014-2017
Regeling bijgebouwen & erfafscheidingen
tuingerichte woningen Staphorst
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Structuurvisie Kernen Staphorst, Rouveen en
IJhorst 2030
Toepassing uitvoeringskader hergebruik
Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)
Van Sober naar Rijk - Visie op de gebouwde
omgeving in het Reestdal
Welstandsnota Staphorst
Woonvisie 2011+
Beleidsnotitie Tijdelijke mantelzorg-woonruimten
aan de Streek
Beleidsregel Transformatielocaties aan de Streek
Notitie kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
Uitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving 2017

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Onderzoek naar efficiency binnen ruimtelijke ordening
Er dient een efficiencyslag te worden gemaakt, met als basis het lopende onderzoek naar de efficiëntie in, en
de effectiviteit van, de ambtelijke organisatie. Hierdoor kosten de lasten omlaag. Daarbij wordt ook gedoeld op
vereenvoudiging van processen, regelgeving en planologie.
Positieve impuls geven op gebied van RO en vergunningsverlening.

Wat hebben we bereikt?
Onderzoek naar efficiency binnen ruimtelijke ordening
Dit wordt opgepakt in het kader van het art.213a onderzoek. Dit onderzoek is gericht op een efficiencyslag in de
planologische procedures. Hierbij gaat het om efficiency en mogelijke vereenvoudiging van procedures. Er wordt
ook gekeken naar de communicatie met aanvragers, hebben we de vraag voldoende helder en welke vaste
communicatiemomenten spreken we af met de aanvragers. Daarnaast wordt ook de kostendekkenheid bekeken.
Wij stellen ons voor dat de taskforce (punt 8.5.9) betrokken wordt bij de voortgang van het 213a-onderzoek. In het
4e kwartaal van 2014 worden de eerste resultaten aan het college voorgelegd. Begin 2015 worden de uitkomsten
en het vervolg aan de raad aangeboden.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2015
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
In september 2015 is het onderzoek gestart. 5 werkgroepen hebben zich gebogen over de verschillende
onderdelen van het vergunningentraject (intake, vergunningen, klein ro, groot ro en toezicht /
handhaving). Hierbij zijn zowel het bestaande proces als het nieuwe proces in beeld gebracht. Dit heeft
geresulteerd in Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst (EPOS). In de uitgangspunten
loopt het nieuwe proces vooruit op de Omgevingswet.
In zijn vergadering van 13 september 2016 heeft de raad met voldoening kennis genomen van het
nieuwe proces.
Het nieuwe proces wordt gefaseerd ingevoerd. Totale invoeringsfase zal ongeveer 2 jaar in beslag gaan
nemen. Inmiddels is de Omgevingskamer geinstalleerd en loopt er een pilot met het Oversticht, waarbij
initiatiefnemers zich rechtstreeks tot het Oversticht kunnen wenden zonder tussenkomst van de
gemeente. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen voor het uitrollen van het Omgevingsplein en
het Collectief van Professionals Staphorst (CPOS). Het college is in zijn vergadering van 13 februari
2018 geinformeerd over de stand van zaken van het implementatieproces. Deze informatie wordt gedeeld
met de raad.
De eerste elementen van het nieuwe proces worden inmiddels ingevoerd. Er loopt een pilot van de
Omgevingskamer. Met werkgroepen bestaande uit externe deskundigen wordt overlegd over CPOS en
het herijken van het beleid. In juli heeft het college besloten tot het instellen van de Omgevingskamer.
In september wordt gestart met een cursus voor medewerkers, die de rol van ruimtecoach op zich zullen
nemen.
Tijd
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Geld
De raad heeft in zijn vergadering van 13 september 2016 besloten het benodigde krediet voor de
implementatie van het nieuwe proces beschikbaar te stellen.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Opstellen structuurvisie buitengebied
Herziening kadernota buitengebied zal leiden tot passende ruimtelijke plannen op structuurvisie niveau voor
het gehele grondgebied van de gemeente Staphorst.

Wat hebben we bereikt?
Omgevingsvisie
In 2015 zal gestart moeten worden met de herziening van de Kadernota voor het Buitengebied. De nota geeft
burgers meer duidelijkheid over de mogelijkheden in het buitengebied en de voorwaarden voor participatie in de
planontwikkelingen. De provincie zal minder direct bij de plannen betrokken hoeven te worden waardoor de
doorlooptijd van procedures beperkt wordt. Voor het opstellen van de nota zal een externe deskundigheid
benodigd zijn. De kosten hiervoor worden geschat op ongeveer € 40.000.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2017
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
De Omgevingsvisie Staphorst voor elkaar is vastgesteld op 9 januari 2018.
Tijd
Geld
Er lopen nog werkzaamheden waarvoor krediet beschikbaar is gesteld. Deze werkzaamheden lopen nog
door tot medio maart 2018.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Opstellen beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving
Opstellen nieuw beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving waarin ook vergunningverlening is geïntegreerd.

Wat hebben we bereikt?
Opstellen beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving
Het nieuwe Beleidsplan gaat over alle VTH-taken van de gemeente met betrekking tot de fysieke leefomgeving.
De wettelijke basis hiervoor is gelegen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Woningwet,
de Monumentenwet, de Wet op de Ruimtelijke ordening (Wro), de Drank- en Horecawet en de op deze wetten
gebaseerde Algemene Maatregelen van Bestuur zoals het Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit. Het beschrijft de
wijze waarop de gemeente wenst te sturen op naleving van de vastgestelde regels en welke prioriteiten zij daarbij
heeft. Zo worden kaders geschetst waarbinnen ambtenaren van de gemeente voorlichting geven, vergunningen
verlenen, toezicht houden en corrigerend optreden bij geconstateerde overtredingen. Het beleid is vooral
kaderstellend voor de gemeente zelf.
Daarnaast heeft de gemeente haar eigen beleidsregels ten aanzien van de leefomgeving die zijn vastgelegd in de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de bouwverordening, de bestemmingsplannen, de beheer
verordening, het ontheffingen- beleid en het welstandsbeleid.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Met externe begeleiding zijn we in de afronde fase met het opstellen van het nieuwe beleidsplan.
Tijd
Vanwege veelheid aan complexe dossiers/vorming OD en andere interne projecten is er niet de
benodigde tijd beschikbaar geweest om dit beleidsplan te begeleiden en op de gewenst datum te laten
starten.
Momenteel in de laatste fase, verwachting dat rond maart 2018 het plan in college en raad kan worden
vastgesteld.
Geld
Door impact van EPOS en de modelverordening kwaliteit VTH is er meer geld (externe uren) nodig deze
wijzigingen door te voeren.
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Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Oprichten taskforce ruimtelijke ordening
Wij richten een taskforce ruimtelijke ordening op, waarbij een afvaardiging van de raad, de ambtelijke organisatie
en het college in overleg treden. Dit ten behoeve van een consequente opstelling van de gemeente in beleid,
bestuur en uitvoering. Wet- en regelgeving wordt zo eenduidig naar redelijkheid en behoren gehandhaafd.

Wat hebben we bereikt?
Oprichten taskforce ruimtelijke ordening
Het college gaat in 2014 in gesprek met de raad over instelling en werkwijze van de Taskforce (goede
doelstelling, kort en krachtig, geen structureel leven).
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014
Gereed
Kwaliteit
Task-force is opgegaan in de werkgroep ro, die ook dienst doet als klankbord in het kader van het 213a
onderzoek.
In samenspraak met de werkgroep is een lijst opgesteld met korte klap notities en notities voor de langere
termijn. Planning is paar keer aangepast, maar toezenden notities ligt nu op schema. Is inmiddels
afgerond.
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Afronden project de Slagen
Wij onderzoeken de mogelijkheden om in samenwerking met de betreffende projectontwikkelaar en
de woningbouwcorporatie tot het gewenste resultaat te komen.

Wat hebben we bereikt?
Afronden project de Slagen
Het college intensiveert het overleg met de betrokken partijen. De gemeente gaat onderzoeken hoe het gewenste
resultaat kan worden bereikt.
Portefeuillehouder: Krale Bert
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2015
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Er wordt regelmatig overleg gepleegd met Staphorst Ontwikkeling. De raad is in juni 2016 geïnformeerd
over de voortgang.
De partijen binnen Staphorst Ontwikkeling B.V. (SO) hebben een geschil over hun handelen binnen de
B.V. voorgelegd aan de Ondernemingskamer. Door de Ondernemingskamer zijn een commissaris en
onderzoeker aangewezen. Het wachten is momenteel op nader stappen van de Ondernemingskamer. Bij
uitspraak van de Ondernemingskamer van 21 december 2016 is het bedrag, dat het onderzoek naar het
beleid en de gang van zaken van Staphorst ontwikkeling B.V. en Staphorst Ontwikkeling 2 B.V. mag
kosten, verhoogd tot € 40.000. De raad wordt half maart via een memo geïnformeerd over de stand van
zaken met betrekking tot De Slagen. Staphorst Ontwikkeling is eind maart begonnen met het woonrijp
maken van een deel van De Slagen. Een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd in opdracht van
de gemeente. Inmiddels heeft SO ook opdracht gegeven in het verleden aangebrachte funderingen te
slopen. De kavels zijn geëgaliseerd. De dichtgegroeide vijver is uitgegraven en in profiel gebracht, zodat
deze overgedragen kan worden aan het waterschap, die het onderhoud op zich neemt.
Momenteel ligt de afwikkeling van het faillissement van Mega in handen van de curator. De voortgang
van de woningbouw hangt nauw samen met de afwikkeling van dit faillissement.
Tijd
er si sprake van een lopend proces
Geld
Door de raad is een krediet van € 50.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van het verbeteren van de
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leefomgeving in De Slagen. Dit bedrag wordt aangewend om een bijdrage te leveren innhet
woonrijpmaken.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Leefbaar en bewoonbaar maken wijk de Slagen
Impuls geven aan woningbouw De Slagen dmv leefbaar en bewoonbaar maken van de wijk.

Wat hebben we bereikt?
Leefbaar en bewoonbaar maken wijk de Slagen
Het college komt met een concreet maatregelenpakket om de leefbaarheid te versterken. Hiervoor is in de lijst
van investeringen een bedrag opgenomen van € 50.000.
Portefeuillehouder: Krale Bert
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Permanent
Kwaliteit
In overleg met een groep bewoners van De Slagen is een lijst met maatregelen opgesteld, die de
leefbaarheid van De Slagen moeten vergroten. Getracht wordt maandelijks een aktiepunt uit te voeren.
Overleg met de bewonersgroep vindt periodiek plaats.
Zie ook Afronden project De Slagen
Tijd
Door Ondernemingskamer zijn nieuwe bestuurder en beheer van de aandelen aangewezen. Nieuwe
bestuurder is uitdrukkelijk op pad gestuurd met de opdracht De Slagen weer vlot te trekken. Hierdoor
komt er weer beweging in De Slagen.
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Zorgvuldig kijken naar inbreidingslocaties
Wij kijken zorgvuldig naar inbreidingslocaties ten gevolge van functieverandering en voorkomen op deze manier
dat alle beschikbare ruimte wordt volgebouwd.

Wat hebben we bereikt?
Zorgvuldig kijken naar inbreidingslocaties
Zorgvuldig kijken naar inbreidingslocaties ten gevolge van functieverandering en voorkomen dat op deze manier
dat alle beschikbare ruime wordt volgebouwd. Het college deelt de mening dat inbreiding voor uitbreiding gaat. In
de structuurvisie is al gekeken naar de bestaande initiatieven voor inbreiding. Indien slechts bij één boerderij de
functie wijzigt, is splitsen het goede instrument.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Permanent
Kwaliteit
principe wordt voortdurend toegepast.
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Actualisatie woonvisie
De Woonvisie dient te worden geactualiseerd om de daadwerkelijke en reële behoeften van inwoners te
inventariseren.

Wat hebben we bereikt?
Actualisatie woonvisie
De actualisering van de Woonvisie vindt in 2015 plaats. Uiterlijk 1 januari 2016 wordt deze aan de raad
aangeboden.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
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Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gereed
Kwaliteit
De woonvisie is in samenspraak met stakeholders en gemeenteraad nader vorm gegeven en heeft
inmiddels als ontwerp ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend. Daarnaast heeft de provincie
nieuwe prognoses beschikbaar gesteld. De woonvisie is op 1 november 2016 vastgesteld.
Tijd
De woonvisie heeft vanaf 1 juni voor zes weken ter inzage. De woonvisie is op 1 november 2016
vastgesteld.
Geld
Binnen het krediet gebleven.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Afronden project Ruilverkaveling
Wij willen het project Ruilverkaveling Staphorst doorzetten en goed afmaken.

Wat hebben we bereikt?
Afronden project ruilverkaveling
Het college wil dat ook.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Op 20 april 2017 is het ruilplan door de uitvoeringscommissie vastgesteld. Vanaf 14 september 2017 ligt
het plan ter inzage. Betrokkenen worden hiervan op de hoogte gebracht. Gedurende de rest van 2017
worden de zienswijzen behandeld. Daaruit kunnen zittingen bij de rechtbank volgen. Geprobeerd wordt
in 2018 met de kavelaanvaarding te kunnen starten. Een datum voor de kavelovergang is nog niet
bepaald, maar zal naar verwachting op z'n vroegst begin 2019 plaatsvinden. Hierop zijn de uitspraken
van de rechtbank van invloed. Er zijn ca 35 beroepsschriften ingediend, welke naar verwachting rond de
zomervakantie zijn behandeld bij de rechtbank.
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Creëren van hobbymatig gebruik agrarische gronden voor bebouwing
Ten behoeve van het dierwelzijn willen wij mogelijkheden creëren voor hobbymatig gebruik van agrarische
gronden langs woongebieden voor kleine en noodzakelijke bebouwing.

Wat hebben we bereikt?
Creëren van hobbymatig gebruik agrarische gronden voor bebouwing
Op basis van de bestemmingsplan De Streek en het buitengebied mogen bij recht bijgebouwen benut worden
voor hobbymatige agrarische activiteiten. Daarnaast kennen beide bestemmingsplannen mogelijkheden om via
een binnenplanse afwijking extra bebouwing toe te staan.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Gereed
Kwaliteit
Er is in maart 2016 een notitie voorgelegd aan de werkgroep RO. De aangepaste notitie wordt in
november 2016 aan het college voorgelegd en vervolgens, mist akkoord bevonden, ter informatie aan de
raad toegestuurd
Tijd
De notitie wordt in het 4e kwartaal 2016 afgerond. Als gevolg van personeelswisselingen is het afronden
van de notitie doorgeschoven naar het 1e kwartaal van 2017. Is inmiddels afgerond.
Geld
nvt
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Faciliteren mogelijkheden wonen met mantelzorg

- pagina 112 van 269

Wij faciliteren de mogelijkheden van wonen met mantelzorg. Een zorgunit kan tot de mogelijkheid behoren.

Wat hebben we bereikt?
Faciliteren mogelijkheden wonen met mantelzorg
Zie bij 6.6.3: De bestemmingsplannen buitengebied en De Streek bieden mogelijkheden voor mantelzorg in
hoofd- en bijgebouwen. Nog niet voor nieuw te plaatsen chalets, zorgunits en dergelijke.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Gereed
Kwaliteit
Er is een notitie mantelzorgwoningen voorgelegd aan de werkgroep ro. Deze notitie is begin 2017
afgerond
Tijd
zie bij kwaliteit
Geld
nvt
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Voorkom te dichte bebouwing op saneringslocaties
Wij willen de te dichte bebouwing op saneringslocaties, zoals de Streek, voorkomen. Daarom stellen wij een
kader voor de toegestane bebouwing op deze locaties. De afstemming tussen Provinciaal beleid en de
bestemmingsplannen speelt een rol.

Wat hebben we bereikt?
Evaluatie van het saneringsbeleid in de raad
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014
Gereed
Kwaliteit
Zie hiervoor het gestelde onder 'Herziening Saneringsbeleid'.
Tijd
Zie hiervoor het gestelde onder 'Herziening Saneringsbeleid'.
Geld
nvt
Opstellen nieuw beleid
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gereed
Kwaliteit
Zie hiervoor het gestelde onder 'Herziening Saneringsbeleid'.
Tijd
Zie hiervoor het gestelde onder 'Herziening Saneringsbeleid'.
Geld
nvt
Voorkom te dichte bebouwing op saneringslocaties
Wij willen te dichte bebouwing op saneringslocaties, zoals de Streek, voorkomen. Daarom stellen wij een kader
voor de toegestane bebouwing op deze locaties. De afstemming tussen provinciaal beleid en de
bestemmingsplannen speelt een rol.
Een evaluatie van het saneringsbeleid komt 1 juli 2014 in de raad.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014
Gereed
Kwaliteit
Zie hiervoor het gestelde bij 'Herziening Saneringsbeleid'.
Tijd
Zie hiervoor het gestelde bij 'Herziening Saneringsbeleid'.
Geld
nvt
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Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Benutten van status plattelandswoning
Het college wordt gevraagd met een voorstel te komen, waaruit blijkt hoe de status van de plattelandswoning in
de gemeente Staphorst benut kan worden in bestemmingsplannen, overeenkomstig en in aansluiting op de
Omgevingsvisie Overijssel.

Wat hebben we bereikt?
Benutten van status plattelandswoning
Vóór 31 december 2014 komt hiervoor een voorstel.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Startdatum: 10-12-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gereed
Kwaliteit
Omtrent het geurbeleid is inmiddels de vereiste duidelijkheid verkregen. Er is reeds een notitie aan de
raad ter info voorgelegd. Dit punt is hiermee afgewerkt.
Tijd
Zie bij Kwaliteit
Geld
nvt
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Beter definiëren werkgroepen en kennistafels
Hier wordt uitvoering aan gegeven en is een permanent proces.

Wat hebben we bereikt?
Beter definiëren werkgroepen en kennistafels
Hier wordt al uitvoering aan gegeven en is permanent proces.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Gereed
Kwaliteit
Hier wordt al uitvoering aan gegeven, is een permanent proces.
Tijd
permanent proces
Geld
nvt
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Herziening Saneringsbeleid
In de Taskforce RO is met deelnemers afgesproken dat dit na de zomer wordt opgepakt mede omdat er geen
initiatieven op de plank lagen en er geen druk op lag. Lopende verzoeken worden aan het oude beleid getoetst.

Wat hebben we bereikt?
Herziening saneringsbeleid
In de Taskforce RO is met deelnemers afgesproken dat dit na de zomer wordt opgepakt mede omdat er geen
initiatieven op de plank lagen en er geen druk op lag. lopende verzoeken worden aan het oude beleid getoetst.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gereed
Kwaliteit
Opstellen nieuw saneringsbeleid hangt samen met de effecten geurbeleid, zie 8.5.7. Het geurbeleid is
inmiddels aangepast. Maandag 19 september heeft het laatste Atelier in het kader van de actualisatie van
het Saneringsbeleid plaatsgevonden. Het beleid wordt nu vorm gegeven.
Het concept beleid, dat nu Transformatiebeleid wordt genoemd, is inmiddels aangeboden aan het
college .
In de raad van 14 maart 2017 is het Transformatiebeleid vastgesteld.
Tijd
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Het beleid is in maart 2017 vastgesteld
Geld
nvt
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Stimulering woningbouw door starterslening ook van toepassing te verklaren op nieuwbouw
Er komt een evaluatie van de startersleningen. Om deze ook van toepassing te verklaren voor nieuwbouw is een
positief besluit nodig van Provinciale Staten. Deze middelen moeten dan wel naar de kopers gaan en niet naar de
project- ontwikkelaars.

Wat hebben we bereikt?
Evaluatie huidige startersleningen
Er komt een evaluatie van de startersleningen. Om deze ook van toepassing te verklaren voor nieuwbouw is een
positief besluit nodig van Provinciale Staten.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016
Gereed
Kwaliteit
In de vastgestelde woonvisie heeft de raad aangegeven de mogelijkheden voor een vervolg van de
starterslening te onderzoeken. Er heeft op 28 november 2017 een opiniërende vergadering
plaatsgevonden in de raad en op 12 december 2017 heeft de raad besloten de startersverordening voort
te zetten en extra krediet beschikbaar te stellen.
Tijd
De verwachting is dat er in het eerste kwartaal nieuwe leningen uitgegeven kunnen worden.
Geld
Het extra krediet dat beschikbaar is gesteld wordt toegevoegd aan het Startersfonds SvN
Gelden beschikbaar laten komen aan kopers
Indien positief besluit Provincie, dan gelden beschikbaar laten komen aan kopers en niet aan
projectontwikkelaars.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016
Gereed
Kwaliteit
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Aanleg speelveld in de Slagen
Volgens de afspraken legt de project-ontwikkelaar een speelveld aan in De Slagen.

Wat hebben we bereikt?
Aanleg speelveld in de Slagen
Volgens de afspraken legt de project-ontwikkelaar een speelveld aan in De Slagen. Er ligt inmiddels een klein
speelveld. Dit punt meenemen bij het overleg n.a.v. de punten 8.2.1 en 8.2.2.
Portefeuillehouder: Jaspers Faijer B.
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2015
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
er ligt nu een speelveld in de groenvoorziening bij het Haverveld. Gemeente zorgt voor het maaien van
het veldje. Bij het speelveld worden twee extra speeltoestellen geplaatst. Daarnaast zijn bij het speelveld
doeltjes geplaatst zodat de gebruiksmogelijkheden verder zijn uitgebreid.
Tijd
Het speeltoestel is inmiddels besteld en wordt binnenkort geplaatst.
Geld
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Wat heeft het gekost?
Bedragen x1000

Exploitatie

Begroting Begrotingswijzigingen
2017
2017

Begroting 2017 Realisatie Voordeel/Nadeel
na wijziging
2017

Lasten

4.464

347

4.811

2.698

2.113

Baten

-3.976

-1.502

-5.478

-4.799

-679

-488

1.155

667

2.101

-1.434

Gerealiseerd saldo van
baten en lasten
Stortingen en onttrekkingen

Begroting Begrotingswijzigingen
2017
2017

Stortingen
Onttrekkingen

15

1.530

1.545

2.622

-1.077

-23

-381

-404

-255

-149

8

-1.149

-1.141

-2.367

1.227

-496

2.304

1.808

4.468

-2.660

Mutaties reserves
Gerealiseerd resultaat

Begroting 2017 Realisatie Voordeel/Nadeel
na wijziging
2017

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging
Omschrijving

Voordeel

Door gunstige verkopen woningbouw en industrieterrein
Bullingerslag ontstaan er hogere baten bouwleges

107

De verkoop woning Tulpenstraat leverde een extra opbrengst op
boven de boekwaarde

190

Vrijval provinciale subsidies uit het verleden waarvoor geen
terugbetalingsverplichting meer tegenover staat

105

Nadeel

Door de vele werkzaamheden binnen bouwen en wonen ontstaat
er een nadeel op loonkosten taakveld bouwen

194

Diverse kleinere voordelen en nadelen

130

131

Totaal te verklaren verschillen

532

131

Lopende investeringen eind 2017
Bedragen x1000

Details

7481001 Voorbereidingskrediet
gebiedsontwikkeling Muldersweg
(2017)

Investeringsbedrag

Uitgaven Uitgave Totale Restan
t/m 31- n 2017 uitgaven
t
12-2016
t/m Krediet
2017
2017

20

0

5

5

15

220

200

0

200

20

98

0

14

14

84

200

20

81

101

99

7483002 Omgevingsvisie (2017)

60

0

52

52

8

7483007 B.p. de Slagen: maatr. verb.
leefbaarheid (2016)

50

0

20

20

30

7483038 Woningbouw Ywehof IJhorst (2017)

350

0

0

0

350

Totaal generaal

998

220

173

393

605

-998

-220

-173

-393

-605

7482002 Startersleningen VROM (2008+2012)
7482011 Woonservicegebieden: uitv.plan (2011)
7482201 EPOS (Efficiënte Procesinrichting
Omgevingsrecht Staphorst) (2016 +
2017)

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Investeringen die afgerond zijn in 2017
Bedragen x1000
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Details

Investeringsbedrag

7481005 Kadernota buitengebied:
herziening (2015)
Gerealiseerd saldo van baten en
lasten

Uitgaven t/m Uitgave
31-12-2016 n 2017
13

27

40

0

-40

-13

-27

-40

0

WOZ-waarde woningen

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen. Eenheid: in duizenden euro's.
Bron: CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
Bron: ABF - Systeem Woningvoorraad
Demografische druk
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Restant
Krediet
2017

40

Verplichte indicatoren

Nieuwbouw woningen

Totale
uitgaven t/m
2017

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65
jaar. Eenheid: %
Bron: CBS - Bevolkingsstatistiek
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Eenheid: euro
Bron: COELO, Groningen
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
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Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Eenheid: euro
Bron: COELO, Groningen
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Programma 9 | Overhead
Programma 9 | Overhead
Het college vervult een proactieve rol in de informatievoorziening aan de gemeenteraad. Uitgangspunt van de
dienstverlenende gemeente is dat ‘de burger er niet voor de gemeente is, maar de gemeente voor de burger’.
De beschikbaarheid van informatie voor burger en ambtenaar wordt op een hoger niveau gebracht. Digitalisering
en technologische ontwikkelingen spelen hier een belangrijke rol. De gemeente investeert in een duidelijk
informatiesysteem met structuur en welke toegankelijk is voor burgers.
Wij vinden dat de kwaliteit dienstverlening door de gemeente moet worden verbeterd. Doelgerichte communicatie
is en blijft van groot belang. Burgers en ondernemers krijgen uitleg bij reacties op vragen en aanvragen.
Integriteit, transparantie en vertrouwen liggen in het verlengde van de beoogde dienstverlening.

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Nr.

Taakveld

0.4

Overhead

Portefeuillehouder

P: Personeel
I: Informatievoorziening
O: Organisatie
Onderverdeeld
F: Financiën
in:
A: Algemene Zaken
C: Communicatie
H: Huisvesting

mr. dr. S. de Jong

Beleidskader
Beleid

Verordeningen

Algemene Regeling Budgethouderschap (ARB)

Archiefverordening gemeente Staphorst 2014

Beleidsregels proceskosten in fiscale procedures
gemeente Staphorst

Controleverordening gemeente Staphorst 2006

Gedragscode publicatie persoonsgegevens op
raadgedeelte website

Financiële verordening gemeente Staphorst 2017

Informatiebeveiligingsbeleid

Inspraakverordening gemeente Staphorst

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente
Staphorst 2014

Integriteitsnotitie politieke ambtsdragers gemeente
Staphorst 2011

Intern communicatieplan

Legesverordening 2017

Mandaatbesluit gemeente Staphorst

Mandaatbesluit gemeente Staphorst

Nota Burgerkracht 2015-2016

Regeling klachtbehandeling 2006

Nota Eerlijk duurt het langst

Verordening commissie bezwaarschriften
gemeente Staphorst

Nota Verbonden Partijen 2016

Verordening elektronische kennisgeving 2014

Notitie Juridische Kwaliteitszorg en Plan van
Aanpak

Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening

Notitie Mediation
Notitie verbetering dienstverlening gemeente
Staphorst
Persbeleid gemeente Staphorst 2014-2018
Realisatieplan E-dienstverlening gemeente
Staphorst
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Strategisch communicatieplan
Strategisch personeelsbeleid
Visie op de dienstverlening
Nota Burgerkracht 2015-2016 + Handboek
Burgerparticipatie

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Ontwikkelen strategisch personeelsbeleid
Doorontwikkeling van de organisatie d.m.v. strategisch personeelsbeleid.

Wat hebben we bereikt?
Ontwikkelen strategisch personeelsbeleid
Er moet gekeken worden naar de aanwezige competenties van de medewerkers. Wanneer is bijscholing
noodzakelijk en zijn er competenties die nu niet of nauwelijks benut worden? Door het ontwikkelen van een
strategische samenhang tussen de verschillende beleidsonderdelen kan het personeelsbeleid dit proces in brede
zin ondersteunen. Dit is inmiddels opgepakt. Uitvoering van dit personeelsbeleid kan tot gevolg hebben dat
medewerkers begeleid moeten worden naar een mogelijk andere interne of externe functie. Deze kosten
(doorontwikkeling/mobiliteit) worden de komende 2 jaar geraamd op € 50.000 p/j.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2015
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
De competentiescan is uitgevoerd. Vanaf 1 juli 2017 wordt dat gebruikt voor de HR-cyclus.
Tijd
Uitvoering van het strategisch personeelsbeleid met de daaruit voortvloeiende personele instrumenten
moet voor 1 januari 2017 zijn beslag hebben gekregen
De regelingen zijn allemaal gereed. In het levensfasegericht personeelsbeleid wordt remotiebeleid
meegenomen. In een Technisch Beraad heeft hierover afstemming plaats gevonden. Binnenkort komt het
besluitvormend in het Georganiseerd Overleg
Geld
Krediet beschikbaar gesteld door de raad
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Evaluatie reorganisatie
Evaluatie reorganisatie met als doel te komen tot een optimaal werkende organisatie.

Wat hebben we bereikt?
Doorontwikkeling organisatie
2 jaar geleden is een ambtelijke reorganisatie doorgevoerd. Het is gebruikelijk om na 1 of 2 jaar te kijken in
hoeverre alle veranderingen op de afdelingen en posities zijn uitgevallen zoals verwacht. Vaak worden op enkele
functies/posities nog correcties doorgevoerd omdat mensen zich niet op de juiste plek voelen of minder
functioneren als verwacht. Er zal een evaluatie plaatsvinden van de ingezette reorganisatie en daar waar mogelijk
zullen verbeterpunten worden aangepast. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek zullen aanpassingen
plaatsvinden in de organisatie.
Wat mag het kosten?
Voorlopig wordt hiervoor een éénmalig bedrag geraamd van € 500.000.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2016
Gereed
Kwaliteit
Zie ontwikkeling strategisch personeelsbeleid
Tijd
Zie ontwikkeling strategisch personeelsbeleid. Met de vakbonden wordt overleg gevoerd over het
levensfasegericht personeelsbeleid en remotiebeleid
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Geld
Zie ontwikkeling strategisch personeelsbeleid
Krediet is afgerond
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Inbrengen van (praktijk) ervaring uit het werkveld bij commissies
Wij streven naar inbreng van praktijk en ervaring uit het werkveld bij commissies, zoals bijvoorbeeld de
praktijkervaring inbrengen in de Verkeer Advies Commissie.

Wat hebben we bereikt?
Andere adviesraden: bemensing uit het werkveld
Portefeuillehouder: Jong S, de
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
De Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Staphorst is vastgesteld en is op 1 januari 2018 in
werking getreden. Inmiddels loopt de werving en selectie van de nieuwe leden voor deze raad. De
geschikte kandidaat-leden zijn niet allemaal woonachtig in de gemeente Staphorst, waardoor de
verordening op dit punt aangepast dient te worden. In het 1e kwartaal 2018 wordt de nieuwe adviesraad
geinstalleerd.
Tijd
De installatie van een Adviesraad Sociaal Domein vindt in het 1e kwartaal 2018 plaats.
Geld
vooralsnog wordt uitgegaan van het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.
Verkeersadviescommissie: vooraf overleg
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 27-11-2015
Permanent
Kwaliteit
De verkeersadviescommissie (VaC) bestaat uit:
Th. van der Plaats - Voorzitter
J.N. Speulman - beleidsmedewerker Verkeer&Vervoer
D. Knoll - Politie IJsselland
J. Roze - VVN afdeling Staphorst
Incidenteel - Weth. S. de Jong
VaC 2017
14-02-17 - Notulen verstuurd
11-04-17 - Notulen verstuurd
13-06-17 - Notulen verstuurd
08-08-17 - Notulen verstuurd
10-10-17 - Notulen verstuurd
12-12-17 - Notulen verstuurd
VaC - 2018
In verband met andere werkzaamheden maakt Wouter Dijk geen deel meer uit van de VaC.
Overlegdata:
13-02
10-04
12-06
28-08
09-10
11-12
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Implementatie NUP
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Implementatie NUP leid tot betere (e-) dienstverlening en administratieve lastenverlichting voor burgers, bedrijven
en instellingen.

Wat hebben we bereikt?
Implementatie NUP
Inzet is de implementatie in 2015 af te ronden. Burgers profiteren nu al van de resultaten bij bv het digitaal
aanvragen van een aantal producten, waarbij hun gegevens al zijn ingevuld. Verder kunnen burgers al hun
gegevens inzien (bijv. gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen via de BAG-viewer op de site van
het Kadaster of via www.pdok.nl).
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gereed
Kwaliteit
In 2015 is de gemeente aangesloten op het Nieuw Handelsregister (NHR) en de Basisregistratie
Kadaster (BRK) en is de koppeling BAG-WOZ gerealiseerd, een randvoorwaarde voor aansluiting op de
Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ).
Tijd
De aansluiting op de LV WOZ is in juli 2016 gerealiseerd. Hiermee zijn alle basisregistraties
geïmplementeerd.
Met de afronding van het Nationaal Uitvoerings Programma dienstverlening en e-overheid (NUP) is
gewerkt aan een basisinformatiearchitectuur van basisregistraties en koppelingen met landelijke
voorzieningen. Daarmee vormt het een opmaat naar een Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) die
bestaat uit herbruikbare digitale basisvoorzieningen, standaarden en producten die het overheden,
publieke organisaties en private partijen mogelijk maken om hun primaire processen doelmatig in te
richten.
Geld
De implementatie van de basisregistraties is binnen het beschikbare budget gerealiseerd.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Opstellen informatieveiligheidsbeleid
Opstellen gemeentebreed informatieveiligheidsbeleid.

Wat hebben we bereikt?
Opnemen afzonderlijke alinea in jaarverslag
Opstellen informatiebeveiligingsbeleid
Het college informeert de gemeenteraad over informatieveiligheid door een aparte paragraaf op te nemen in het
jaarverslag.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
Voor de verantwoording van de Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling (PUN),
Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie
Grootschalige Topografie (BGT) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet) is
met ingang van 2017 een nieuwe werkwijze ontwikkeld, de Eenduidige Normatiek Single Information
Audit (ENSIA).
Deze heeft vooral betrekking op de verticale verantwoording van gemeenten naar landelijke
toezichthouders, zoals Logius, door het uitvoeren van een zelfevaluatie en het opstellen van een
Collegeverklaring. Het tijdstip van het uitvoeren van de zelfevaluatie (voor het eind van het jaar) maakt
dat deze ook kan dienen als input voor de horizontale verantwoording aan de raad. ENSIA sluit hiermee
aan op de planning- en controlcyclus.
Tijd
Jaarlijks in een paragraaf van de jaarrekening.
Geld
In de collegeverklaring legt het college een verantwoording af over de informatiebeveiligingsnormen van
DigiD en Suwinet. Een externe auditor komt deze verklaring en de beide normenkaders auditen. De
kosten zijn opgenomen in de reguliere begroting.

Organisatiebreed informatie beveiligingsbeleid
Opstellen informatiebeveiligingsbeleid.
In samenwerking met de gemeenten Dalfsen en Zwartewaterland is een start gemaakt met opstellen
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organisatiebreed informatiebeveiligingsbeleid. Vervolgstappen zijn een risicoanalyse, stappenplan en het
opstellen van deelplannen voor GBA, Suwinet, BAG en DigiD.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2015
Permanent
Kwaliteit
Het Informatieveiligheidsbeleid is eind 2015 vastgesteld. Bijstelling vindt plaats om de 3 tot 4 jaar. Het
informatiebeveiligingsplan en het plan van aanpak zijn ook eind 2015 vastgesteld, maar kennen een
kortere levenscyclus. Het beleid en de plannen zijn gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging
Nederlandse Gemeenten (BIG).
Op basis van een in 2017 gehouden risico-inventarisatie (GAP-analyse) zijn voor deze beide plannen
concepten opgesteld. De verbeteracties die niet in het huidige plan van aanpak waren opgenomen en de
nieuwe verbeteracties zijn bij deze risico-inventarisatie (opnieuw) gewogen op urgentie en zo nodig
opgenomen in het nieuwe plan van aanpak. Dit geldt ook voor de verbeteracties die in het huidige plan
van aanpak niet zijn uitgevoerd/afgehandeld.
Het nieuwe informatiebeveiligingsplan en plan van aanpak worden begin 2018 aan het college ter
vaststelling aangeboden.
Tijd
Van de in 2016 en 2017 geplande verbeteracties zijn er een aantal acties afgerond, een groter aantal nog
in behandeling en zijn er ook nog acties die gestart moeten worden. De nog niet afgeronde acties worden
meegenomen in het nieuwe plan van aanpak (zie Kwaliteit).
Gezien de landelijke aandacht voor informatiebeveiliging is het van belang voldoende capaciteit in te
zetten voor de uitvoering van het plan van aanpak.
Geld
De uitgevoerde (verbeter)acties worden binnen het beschikbare budget uitgevoerd.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Invoering BGT
De invoering van de BGT is een wettelijke verplichting. Als de hele overheid gebruik maakt van dezelfde
basisgegevens over de grootschalige topografie zorgt dat voor:
 Een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven, want de gegevens zijn altijd actueel en
betrouwbaar;
 Administratieve lastenverlichting, want het kost bedrijven en burgers minder tijd en minder moeite om
gegevens aan te leveren;
 Een betere samenwerking binnen de overheid, want eenduidige afspraken over gegevens maken
eenvoudige uitwisseling mogelijk;
 Kostenbesparing, want minder fouten, minder inwinnen en minder communicatieproblemen zorgen voor
minder kosten.

Wat hebben we bereikt?
Optimalisering bestanden
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2018
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Het BGT bestand is kwalitatief goed genoeg om aan te kunnen leveren aan de Landelijke Voorziening
(LV). In januari 2016 is de gemeente Staphorst succesvol op de LV aangesloten.
Nadien analyse van het BGT bestand t.o.v. de BAG en BOR gegevens. Er komt daarna een stappenplan
een "nul situatie" te creeeren tussen deze basisregistaties. Daarnaast dient het beheer geimplementeerd
te worden. Dit wordt in 2016 gerealiseerd.
13-5-2016 in bezit van Stappenplan. Nu wordt gewerkt aan de bijbehorende tijdsindicatie.
wordt met gewerkt aan opwerking kwaliteit, afstemming overige registraties (BAG/BOR).
Afstemming met overige registraties (BGT-BAG-BOR) in juni 2017
18-11-2016, het bestand is kwalitatief opgewerkt en in 6 deelbestanden aangeleverd aan de LV. 4
hiervan zijn inmiddels gevalideerd, 1 nog in afwachting, 1 zijn enkele fouten gesignaleerd. Hieraan wordt
momenteel gewerkt.
aan de hand van luchtfoto's is nu gestart aan het signalering van mutaties.
Het verplicht gebruik van de BGT door overheidsinstanties is uitgesteld van 1-1-2017 naar 1-7-2017. Dit
omdat een groot aantal bronhouders nog geen leveringen hebben gedaan.
Juni 2017 afstemming/synchronisatie met BOR en BAG. Dan sprake van 0-situatie.
BGT is actueel en aangesloten op de Landelijke Voorziening (LV).
Afstemming/synchronisatie met BOR en BAG is verplaatst naar oktober.
afstemming/synchronisatie BGT-BOR en BGT-BAG is in oktober succesvol gerealiseerd.
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administraties zijn nu kwalitatief op orde.
Tijd
streven eind 2016 gereed
streven begin 2017 afgestemd met BAG en BOR. Alsdan is sprake van een actuele BGT bestand en zal
het in beheer worden genomen.
in oktober afstemming met BOR en BAG. Er is momenteel sprake van een actuele BGT welke is
aangesloten op de Landelijke Voorziening.

Geld
opwerking kwaliteit en afstemming overige registraties vraagt extra inspanning van externe deskundige.
Naar verwacht overschrijding budget met € 5.000 - € 10.000
Overschrijding kan worden voldaan door ontvangen tegemoetkomingen/subsidie van enkele bronhouders
waarvoor Staphorst bij de opbouw van de BGT werkzaamheden heeft gedaan (grootboeknummer
8822303/834999)
A.g.v. hogere kosten/investering opwerken kwaliteit en onderlinge afstemming (BAG/BOR) hogere
uitgaven.
Daarnaast extra uitgaven a.g.v. maken GeoVisie beleid.
totaal ca. € 20.000 extra uitgaven

Registratie en uitwisseling SVB - BGT
Er dient sprake te zijn van een ingerichte registratie en werkende uitwisseling aan het SVB-BGT.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gereed
Kwaliteit
De gemeente Staphorst is met de BGT in januari 2016 succesvol aangesloten op de Landelijke
Voorziening. (LV)
Binnenkort moeten de eerste mutaties van of naar de LV worden aangeleverd/verwerkt.
enkele mutaties zijn inmiddels uitgewisseld, bezig met verdere opwerking van de kwaliteit.
18-11-2016, opgewerkte bestanden zijn in 6 deelgebieden aan de LV geleverd. 4 daarvan zijn
geaccepteerd, 1 is in afwachting, 1 Hierin zitten enkele foutmeldingen. Hieraan wordt gewerkt.
aanlevering aan LV opgewerkte bestanden is afgehandeld.
Uitwisseling met LV loopt. Tot 1 juli 2017 bezig met verder opwerken kwaliteit en actualiteit.
Afgerond.
Tijd
Gemeente Staphorst is in januari 2016 succesvol aangesloten op de LV (SVB-BGT)
bezig met verdere opwerking van gegevens/kwaliteit. Er worden periodiek gegevens uitgewisseld met de
SVB-BGT. Vanaf 1 juli 2017 zijn bronhouders verplicht gebruik te maken van de BGT.
afstemming met binnengemeentelijke registratie vindt in oktober 2017 plaats. Afgerond
Geld
verdere opwerking kwaliteit vraagt tevens externe expertise. waarschijnlijk overschrijding van budget €
5.000 - 10.000
Overschrijding wordt deels gedekt door ontvangen tegemoetkomingen/subsidies aangezien door
Staphorst bij de opbouw van de BGT werkzaamheden van enkele bronhouders is gedaan.
(grootboeknummer 8822303/834999).
opwerken kwaliteit en afstemming met BAG en BOR kost meer tijd/geld.
Daarnaast uitgaven a.g.v. maken en vaststellen GeoVisie, Dit draagt bij aan het inrichten van het beheer
van de administratie waaronder mede wordt verstaan de onderlinge afstemming en borging van kwaliteit.
Dit is van belang aangezien overheden er op moeten kunnen vertrouwen dat de gegevens in de
basisregistraties juist zijn. Overheden zijn verplicht deze gegevens te gebruiken bij onder meer het
plannen en begroten.
Mede door de komst van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) is het gewenst het beheer van
geoinformatie te beleggen en te borgen.
totaal circa € 20.000
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Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Het uitstralen van identiteit van Staphorst
De landbouw, de natuur, de (maak-)industrie en de historie van de gemeente, zijn onlosmakelijke verbonden
onderdelen van deze identiteit. Dit zal het college van B&W uitstralen binnen iedere vorm van samenwerking.

Wat hebben we bereikt?
Uitstralen van identiteit van Staphorst
Permanente aandacht
Portefeuillehouder: Jong S, de
Permanent
Kwaliteit
Dit heeft permanente aandacht
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Redelijke en billijke eisen bij inkoop en aanbesteding
Redelijke en billijke eisen aan ondernemers voor de selectie van ondernemers tijdens een aanbesteding.

Wat hebben we bereikt?
Toepassing volgens voorschriften uit de Gids Proportionaliteit
Overheden moeten opdrachten uitwerken volgens voorschriften uit de Gids Proportionaliteit, zodat de eisen en
voorwaarden die worden gesteld bij een aanbesteding, in verhouding staan tot de aan te besteden opdracht. Het
college beschouwt deze voorschriften als het maximum aan te stellen eisen, voorwaarden, etc
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 27-11-2015
Gereed
Kwaliteit
De Gids Proportionaliteit is in het Inkoop- en aanbestedingsbeleid opgenomen onder juridische
uitgangspunten. Op grond van deze Gids bepaalt de gemeente per opdracht welke procedure geschikt en
proportioneel is. Dit betekent dat specifieke omstandigheden van een opdracht van invloed kunnen zijn
op de keuze van de aanbestedingsprocedure. Op basis van deze omstandigheden kan beargumenteerd
worden afgeweken van de standaard procedure. Keuzes voor alternatieve procedures dienen vooraf en
schriftelijk onderbouwd en juridisch getoetst te worden.
Tijd
Is opgenomen in het op 9 januari 2018 vastgestelde geactualiseerde inkoop- en aanbestedingsbeleid.
Geld
Niet van toepassing
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Constructieve houding ambtelijke organisatie
Constructieve houding van de ambtelijke organisatie ten opzichte van de burger. Dus naar een attitude van ‘ja,
mits’! Hiermee verdwijnt de ‘nee, tenzij’ houding.

Wat hebben we bereikt?
Constructieve houding ambtelijke organisatie
constructieve houding van de ambtelijke organisatie ten opzichte van de burger. Dus naar een attitude van 'ja,
mits'! Hiermee verdwijnt de 'nee-tenzij' houding.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 27-11-2015
Permanent
Kwaliteit
Heeft permanent de aandacht
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Tijd
Geld
niet van toepassing
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Doorontwikkeling P&C cyclus
We willen de documenten van de p&c cyclus doorontwikkelen.

Wat hebben we bereikt?
Doorontwikkeling P&C cyclus
We gaan onderzoeken op welke wijze we de kaders en doelen in de begroting ‘Smart’ kunnen maken. Tevens
willen we de leesbaarheid in de bestuursrapportage en jaarrekening inzichtelijker maken door toepassing van
het ‘dashboard-/ stoplichtmodel’. Het gebruik van een managementinformatiesysteem met een mogelijke
koppeling naar het financiële pakket zal onderzocht worden. Hierbij zullen de adviezen van de VNG over
vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) meegenomen worden:
 Handhaaf de vrije programma-indeling en maak een vaste indeling van de productenraming die tevens
de functionele indeling vervangt.
 Gemeenten bepalen samen eenindicatorenset die alle gemeenten in debegroting en jaarrekening
opnemen. De indicatoren worden aan de nieuwe producten gekoppeld.
 Schrijf in het BBV een basis-set van financiële kengetallen die alle gemeenten opnemen. College en
raad ontwikkelen samen eigen normen hiervoor.
Ten slotte zullen wij ons oriënteren op mogelijkheden om uw raad de financiële (beleids)informatie digitaal
beschikbaar te stellen.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2015
Gereed
Kwaliteit
De werkgroep P&C cyclus heeft de afgelopen 2 jaar gewerkt aan de doorontwikkeling van de P&C cyclus.
De belangrijkste resultaten zijn:

e

- Aanpassing P&C cyclus: vervanging van een 3-tal documenten: de 1e en 2 bestuursrapportage en
kadernota door 1 nieuw ontwikkeld P&C document: de Zomernota
- Kwaliteitsverbetering P&C documenten/teksten/lay-out
- Aanschaf en implementatie management informatie systeem (MIS)
- Digitalisering documenten P&C cyclus
- Invoering begrotingsmarkt ter ondersteuning technische behandeling
- Aanpassing begroting aan nieuwe BBV voorschriften
- Vernieuwen van de financiële verordening
- Mogelijkheid tot vergaderen door MT, B&W en raad middels nieuwe vergadermodule
- Het instellen van een auditcommissie
Een uitgebreide verslaglegging van bovenstaande resultaten is eind 2017 aan de Raad worden
aangeboden. Daarmee is dan ook een eind gekomen aan de werkzaamheden van genoemde werkgroep.
Uiteraard zal team financiën continue bezig zijn met het verder verbeteren van de inhoud en layout van
de documenten. Aandachtspunten voor de komende periode zullen zijn:
 Logische opbouw van de verschillende documenten ( o.a. duidelijke scheiding tussen
beleidsbegroting en financiële begroting, geldt ook voor de rekening)
 Verbeteren kaderstelling inzake nieuwe kredieten.
 Gemeenteraadsverkiezingen met als gevolg een nieuw coalitieakkoord en collegeprogramma,
met aandacht voor kaderstelling/sturing
 Beleidscontrole.
Tijd
Oorspronkelijk de bedoeling dat dit eind 2015 gerealiseerd zou zijn. Doorlooptijd is geweest tot eind 2017.
De Raad is in december 2017 geïnformeerd over de bereikte resultaten.
Geld
Voor de inrichting van het management informatie systeem is een krediet beschikbaar gesteld ad €
50.000,
Het krediet is verbruikt, er kan nog gebruikt gemaakt worden van enkele consultancyuren.
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Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Versterken kaderstellende Raad
Versterken kaderstellende Raad voor die zaken waarop coalitieakkoord is achterhaald of geen informatie bevat.

Wat hebben we bereikt?
Versterken kaderstellende Raad
Verbetering van deze kaderstellende rol van de Raad is een onderdeel van de verbetering van de p&c cyclus,
waarin bij de begroting 2015 ev per programma beleid en verordeningen zijn opgenomen. Dit wordt nog verder
uitgewerkt binnen de genoemde werkgroep en sluit aan bij coalitieakkoord 1.5.1
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016
Gereed
Kwaliteit
Zie hiervoor ook de verantwoording bij de doorontwikkeling van P&C cyclus.
De werkgroep P&C cyclus heeft de afgelopen 2 jaar gewerkt aan de doorontwikkeling van de P&C cyclus.
De belangrijkste resultaten zijn:

e

- Aanpassing P&C cyclus: vervanging van een 3-tal documenten: de 1e en 2 bestuursrapportage en
kadernota door 1 nieuw ontwikkeld P&C document: de Zomernota
- Kwaliteitsverbetering P&C documenten/teksten/lay-out
- Aanschaf en implementatie management informatie systeem (MIS)
- Digitalisering documenten P&C cyclus
- Invoering begrotingsmarkt ter ondersteuning technische behandeling
- Aanpassing begroting aan nieuwe BBV voorschriften
- Vernieuwen van de financiële verordening
- Mogelijkheid tot vergaderen door MT, B&W en raad middels nieuwe vergadermodule
- Het instellen van een auditcommissie
Een uitgebreide verslaglegging van bovenstaande resultaten is eind 2017 aan de Raad worden
aangeboden. Daarmee is dan ook een eind gekomen aan de werkzaamheden van genoemde werkgroep.
Uiteraard zal team financiën continue bezig zijn met het verder verbeteren van de inhoud en layout van
de documenten. Aandachtspunten voor de komende periode zullen zijn:
 Logische opbouw van de verschillende documenten ( o.a. duidelijke scheiding tussen
beleidsbegroting en financiële begroting, geldt ook voor de rekening)
 Verbeteren kaderstelling inzake nieuwe kredieten.
 Gemeenteraadsverkiezingen met als gevolg een nieuw coalitieakkoord en collegeprogramma
met aandacht voor sturing
 Beleidscontrole.
Tijd
Het proces heeft een doorlooptijd gehad tot eind 2017. De Raad is in december 20107 op de hoogte
gebracht van de bereikte resultaten van de werkgroep P&C.
Geld
Het bestaande budget ad € 50.000,= is benut.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Herziening financiële verordening
Herzien van de financiële verordening.

Wat hebben we bereikt?
Herziening financiële verordening
In de loop van 2014 zal door de VNG een nieuwe model financiële verordening beschikbaar worden gesteld.
Deze zal gebruikt worden om ook onze eigen verordening te herzien.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gereed
Kwaliteit
De Fin. Verorden ing is vastgesteld en voldoet aan :
- nieuwe BBV-wetgeving en
- aansluiten op het werken met Pepperflow.
Tijd

- pagina 128 van 269

Als sluitstuk van het traject verbetering P & C - cyclus uitgevoerd.
De Finanicële Verordening is door de raad vastgesteld op 4 juli 2017.
Geld
Geen kosten van derden bij de samenstelling noodzakelijk geweest.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Openingstijden/ dienstverlening en klacht- en verbeterlijn
Wij streven naar een verschuiving van de openingstijden. Wij willen de spreiding van openingstijden van loketten
beter afstemmen op de wensen en behoeften van burgers.
Wij willen een klacht- en verbeterlijn instellen ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van de
dienstverlening door de gemeente. Wij verzoeken het college met een voorstel te komen over de inrichting en
opzet. In het voorstel wordt gerefereerd aan onderzoeken naar reeds bestaande klacht- en verbeterlijnen in
andere gemeenten.

Wat hebben we bereikt?
Openingstijden, dienstverlening en klacht- en verbeterlijn
In het 1e kwartaal van 2015 wordt gevraagd naar de wensen en behoeften van de burgers. Daarin komen o.a.
aan de orde de openingstijden, de klanttevredenheid over de dienstverlening / contacten, de cultuur, de vraag
‘Wat had u anders willen zien’, etc. Op basis van de uitkomsten wordt medio 2015 een voorstel gedaan over de
openingstijden en het instellen van een klacht- en verbeterlijn. Omdat wij na het instellen van de klacht- en
verbeterlijn permanent signalen krijgen, stellen wij voor deze uitgebreide en bewerkelijke enquete om de vier (in
plaats van twee) jaar te houden.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gereed
Kwaliteit
Op 22 december 2015 heeft het college besloten om een klacht- en verbeterlijn in te stellen. Omdat dit
punt in het coalitieakkoord is opgenomen is de raad door middel van een memo op 12 januari 2016
geïnformeerd
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Visie op dienstverlening
Tweejaarlijks worden de ervaringen van de burgers met de dienstverlening van de gemeente, in een
klanttevredenheidsonderzoek gepeild.

Wat hebben we bereikt?
Uitvoeringsprogramma dienstverlening
Projectorganisatie die daarvoor is ingericht levert een uitvoeringsprogramma dienstverlening voor de komende
jaren a.h.v. 5-tal deelprojecten.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
Tijd
Geld

Uitwerken visie volgens projectplan ‘Sterk in Dienstverlening’
Onderwerpen over dienstverlening uit coalitieakkoord zullen daar deel van uit maken.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gestart, nog niet gereed

- pagina 129 van 269

Kwaliteit
Tijd
Geld

Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Communicatievisie ontwikkelen
Door een bij de doelgroep passende communicatie wenst het college de intenties, ambities en
beleidsvoornemens te realiseren en uit te dragen. Communicatie moet daarom gestructureerd en planmatig
worden ingevuld. Daartoe is in 2015 een Strategisch Communicatie Plan opgesteld.

Wat hebben we bereikt?
Communicatievisie ontwikkelen
De combinatie van eigen kracht van de overheid en eigen kracht van de burger(s) leidt tot een sterke
samenleving. Op basis van dit kader wordt de beleidsnota burgerparticipatie gemaakt. Door een
bij de doelgroep passende communicatie wenst het college de intenties, ambities en beleidsvoornemens te
realiseren en uit te dragen. Communicatie moet daarom gestructureerd en planmatig worden ingevuld. Daartoe
wordt in 2015 een Strategisch Communicatie Plan opgesteld.
Het Strategisch Communicatieplan moet hoofdstukken bevatten over:
1. De missie, visie en eventueel de kernwaarden van de gemeente;
2. Identiteit en imago van de gemeente;
3. Strategische visie op communicatie;
4. Prioriteitstelling ten behoeve van het uitvoeringsplan.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gereed
Kwaliteit
Strategisch communicatieplan is op 13 oktober 2015 vastgesteld door het College van B&W.
Onderdelen vanuit het uitvoeringsprogramma zijn in gang gezet.
Komende tijd wordt een opzet gemaakt voor interne en externe communicatie
Tijd
Geld
Er staat 10.000 euro in de begroting voor het strategisch communicatiebeleid
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Handelingsvrijheid dorps- en wijkraden
Wij willen een pilot uitvoeren door het beschikbaar stellen van middelen en handelingsvrijheid te geven aan
dorps- en wijkraden. Daarbij dient een kaderstelling te worden opgenomen dat de middelen en vrijheid van
besteding worden gebruikt voor de directe leefomgeving van de betrokkenen, bijvoorbeeld voor het onderhoud
van speelveldjes. De betreffende georganiseerde groep burgers dient achteraf verantwoording af te leggen over
het resultaat.

Wat hebben we bereikt?
Handelingssvrijheid dorps- en wijkraden
Dit is al enige tijd onderwerp van gesprek tussen het college en de dorps- en wijkraden. In het eerste kwartaal
2015 zal hen een concreet voorstel met handelingsvrijheid binnen kaders en verantwoording achteraf worden
gedaan. Als zij daarmee instemmen, kan dit in 2015 worden ingevoerd.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Gestart, nog niet gereed
Kwaliteit
De rol van wijk- en dorpsraden is neergelegd in de nota Burgerkracht. In het licht van
overheidsparticipatie wordt afgetast of wijk- en dorpsraden meer initiatief en verantwoordelijkheid kan
worden gegeven. Dit is onderwerp van gesprek tussen wijk-/dorpsraden en gemeente. De dorps- en
wijkraden zijn zelfstandige rechtspersonen en hebben uit dien hoofde ook handelingsvrijheid.
In 2016 wordt als pilot gewerkt met een wijkbudget. Dat is momenteel in uitvoering. In oktober 2016 is
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met de dorps- en wijkraden gesproken over de stand van zaken bij de uitvoering van de pilot. Onder
andere op basis daarvan zal een voorstel over een vervolg worden gedaan. Hierover wordt een voorstel
opgenomen bij de evaluatie van de nota Burgerkracht. Dat krijgt vorm in de nota Burgerkracht 2.0 die de
raad medio 2018 kan vaststellen.
Tijd
de evaluatie van de pilot Wijkbudget is onderdeel van de evaluatie van de beleidnota Burgerkracht. Aan
die evaluatie wordt ambtelijk gewerkt. Naar verwachting kan een beleidsnotitie Burgerkracht 2.0 medio
2018 door de raad worden vastgesteld.
Geld
met de uitvoering van dit punt zijn ambtelijke uren gemoeid.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Helder kader creëren en communiceren naar burgers en ondernemers
Een helder kader creëren en communiceren naar burgers en ondernemers. Dit kader heeft een tweeledig doel:
burgers, dorps- en wijkraden en ondernemersverenigingen weten in hoeverre zij een stem hebben, en voor de
ambtelijke organisatie is het duidelijk wat zij kunnen verwachten van burgers en ondernemers in de gemeente.

Wat hebben we bereikt?
Beleidsnota Burgerparticipatie
Er komt een Beleidsnota Burgerparticipatie. Daarin wordt o.a. in opgenomen het betrekken burgers, verenigingen,
raden en vertegenwoordigers in het voortraject bij het vormen van beleid.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014
Gereed
Kwaliteit
Op 30 juni 2015 is de nota Burgerkracht vastgesteld. Daarin is het onderdeel burgerparticipatie
opgenomen. Momenteel wordt overeenkomstig die nota gewerkt en wordt op dit onderdeel ook
gemonitord.
Binnenkort wordt een evaluatie gestart die moet leiden tot een raadsbesluit in juli 2017.
Tijd
De beleidsnota is binnen de gestelde tijd opgeleverd
Geld
De nota is met voornamelijk eigen uren opgesteld. In het raadsbesluit zijn incidentele middelen
opgenomen ter uitvoering van de nota.
Deelname aan kennistafels door betrokken burgers
Deelname aan kennistafels door betrokken burgers (zie 1.4.2) en hierbij helder en correct aangeven in hoeverre
zij zeggenschap en invloed hebben.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014
Gereed
Kwaliteit
De afgelopen periode is al werkendeweg invulling gegeven aan het begrip Kennistafel.
Als nadere invulling en vervolg van het onderdeel burgerpartcipatie uit de nota Burgerkracht is een
handboek Burgerparticipatie opgesteld; daarin worden alle mogelijk toe te passen instrumenten
beschreven en worden voorbeelden gegeven uit onze eigen gemeente. Hierin is ook de Kennistafel
opgenomen. Dat begrip is hiermee ingekaderd.
Tijd
Waar mogelijk wordt er gebruik van dit instrument gemaakt.
Geld
nvt
Wijk- en dorpsraden faciliteren
Goed functionerende en georganiseerde wijk- en dorpsraden worden gefaciliteerd i.h.k.v. handelingsvrijheid. Zie
1.4.4.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014
Gereed
Kwaliteit
Via de nota Burgerkracht heeft de Raad budget beschikbaar gesteld om een pilot te starten waarmee
dorps- en wijkraden worden gefaciliteerd.
Overigens worden de dorps- en wijkraden per 2017 gefaciliteerd met een bijdrage van € 1.250 per jaar.
Tijd
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Geld
Uitgaven blijven binnen krediet. De extra uitgaven per 2017 komen in de begroting tot uitdrukking.
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2017
Creëren van Kennistafels
Creëren van kennistafels voorafgaand, tijdens en bij de evaluatie van de beleidsvorming met deelname van een
afvaardiging per groep betrokkenen c.q. belanghebbenden, en de ambtelijke organisatie.

Wat hebben we bereikt?
Creëren van Kennistafels
Het college komt met een voorstel, waarin wordt aangegeven wat onder kennistafels wordt verstaan en wanneer
deze kunnen worden toegepast.
Portefeuillehouder: Jong S, de
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2015
Gereed
Kwaliteit
Het begrip Kennistafel is de afgelopen 2 jaar op verschillende manieren vorm gegeven. Met inachtneming
van de nota Burgerkracht is het begrip Kennistafel nader ingekaderd in het handboek
Burgerpartcipatie. Het college heeft dit in september 2016 vastgesteld en ter kennis van de
gemeenteraad gebracht.
Tijd
De kennistafel is opgenomen in het handboek Burgerparticipatie. Dit is
recent gepresenteerd./gecommuniceerd met de beleidsmedewerkers.
Geld

Wat heeft het gekost?
Bedragen x1000

Exploitatie
Lasten
Baten
Gerealiseerd saldo van
baten en lasten
Stortingen en onttrekkingen
Stortingen
Onttrekkingen
Mutaties reserves
Gerealiseerd resultaat

Begroting Begrotingswijzigingen
2017
2017

Begroting 2017 Realisatie Voordeel/Nadeel
na wijziging
2017

4.169

1.912

6.081

5.694

387

-83

0

-83

-299

216

-4.086

-1.912

-5.997

-5.395

-603

Begroting Begrotingswijzigingen
2017
2017

Begroting 2017 Realisatie Voordeel/Nadeel
na wijziging
2017

144

145

289

304

-15

-328

-802

-1.130

-419

-711

184

657

841

115

726

-4.270

-2.569

-6.838

-5.509

-1.329

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en de begroting na wijziging
Omschrijving

Voordeel

Nadeel

Er moest een voorziening worden gevormd voor vertrek van
personeel

677

Hogere studiebijdragen o.a. door de gemeentebrede cursus
Stapop

81

Na bijraming van de zomernota van € 900k ontstaat er binnen
product overhead een voordeel op de loonkosten

242

Er zijn diverse automatiseringskosten als overhead begroot, welke
echter wel toegerekend moesten worden aan de verschillende
taakvelden. Daardoor een verschuiving van deze kosten en levert
hier een voordeel op

194

Diverse kleinere voordelen en nadelen

199
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Totaal te verklaren verschillen

635

758

Lopende investeringen eind 2017
Bedragen x1000

Details

Investeringsbedrag

Uitgaven Uitgave
t/m 31-12- n 2017
2016

Totale
uitgaven
t/m 2017

Restant
Krediet
2017

7400201 Huisstijl: aanpassing (2015+2017)

50

17

20

37

13

7400204 Project dienstverlening
(procesoptimalisatie) (3 jr.) (2016)

85

7

0

8

77

7400205 Strategisch communicatieplan:
uitvoering (2016)

10

0

0

0

10

7404001 Pick-up bus service-ploeg (1-VFL00) (2017)

41

0

0

0

41

7404002 Electr. Voert. (2) t.b.v. particip.
medew. (2017)

60

0

0

0

60

7404003 Containerbak vrachtwagen (2017)

28

0

0

0

28

7404004 Veegzuig-combinatie t.b.v. minitractor (2017)

38

0

0

0

38

7404006 Calamiteiten-aanhanger (2017)

10

0

11

11

-1

7421021 Vervanging aanhangstrooiers nr.
3 en 4 (2015)

75

0

87

87

-12

7551002 Doorontwikkeling organisatie
(2016 + 2017)

500

51

136

187

313

7551021 Digitalisering archieven vanaf
1940 (2016)

210

0

13

13

197

7551035 Telefooncentrale vervanging
(2014)

85

0

0

0

85

7551041 Toekomstbestendig gemeentehuis
(2017)

100

0

0

0

100

7551042 Aanpassing raadszaal (2017)

192

0

7

7

185

7551043 Gemeentehuis: vervanging
meubiliar (2015)

150

0

106

106

44

7551061 Egem I: aanschaf hard en
software = I-NUP (2010)

165

98

11

108

57

7551066 E-overheidsvoorzieningen (2009)

219

159

0

159

60

7552001 Mercedes Vrachtauto vervanging
container laadklep (2016)

20

24

0

24

-4

7552003 Werkkleding buitendienst:
aanschaf (2016)

15

11

1

12

3

7552010 Vervanging bestelbus gesloten:
76-BK-FX (2015)

33

0

0

0

33

2.086

366

391

757

1.329

-2.086

-366

-391

-757

-1.329

Totaal generaal
Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Investeringen die afgerond zijn in 2017
Bedragen x1000
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Details

Investeringsbedrag

Uitgaven Uitgave
Totale Restant
t/m 31-12- n 2017 uitgaven Krediet
2016
t/m 2017
2017

7404005 Kipper (3-zijdig) t.b.v mini-tractor
(2017)

7

0

6

6

1

7404050 Koffiezetautomaten: vervanging
(2017)

12

0

12

12

0

7421022 Vervanging sneeuwploeg nr. 3
(2015)

9

4

0

4

5

7421023 Vervanging sneeuwploeg nr. 5
(2016)

12

8

0

8

4

7551063 Aanschaf Management Info Syst.
(2016)

50

49

5

54

-4

7552006 Aanschaf trekker en toebehoren
(2014+2015) inclusief borstelbak

294

275

0

275

19

7552008 pickup bussen (2x) serviceploeg
(2014)

84

76

0

76

8

7552009 Vervanging bestelbus Express: 19BK-DZ (2015)

20

14

0

14

6

488

426

22

448

39

-488

-426

-22

-448

-39

Totaal generaal
Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Verplichte indicatoren
Er zijn geen verplichte indicatoren voor programma 9.
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Jaarverslag - Paragrafen
Jaarverslag - Paragrafen
In dit hoofdstuk is opgenomen:
Paragraaf 1 | Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Paragraaf 2 | Onderhoud kapitaalgoederen
Paragraaf 3 | Financiering
Paragraaf 4 | Bedrijfsvoering
Paragraaf 5 | Verbonden partijen
Paragraaf 6 | Grondbeleid
Paragraaf 7 | Lokale heffingen
Paragraaf 8 | Sociaal domein
Klik hieronder op een paragraaf voor meer informatie.

- pagina 135 van 269

Paragraaf 1 | Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
Inleiding op de paragraaf
Algemeen
De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft aan hoe solide de financiële huishouding van de
gemeente is. Een financieel weerstandsvermogen is van belang wanneer er zich financiële tegenvallers
voordoen. Als beleidsuitgangspunt is gekozen dat het beleid wordt vastgelegd in de nota weerstandsvermogen. In
de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de begroting en rekening wordt vervolgens een
actualisatie en verantwoording vermeld van het weerstandsvermogen en risicomanagement.
Nota weerstandsvermogen en risico-management
In de vergadering van uw raad d.d. 26 september 2017 is de nota Weerstandsvermogen & Risicomanagement
opnieuw vastgesteld, conform nieuwe financiële verordening. Belangrijkste wijzigingen zijn:
Risico´s worden ingedeeld volgens de programma-indeling
Door de risico´s in te delen volgens de huidige programma-indeling is er sprake van aansluiting bij de
documenten uit de P&C cyclus ( begroting, jaarrekening en zomernota).
Reserve Grondexploitatie maakt deel uit van reservepositie i.k.v. weerstandsvermogen
Grondexploitatie is een risicovol onderdeel van de gemeentelijke werkzaamheden. Het gaat veelal om grote
bedragen. Daarom is er ook een reserve grondexploitatie ingesteld. Het is logisch om deze reserve onderdeel te
laten vormen van het weerstandsvermogen, ook de risico’s worden hier namelijk benoemd.
Financiële kencijfers laten voldoen aan het minst risicovolle profiel
In deze paragraaf wordt verantwoording afgelegd over een vijftal kencijfers. In de nota zijn een aantal
beleidsuitgangspunten geformuleerd voor deze kencijfers. Zonder deze uitgangspunten zijn de kengetallen
namelijk moeilijk te duiden, ook zullen de kengetallen in samenhang moeten worden bezien. Gezien de huidige
ratio’s is besloten om aan te sluiten bij de ratio’s van minst risicovol = A. In onderdeel D van deze paragraaf zal
uitgebreid worden ingegaan op de hoogte van de kencijfers.
Bepaling weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen van de gemeente betreffende de risicogevoeligheid is de mate waarin de gemeente in
staat is om de gevolgen van een opgetreden risico op te vangen. Dit is weer te geven als de verhouding van de
hierboven beschreven beschikbare weerstandscapaciteit en de noodzakelijke weerstandscapaciteit (om mogelijk
risico´s af te dekken). Hierbij is de impact van de risico’s vastgesteld op een zekerheidspercentage van 90%. Uit
deze verhouding komt een ratio, waar een kwalificatie aan kan worden gegeven. Deze is als volgt benoemd in de
beleidsnota:
Ratio weerstandsvermogen

Kwalificatie

A

> 2,0

Uitstekend

B

> 1,4 en < 2,0

Ruim voldoende

C

> 1,0 en < 1,4

Voldoende

D

> 0,8 en < 1,0

Matig

E

> 0,6 en < 0,8

Onvoldoende

F

< 0,5

Ruim onvoldoende

Als beleidsuitgangspunt is in de nota gesteld dat minimaal aan kwalificatie A moet worden voldaan.
Voor het jaar 2017 komt het weerstandsvermogen uit op 9.8
Conclusie: Het weerstandsvermogen is voldoende 'robuust' om eventuele risico's op te vangen.
Opbouw Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
Om de paragraaf leesbaar te houden, zal de problematiek slechts in grote lijnen worden behandeld. Een meer
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gedetailleerde analyse is terug te vinden in de nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing. . In deze
paragraaf wordt een berekening gemaakt van het weerstandsvermogen (onderdeel A), waarbij de
weerstandscapaciteit (onderdeel B) opnieuw is bepaald aan de actualiteit. De risico´s (onderdeel C) zijn
overgenomen uit de vastgestelde nota, wel zal kort ingegaan worden in hoeverre bepaalde risico’s zich hebben
voorgedaan gedurende het jaar 2017.
Tenslotte is in onderdeel D de verplichte set met kencijfers opgenomen, inclusief beoordeling aan de hand van de
vastgestelde ratio's. De kengetallen en de beoordeling ervan geven gezamenlijk op eenvoudige wijze inzicht over
de financiële positie van de gemeente.

A | Ontwikkeling weerstandsvermogen 2017

Weerstandscapaciteit:
Algemene reserve;
Reserve Grondexploitatie
Post onvoorzien;
Onbenutte belastingcapaciteit

Risico's:
Programma 1
Programma 2
Etc.
Etc.

€ 15.451

€ 1.581

Weerstandsvermogen =
Beschikbare weerstandscapaciteit / impact risico's bij 90% zekerheid
Weerstandsvermogen
9.8
Passen we deze ratio op de tabel, zoals benoemd in de beleidsnota, dan komende we uit op de
kwalificatie:
A - (meer dan) uitstekend
Ontwikkeling weerstandsvermogen door de jaren heen:
Rekening
Rekening
Bedragen x €1.000
2014
2015

Rekening
2016

Begroting
2017

nota
2017*

Rekening
2017**

Weerstandscapaciteit

12.528

12.015

11.945

5.675

21.623

15.451

Risico's *

1.651

1.676

1.646

1.583

1.506

1.581

7.6

7.2

7.3

3.6

14.3

9.8

Weerstandsvermogen

*De stijging van het weerstandsvermogen vanaf 2017 vloeit voort door de opname van de reserve
grondexploitatie als onderdeel van de weerstandscapaciteit (ruim 9 milj). Ook de risico's die met grondexploitatie
gepaard gaan zijn hier opgenomen. De verwachting is dat uit deze reserve in 2017-2018 diverse bedragen
worden onttrokken: fietsroute ZSM, fietspadenplan Kanlaan/Evenboersweg en het fietspad Heerenweg. Het
weerstandsvermogen zal hierdoor weer gaan dalen en op het niveau komen van 2015-2016.
De daling van de weerstandscapaciteit verloopt minder snel dan was gepland:
- minder onttrekkingen aan de algemene reserve dan was gepland in de begroting. Investeringen zijn voor het
volledige bedrag begroot in 2017 of eerder, terwijl een groot deel van de uitgaven nog moet plaatsvinden
(o.a. fietsroute ZSM en fietspad Kanlaan/Evenboersweg) of zelfs het krediet nog moet worden geaccordeerd
door de Raad.
- zoals begroot heeft er een onttrekking plaatsgevonden ad € 1.65 miljoen. van de reserve zonder bestemming en
€ 4,1 miljoen van de reserve grondexploitatie voor de nieuw gevormde reserve afschrijving investeringen
openbare ruimte met maatschappelijk nut. Door enkele winstnemingen op grondexploitaties heeft er toevoeging
plaatsgevonden van de reserve grondexploitatie met ruim 2,6 miljoen, vervolgens heeft er ook een onttrekking
plaatsgevonden van € 2 miljoen ten gunste van de reserve wegenbeheer.

B | Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit is als volgt bepaald:
Incidentele weerstandscapaciteit
1 | Algemene reserve
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Rekening (x €1.000)
3.300

2 | Reserve zonder bestemming

5.017

3 Reserve Grondexploitatie

6.099

4 Winstsaldo 2017

349

5 | Post onvoorziene uitgaven

0

Totaal incidentele weerstandscapaciteit

14.765

Structurele weerstandscapaciteit

Rekening (x €1.000)

5 | Post onvoorziene uitgaven

0

6 | Onbenutte belastingcapaciteit

686

7 | Begrotingsruimte

0

8 | Bezuinigingen

0

Totaal structurele weerstandscapaciteit

686

Totaal bedrag aan weerstandscapaciteit
9,8
Ad 1
Algemene reserve
De stand van de algemene reserve is aan het begin en het eind van het jaar € 3,3 miljoen. Dit is conform het
vastgestelde beleid zoals vastgesteld in de nota reserves en voorzieningen: per inwoner € 200.
Ad 2
Reserve zonder bestemming
De reserve zonder bestemming geeft eind 2016 een saldo van € 5.017.000 (zie tabel 1)
Ad 3
Reserve Grondexploitatie
De reserve grondexploitatie geeft eind 2017 een saldo van € 6.099.000 (zie tabel 1)
Ad 4
Winstsaldo 2017
De rekening 2017 sluit af met een positief saldo van € 349.000. Toevoeging aan de reserve zonder bestemming
zal leiden tot en vermeerdering van de weerstandscapaciteit.
Ad 5
Post onvoorziene uitgaven
Is verwerkt in het rekeningsaldo 2017
Ad 6
Onbenutte belastingcapaciteit
Gemeente Staphorst kan haar belastingen verhogen en heffingen kostendekkend maken om financiële
tegenvallers op te vangen. Het verschil tussen de fictieve opbrengsten bij maximale heffings- en belastingtarieven
en de begrote opbrengsten is de onbenutte belastingcapaciteit.
Gemeente Staphorst kan haar inkomsten structureel met € 464.000 verhogen. De berekening van de onbenutte
belastingcapaciteit staat in tabel 2.
Ad 7+8 Begrotingsruimte /Bezuinigingen
De begroting inclusief bezuinigingen sloot neutraal. Indien alle inkomsten en uitgaven zouden zijn gerealiseerd,
zou het winstsaldo € 0.00 zijn geweest over het jaar 2017, zie 2a. Het daadwerkelijke winstsaldo is opgenomen
bij 2. Daarom zijn hier geen bedragen meer opgenomen.
Reserve Zonder
bestemming x
€1.000

Reserve Grondexploitatie (x €
1.000)

Saldo 01-01-2017

8.023

9.678

Toevoeging resultaat 2016

+158

Onttrekkingen 2017

-3.164

Tabel 1:
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-6.186

Toevoegingen 2017
Saldo 31-12-2017

0

2.607

5.017

6.099

Er heeft een onttrekking plaatsgevonden ad € 1.6 miljoen van de reserve zonder bestemming en € 4,1 miljoen
van de reserve grondexploitatie voor de nieuw gevormde reserve afschrijving investeringen openbare ruimte met
maatschappelijk nut. Daarnaast is er € 2 miljoen uit de reserve grondexploitatie gehaald ter dekking van de
reserve wegenbeheer. Door enkele winstnemingen op grondexploitaties heeft er toevoeging plaatsgevonden van
de reserve grondexploitatie met ruim 2,6 miljoen.
Tabel Onbenutte belastingcapaciteit
Norm
Opbrengst
Onbenutte
2:
Soort belasting (bedragen x €1.000)
opbrengst
Staphorst
belastingcapaciteit
Waarde (x
€1.000)

Tarief
landelijk

Tarief
Staphorst

1.368.015

0.1107

0.1038

1.514

1.420

Niet woonruimte
470.624
(eigenaar)

0.1563

0.1651

735

777

Niet
woonruimte
(gebruiker)

0.1260

0.1327

462

487

Totaal OZB

2.711

2.684

27

Leges Burgerzaken/ overige belastingen

477

366

111

Begrafenisrechten

282

332

-50

Volkshuisvesting/RO procedures

1.801

1.203

598

Totaalbedrag

5.271

4.585

686

Woonruimte
(eigenaar)

366.993

C | Risicobeheersing
Om de risico’s van Gemeente Staphorst in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. Dit profiel maakt
onderdeel uit van de nieuw vastgestelde nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing. Aan de hand van een
risicosimulatie volgde toen dat bij een zekerheid van 90% alle risico’s kunnen worden afgedekt met een bedrag
van € 1.505.810 miljoen (benodigde weerstands-capaciteit). Dit is een van de uitgangspunten in de nota
Weerstandsvermogen en Risicobeheersing. Voor een uitgebreide uitleg van bovenstaande systematiek en de
berekening hiervan inclusief het complete overzicht van alle risico’s, verwijzen wij dan ook graag naar de nota
Weerstandsvermogen en Risicobeheersing van september 2017. Vervolgens heeft er bij het opstellen van de
begroting 2018 een update plaatsgevonden van de risico's, waardoor er een nieuw risicobedrag is ontstaan van €
1.580.810.
In dit onderdeel zullen we ingaan op de belangrijkste ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in 2017 en
worden eventuele nieuwe risico´s benoemd:
1 | Mutaties geïdentificeerde risico´s in de nota;
2 | Benoemen nieuwe risico’s;
3 | Opgenomen risico’s met meeste impact na aanpassing
Samenvatting:
Risicobedrag/weerstandscapaciteit bij aanvang opstellen
rekening 2017
(= laatst bekende stand bij de begroting 2018)

€ 1.580.810

Mutaties geïdentificeerde risico's nota

€0

Nieuwe risico's

€0

Toename risicobedrag
Totaal nieuw risicobedrag/ weerstandscapaciteit
rekening 2016
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€0
€ 1.580.810

Dit bedrag wordt opgenomen bij het bepalen van het weerstandsvermogen bij onderdeel A.
1 | Mutaties geïdentificeerde risico’s in de nota
Hieronder zullen we kort ingaan op de risico’s die zich hebben voorgedaan in 2017 en op welke wijze deze in de
toekomst kunnen worden beheerst. Tevens zullen we aangeven in hoeverre dit gevolgen heeft voor het
risicoprofiel.
Let op: daar waar in de kolom “bedrag aan risico dat zich heeft voorgedaan' een min- bedrag staat, betekent dit
dat dit een voordeel is.
Bedrag aan
Risico's ten laste of ten Opgenomen
Toelichtingen en
Extra benodigd
risico dat
Risicogebied
gunste van het resultaat bedrag in
mogelijke
bedrag
zich heeft
2017
nota
beheersmaatregelen
risicoprofiel?
voorgedaan

0
Algemeen
Bestuur en
Organisatie

0
Algemeen
Bestuur en
Organisatie

0
Algemeen
Bestuur en
Organisatie

Te lage storting van
pensioenrechten voor
wethouders wat leidt tot
extra kosten voor de
gemeente.

Negatief bijstellen van
de Algemene uitkering uit
het gemeentefonds wat
leidt tot vermindering van
inkomsten
Onrechtmatige besteding
van specifieke
uitkeringen/subsidies die
leiden tot een
terugbetaling aan het
Rijk en/of Provincie

-205.000

250.000
(70%)

De algemene uitkering
valt voor het jaar 2017
hoger uit dan begroot .
Nee, risico blijft
-437.000 Bij de zomernota was al
wel bestaan.
rekening gehouden met
een hogere bijdrage ad €
400.000

50.000
(30%)

150.000
(70%)

8

250.000
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Risico blijft
bestaan en
behoeft niet te
worden
aangepast.

50.000
(50%)

Het ontbreken van een
plafond of maximum voor
een aantal producten,
6
Sociaal Domein wat leidt tot sterk
stijgende uitgaven ( open
einde regelingen)

Het niet tijdig kunnen

Door de jaarlijkse
berekening van de
pensioenvoorziening
wethouders was er
sprake van een te hoge
voorziening, waardoor er
een vrijval ontstond ad €
106.000, in plaat van een
storting ad € 99.000.
Verschil derhalve €
205.000, welke ten
gunste van het resultaat
2017 is gekomen.

-105.000

Er heeft een vrijval
plaatsgevonden van een
aantal subsidies, waar
Nee, risico blijft
geen
wel bestaan
terugbetalingsverplichtin
g meer tegenover staat.

93.000

Afgelopen jaar zijn de
bijstandsuitgaven fors
hoger dan begroot.
Echter er kan een beroep
worden op de
vangnetregeling als de
kosten > 105% van de
ontvangsten, mits wordt
voldaan aan een aantal
voorwaarden.
De kosten bedroegen €
2.016.000, de
Nee, risico blijft
ontvangsten van
wel bestaan
ministerie € 1.610.000.
Verschil €406.000.
Middels een bepaalde
staffel wordt vervolgens
de vangnetregeling
bepaald. Voor Staphorst
gaat het om een bedrag
van € 313.000
Resteert aan kosten die
voor rekening van de
gemeente Staphorst
blijven € 93.000

-2.600.000 De grondverkopen

Risico blijft

Volkshuisvesting ontwikkelen en in
en Ruimtelijke
exploitatie brengen van
Ordening
gronden, wat leidt tot
afboeken van de
boekwaarde van de
grond

(30%)

verlopen voorspoedig,
waardoor op diverse
projecten winst genomen
kan worden: Rouveen
West € 910.000 De
Esch 3 € 170.000,
Bullingerslag € 1.070.000
en 2x een exploitatie
bijdrage Bullingerslag €
450.000 Dit bedrag is
bijgeschreven op de
reserve grondexploitatie.

530.000
9
Personeel &
Organisatie

9
Overhead

9
Overhead

Hogere personeelslasten
door langdurig ziekte,
niet ingevulde
vacatures.

Reorganisatie kan leiden
tot eenmalige kosten (
instellen van
voorziening/wachtgelden
)

Inschakelen advocaat:
Door toenemende
bezwaar en
beroepskwesties zal de
inschakeling van een
advocaat vaker gaan
plaatsvinden, Ook
uitvoering geven van
vonnis door rechter kan
leiden tot extra kosten

250.000
(70%)

300.000
(10%)

50.000
(90%)

bestaan, echter
de gemeente
Staphorst heeft
hiervoor een
goed gevulde
reserve
grondexploitatie.

Gedurende het jaar 2017
waren er extra gelden
benodigd. Dit komt door:
- ziekte;
- niet ingevulde
vacatures;
- een flexibele schil om in
te kunnen spelen op
organisatorische
ontwikkelingen.

Risico blijft altijd
bestaan. In
toekomstige
begrotingen is
een bedrag
opgenomen
voor deze
Bij de zomernota was al flexibele schil en
niet ingevulde
een bedrag extra
geraamd van € 900.000 vacatures,
De evaluatie van de
waardoor dit
risico is
reorganisatie en
mogelijke aanpassingen verkleind.
in de organisatie zullen
er voor moeten zorgen
dat dit risico zal worden
beheerst.

677.000

Nee, risico blijft
bestaan, maar
Er is een voorziening
door het vormen
gevormd voor voormalig
van deze
personeel. Bedrag is ten
voorziening
laste gegaan van
wordt risico in
resultaat 2017
toekomst wel
beperkt.

110.000

Nee. In de
begroting 2017
zijn de kosten
hiervoor al
Gedurende het jaar 2017
hoger geraamd,
zijn er diverse kosten
de gemaakte
gemaakt voor juridische
kosten zijn ook
en specialistische
al weer een stuk
ondersteuning In het
lager dan in
kader van
2016. De kans
vergunningverlening.
dat dit risico zich
voordoet blijft
echter altijd
aanwezig.

Bedrag aan mutaties in reeds geïdentificeerde risico's
0
2 | Mogelijke nieuwe risico’s
Conform de nota Weerstandsvermogen heeft er tussen het MT en de risicomanager in 2017 een overleg
plaatsgevonden over mogelijke risico’s. Mogelijke beheersmaatregelen per risico zijn aan de orde geweest. Dit
is verwerkt in de begroting 2018 en heeft geleid tot aanpassing van het risicoprofiel. Deze zullen we hier niet
herhalen. Daarna hebben zich geen nieuwe risico’s voorgedaan die nog niet benoemd zijn.
3 | Opgenomen risico’s met meeste impact na aanpassing Risicoprofiel
Na verwerking van voorgaande mutaties in nieuwe en bestaande risico’s, ontstaat onderstaand overzicht, waarin
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we u de tien risico’s presenteren met de meeste impact, mochten die zich voordoen. Voor 2017 komt dit overeen
met de tien belangrijkste risico's volgens de nieuw opgestelde nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.
Kans

Max. financieel
gevolg

70%

€ 300.000

Het niet voldoende functioneren van personeel kan leiden 70%
tot extra kosten

€ 250.000

Nr:

Programma

1

0: Algemeen bestuur en Het verliezen van de grip op of tegenvallende
Organisatie
exploitatieresultaten van de verschillende
samenwerkingsvormen of gesubsidieerde instellingen (
dienstverlening moet wel op peil blijven) kan leiden tot
extra kosten of minder dividend.

2

9: Overhead

3

0: Algemeen bestuur en Het ontbreken van een stabiel perspectief van de
Organisatie
algemene uitkering uit het gemeentefonds kan leiden tot
een vermindering van inkomsten
Overig
Grote projecten kunnen leiden tot risico’s die niet
afgedekt zijn.

70%

€ 250.000

50%

€ 300.000

5

6: Sociaal Domein

90%

€ 150.000

6

6: Sociaal Domein

70%

€ 150.000

7

9: Overhead

Invoering decentralisaties leidt tot hogere kosten dan
begroot. Door het Rijk zijn deze decentralisatie gepaard
gegaan met een bezuiniging van 25%
Het ontbreken van een plafond of maximum voor een
aantal uitgaven wat leidt tot sterk stijgende uitgaven (
open end regelingen)
De complexiteit van informatievoorziening/beveiling kan
leiden tot hogere kosten dan voorzien

50%

€ 200.000

8

0: Algemeen bestuur en Politieke beslissingen van het Rijk, die leiden tot lagere
Organisatie
inkomsten of hogere afdrachten

50%

€ 200.000

Onterecht verleende of ten onrechte geweigerde
50%
vergunningen en van rechtswege verleende
vergunningen wat leidt tot schadeclaims van derden
Afboekingen grondexploitaties kan leiden tot een (politiek) 30%
risico

€ 150.000

4

8: Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening
10

8: Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening

Risico

Totaal aan grote risico’s

€ 250.000

€ 2.200.000

D | Kengetallen financiële positie
Interpretatie van de financiële positie is voor gemeenteraden lastig. Veel gemeenten willen zich daarom onderling
vergelijken, maar dat was tot op heden niet mogelijk door het ontbreken van een standaard-definitie of een set
van financiële kengetallen. Gezien het stijgende belang van toekomstbestendigheid van gemeenten, een grotere
druk op doelmatigheid en een steeds diverser wordende context (ontwikkeling van financiële producten, meer
verbonden partijen, meer taken zoals bijvoorbeeld in het sociaal domein, is het belang van inzicht in de financiële
positie toegenomen.
Het BBV heeft voorgeschreven dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een verplichte
basisset van vijf financiële kengetallen moet worden opgenomen.
Naast het opnemen van de tabel met de basisset dient een beoordeling gegeven te worden van de onderlinge
verhoudingen van de kengetallen, in relatie tot de financiële positie van onze gemeente.
De wijze waarop de kengetallen meewegen in de uiteindelijke beoordeling van de financiële positie van de mede
overheid is voorbehouden aan het horizontale controle- en verantwoordingsproces. Zonder normering zijn de
kengetallen moeilijk te duiden. In de nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing is de volgende normering
opgenomen. Bij de normering is aansluiting gezocht bij de normering zoals voortgevloeid is uit onder meer de
stresstest van 100.00+ gemeenten.
Hierdoor ontstaat onderstaande tabel, waarbij categorie A het minst risicovol is en categorie C het meest.
Categorie
Kengetallen (in procenten)
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A

B

C

Netto schuldquote

<90%

90-130%

>130%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte
leningen

<90%

90-130%

>130%

Solvabiliteitsrisico

>50%

20-50%

<20%

Grondexploitatie

<20%

20-35%

>35%

Begr+meerj >0%

Begr of mjr
>0%

Begr en mjr<0%

<95%

95-105%

>105%

Structurele exploitatieruimte
Belastingcapaciteit

Als beleidsuitgangspunt wordt genomen dat getracht wordt alle kencijfers te laten voldoen aan het
minst risicovolle profiel is A.
Signaleringsoverzicht
Kijken we naar bovenstaande kencijfers en de ontwikkeling ervan in de gemeente Staphorst leidt dit tot
onderstaand signaleringsoverzicht:
Werkelijk

Begroting

2015

2016

2017

2017

2018

2019

2020

2021

Netto schuldquote

-59

-60

-67

-26

-30

-32

-31

-33

Netto schuldquote gecorrigeerd voor
alle verstrekte leningen

-52

-57

-64

-23

-27

-30

-29

-28

Solvabiliteitsrisico

87

88

89

90

89

90

90

89

Grondexploitatie

16

21

17

7

12

12

12

12

Structurele exploitatieruimte

2

8

1

3

0

0

0

1

Belastingcapaciteit

92

91

91

97

94

95

96

96

Op deze wijze is de ontwikkeling van de kencijfers goed te monitoren en zie je ontwikkeling ook in samenhang
met elkaar.
Aan het beleidsuitgangspunt dat alle kencijfers moeten voldoen aan het minst risicovolle profiel wordt
voldaan.
Toelichting:
De netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen geeft inzicht in het
niveau van de schuldenlast van de mede overheid ten opzichte van de eigen middelen (negatief teken is geen
schuld). De toename in 2017 t.o.v. de voorgaande jaren en t.o.v. de ramingen komt door geplande grote
investeringen waar nog geen uitvoering is aan gegeven en de grondverkopen in de afgelopen jaren. Het geeft
een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Staphorst is één van de
weinige gemeenten in Nederland die per saldo geen schuld heeft. Dit zijn er per eind 2016 van de 388
gemeenten 53 (bron Waar staat je gemeente: jaar 2016 meest recente cijfers).
De solvabiliteitsratio geeft een inzicht in de mate waarin de mede overheid in staat is aan zijn financiële
verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteit, hoe beter in staat om aan de financiële verplichtingen te
voldoen. Het percentage voor de gemeenten per 31 december 2016 loopt van -80% tot 90% (bron Waar staat je
gemeente: jaar 2016 meest recente cijfers). Vier gemeenten hadden een negatief solvabiliteitsratio. Van alle
gemeenten heeft de gemeente Staphorst de beste solvabiliteitsratio. Vier gemeenten hebben een
solvabiliteitsratio van boven de 80% (bron Waar staat je gemeente). De solvabiliteitsratio is voor onze gemeente
dan ook bijzonder goed.
Het kengetal grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde)
baten. Deze waarde moet in de komende jaren worden terugverdiend bij de verkoop van de gronden. De stijging
in 2015 en 2016 wordt veroorzaakt doordat er in die jaren geïnvesteerd is in met name het industrieterrein
Bullingerslag (aankoop gronden en bouwrijp maken) . Ook werd er in 2015 rente bijgeschreven op de
boekwaarde, vanaf 2016 niet meer. De daling vanaf 2017 komt door de grondverkopen en lage kosten bouw- en
woonrijp maken.
Het kengetal structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een
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gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele
daling van de lasten daarvoor nodig is. Een begroting/rekening waarvan de structurele baten hoger zijn dan de
structurele lasten is meer flexibel dan een begroting/rekening waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn
(een sluitende begroting met geen of een klein saldo op onvoorzien).
De belastingcapaciteit geeft een inzicht hoe de belastingdruk in de gemeente of provincie zich verhoud ten
opzichte van het landelijk gemiddelde. De gemiddelde lastendruk per woning in onze gemeente iets dan lager het

e

landelijk gemiddelde. We staan op de 108 positie van de 388 gemeenten (bron Waar staat je gemeente).
Overige kengetallen
In de nieuw vastgestelde financiële verordening 2017 is in artikel 18 opgenomen dat in de paragraaf
weerstandsvermogen en risicobeheersing bij de begroting en de jaarstukken het college, naast de verplichte
onderdelen op grond van artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten ( zijn
de kencijfers van bovenstaande tabel) in ieder geval opneemt:
 de ontwikkeling van de netto schuld per inwoner;
 het saldo van de baten en lasten voor toevoegingen en onttrekkingen van reserves als percentage van
de inkomsten;
 de onbenutte belastingcapaciteit onroerende zaakbelasting als percentage van de inkomsten;
Dit leidt tot onderstaande tabel:
Rekening
Rekening
Begroting
Begroting
Indicator
2016
2017
2017
2018
Netto schuld per inwoner ( een min bedrag is een
-1.341
-1.527
-524
-1.003
opbrengst per inwoner!)
Saldo baten lasten voor toevoegingen en
onttrekkingen van de reserves als percentage van
6.17%
4,15%
-5,66%
-6,26%
de inkomsten
Onbenutte belastingcapaciteit ozb als percentage
1.35%
0,07%
0,18%
-0,27%
van de inkomsten
Het saldo baten en lasten voor toevoegingen en onttrekkingen van de reserves kent een positief saldo door de
vele grondverkopen gedurende het jaar 2017. Hierdoor wordt de netto schuld per inwoner ook hoger ( = positief
voor Staphorst)
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Paragraaf 2 | Onderhoud Kapitaalgoederen
Inleiding op de paragraaf
Algemeen
In deze paragraaf gaan wij in op het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties met
betrekking tot de grotere kapitaalgoederen in deze gemeente. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan de
kosten van instandhouding van: wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Een groot deel van het ‘vermogen’
van onze gemeente ligt in de grond of op het openbaar gebied. Het is dan ook van belang dat hierover een
zorgvuldig beheer wordt gevoerd. Juist de kwaliteit van het openbaar gebied wordt door de inwoners vaak
intensief beleefd.
Met het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Om die
reden is het van belang dat de kosten van het in stand houden hun weerslag vinden in onderhoud- c.q.
beheerplannen. De vaststelling hiervan is voorbehouden aan de raad. Hiermee wordt invulling gegeven aan het
dualisme, namelijk dat de raad de kaders stelt voor het niveau van onderhoud van: wegen, riolering, gebouwen
en openbaar groen. Deze kaderstellende rol is expliciet vastgelegd in de door uw raad vastgestelde financiële
verordening.
Zoals opgemerkt maken investeringen in het openbaar gebied in onze gemeente een belangrijk deel uit bij het
realiseren van de gemeentelijke programma’s. Deze paragraaf geeft hier invulling aan. Ter illustratie enkele
cijfers. De totale oppervlakte van onze gemeente bedraagt 13.570 ha.
Het aantal m2 openbaar groen binnen de bebouwde kom bedraagt:
Soort groen

Werkelijk 2017

Werkelijk 2016

Werkelijk 2015

Werkelijk 2014

Wijkgroen

66,5 ha

65,6 ha

65,1 ha

56,7 ha

Begraafplaatsen

6,2 ha

6,2 ha

6,2 ha

6,2 ha

Sportvelden

10,8 ha

10,8 ha

10,0 ha

11,4 ha

Buitengebied groen langs wegen

39,7 ha

39,7 ha

39,7 ha

39,7 ha

Bermen en sloten

166,3 ha

166,3 ha

166,3 ha

166,3 ha

Totaal

289,5 ha

288,6 ha

247,6 ha

240,6 ha

De totale lengte van de wegen exclusief recreatieve fiets-, ruiter-, en wandelpaden bedraagt:
Werkelijk 2015
Soort weg
Werkelijk 2017
Werkelijk 2016 *)
*)1

Werkelijk 2014

Asfalt

192,8 km

192,8 km

186,7 km

192,8 km

Elementen

87,4 km

84,7 km

84,3 km

84,7 km

Beton

52.4 km

52,4 km

52,1 km

52,4 km

Semi-verhard

4,2 km

4,2 km

4,2 km

3,4 km

Zandwegen

66,9 km

67,6 km

68,2 km

67,6 km

Totaal

403,7 km

401,7 km

395,5 km

400,9 km

*) = de begrote cijfers zijn opgenomen doordat er een afwijking is geconstateerd die nog niet is herleid.
Toelichting
Bovenstaand overzicht is gebaseerd op het wegenbeheerprogramma. In dit programma zijn de wegen op het
bedrijventerrein de Esch-III nog niet opgenomen. De cijfers voor de wegen zijn overgenomen van de begroting
2014. Dit heeft te maken met het nieuwe software programma waarmee gewerkt zal gaan worden en de komst
van Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT). De kaart zal opnieuw worden opgebouwd door een hermeting en
er zitten, dat is op voorhand al zeker, verschillen in.
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De balanswaarde en de jaarlijkse afschrijving van de gemeentelijke gebouwen (exclusief onderwijs, x € 1.000)
bedraagt per einde boekjaar:
Soort
Balanswaarde
Afschrijving

Werkelijk 2017

Werkelijk 2016

Werkelijk 2015

Werkelijk 2014

5.103

5.410

4.737

4.524

318

293

264

270

De totale reële economische waarde is hoger omdat een aantal gebouwen inmiddels volledig zijn afgeschreven
en of indertijd geheel of gedeeltelijk zijn gedekt uit reserves (v.b. het gemeentehuis). In totaal nemen deze
kapitaalgoederen ongeveer 16% van de totale materiële vaste activa in beslag.
De balanswaarde en de jaarlijkse afschrijving van de schoolgebouwen exclusief grond, installaties en inventaris
(x € 1.000) bedraagt per einde boekjaar:
Soort

Werkelijk 2017

Balanswaarde
Afschrijving

Werkelijk 2016 Werkelijk 2015

Werkelijk 2014

8.242

8.720

9.173

9.087

444

444

446

454

Samenvatting Beheerplannen:
Vastgesteld door
Looptijd t/m
Raad

Beheerplan

Financiële vertaling in Achterstallig
de begroting
onderhoud

Wegenonderhoudsplan
18-04-2017
2020
Ja
Nee
Rioolbeheer/waterbeheer
13-09-2016
2020
Ja
Nee
Groenbeheerplan
09-10-2012
2016 *)2
Ja
Nee
Gebouwenbeheer
27-01-2009
2016 *)1
Ja
Nee
*)1 In 2018 zal de bijgestelde nota gebouwenbeheerplan worden vastgesteld. Doordat de afgelopen jaren er een
groot aantal gemeentelijke gebouwen zijn gereconstrueerd en/of vergroot (m.n. school- en sportgebouwen zoals
W. Alexanderschool, sporthal, sportzaal) of volledig nieuw zijn gebouwd (MCR en sportaccommodatie Rouveen)
is jaarlijks besloten om de besluitvorming uit te stellen. Dit om hiermee na afronding van deze projecten wordt
beschikt over een actueel beheerplan.
*)2 Raad heeft besloten het beheerplan te verlengen t/m 2017.
Planning: - eind 2018 wordt een groenbeleidsplan ter vaststelling door de raad aangeboden.
- op basis van boven genoemd groenbeleidsplan wordt in 2019 een nieuw groenbeheerplan ter
vaststelling aangeboden.
- in 2018 zal de raad worden gevraagd om het groenbeheerplan (2012) nog met 1 jaar te
verlengen.
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Artikel 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft expliciet voor dat van de volgende
kapitaalgoederen moet worden aangegeven:
- Het beleidskader;
- De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;
- De vertaling van de financiële consequenties in de begroting.

Wegenbeheer
A | Beleidskader
Het wegenonderhoudsplan voor de periode 2017–2020 is door de raad vastgesteld op 18 april 2017. Het geeft
een kader voor de invulling van de zorgplicht om haar wegen in een goede staat te onderhouden. Het geeft
informatie over het beleid en beheer van de gemeentelijke verhardingen (areaal), de juridische kaders en het al
eerder vastgestelde beleid ten aanzien van bermverhardingen, karakteristieke klinkerwegen en wegen zonder
onderhoud. Het plan is gebaseerd op het kwaliteitgestuurd beheren ofwel welke kwaliteit wil de gemeente wil
bereiken. Hiervoor zijn alle gebieden met een eigen karakter en functie in de openbare ruimte omgezet in
structuurelementen en wordt gebruik gemaakt van een landelijke gestandaardiseerde meetlat ruimtelijke
kwaliteit.
Per structuurelement zijn daarbij de volgende kwaliteitsniveaus vastgelegd:
Bedrijventerreinen
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basis

Begraafplaatsen

hoog

Buitengebied

laag

Dorpskern

hoog

Hoofdstructuur
binnen de kom

basis

Hoofdstructuur
buiten de kom

basis

Woongebieden

basis

B | Financiële consequenties beleidsdoel
Op basis van het wegenonderhoudsplan is het jaarlijks budget bij het vastgestelde scenario 1 voor de uitvoering
van groot onderhoud aan de asfalt- en elementenverharding € 965.000.
Dekking:
- Uit de exploitatie een jaarlijkse storting van € 660.000;
- de niet gebruikte gereserveerde dekkingsmiddelen uit de lijst van investeringen;
- inverdieneffecten, aanbestedingsvoordelen, uitstel uitvoering en;
- eventueel teruglopen van de weg- kwaliteit naar streefkwaliteit.
Voor uitvoering groot onderhoud betonwegen is aanvullend € 2 milj. gereserveerd zodat deze reserve € 4 milj.
bedraagt.
C | Financiële consequenties in de rekening
Wegenbeheer-plan
Het uitvoeringsplan (jaarschijf 2017) van het Wegenonderhoudsplan is in de productenrekening opgenomen.
Overzicht uitvoering wegenonderhoudsplan 2017
De volgende wegen/wegvakken zijn in uitvoering genomen:
1. Grindweg (wegvak gem. grens Zwolle – gem. grens Zwartewaterland)
2. Buitenstouwe (wegvak Maatslootweg – Lankhorsterweg)
3. Scholenweg (wegvak JJ Gorterlaan – Verbindingsweg)
4. Keppelweg (wegvak gem. grens Hardenberg – Haakse bocht)
5. Stadsweg (wegvak Klaas Kloosterweg West – Afschuttingsweg)
6. Hooidijk (wegvak Conradsweg – versmalling weg)
7. Schoolwijksweg (wegvak Oude Rijksweg – Molenhoeksweg)
8. Van Veenveldsweg (wegvak overgang asfalt/klinkers – Zwarteveenweg)
9. Koedrift (wegvak B. van Wijngaardenstraat – bocht)
De kosten van het wegenbeheersplan zoals deze opgenomen zijn in de rekening
Bedragen x € 1.000
Begroting (=
wegenbeheerplan)

2017
1.070

2016
1.070

2015

2014

1.070

1.070

Begrotingswijziging

255

200

200

200

Begroting na wijziging

815

870

870

870

Hiervan uitgegeven

628

627

703

640

Totale onderhoudskosten wegenbeheer
De totale kosten van onderhoud aan de wegen:
- inclusief de jaarschijf Wegenbeheerplan en kapitaalwerken (2010 t/m 2016);
- exclusief: bermen greppels en sloten, coördinatie kabels en leidingen en gladheidsbestrijding =
beheerproducten 210.119, 210.121 en 210.122 bedroegen:
Begroting 2017 na
Werkelijk
Werkelijk 2016 Werkelijk 2015
wijziging
2017

Werkelijk
2014

Totale kosten x € 1.000

2.335

1.725

1.965

2.825

3.186

Aantal inwoners per 1-1

16.691

16.691

16.544

16.421

16.367
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Bedrag per inwoner

€ 140

€ 103

€ 119

€ 172

€ 195

De totale kosten onderhoud wegen zijn vanaf 2016 lager dan in de voorgaande jaren. Reden: in 2016 en 2017
zijn er geen kapitaalintensieve werken/renovaties/herinrichtingen uitgevoerd.
Met ingang van dit jaar moeten investeringen in de openbare ruimte w.o. wegen worden geactiveerd. Hierdoor
ontstaat er een toename van de afschrijvingslasten.
De stand van de reserve wegenbeheer per einde boekjaar (x € 1.000):
Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015 Werkelijk 2014
Betonwegen:
4.000
2.000
2.000
2.000
Asfalt- en klinkerwegen:
2.307
2.414
2.018
1.905
Werkelijke stand
6.307
4.414
4.018
3.905
Stand reserve volgens wegennota
1.352 *)
1.657 *)
329
726
De hogere stand van de reserve komt doordat jaarlijks de niet gebruikte gereserveerde kapitaallasten aan deze
reserve worden toegevoegd en de werkelijke kosten lager zijn dan geraamd in de wegennota. Op basis van de
nota wegenonderhoudsplan 2017 - 2020.
Stand reserve afschrijving investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut per einde boekjaar (x €
1.000)
Werkelijk 2017

Werkelijk 2016

6.514

-

Werkelijk 2015

Werkelijk 2014

Met ingang van 2017 is het volgens BBV-voorschriften niet meer toegestaan investeringen in de openbare ruimte
met maatschappelijk nut ineens af te schrijven of ten laste van een reserve in 1x af te boeken. Door activering
ontstaan jaarlijkse afschrijvingen die ten laste van deze in 2017 gevormde reserve worden gebracht.
Deze reserve is in 2017 gevormd door:
- reserve zonder bestemming € 1.651
- reserve grondexploitatie
€ 4.100
- reserve volkshuisvesting
€ 763
Totaal:
€ 6.514
De hogere stand van de reserve komt doordat jaarlijks de niet gebruikte gereserveerde kapitaallasten aan deze
reserve worden toegevoegd en de werkelijke kosten lager zijn dan geraamd in de wegennota.
Kengetallen

Rekening 2017

Rekening 2016

Aantal bruggen

10 st.

10 st.

Lengte duikers

377 m1

377 m1

Lengte watergangen

25 km.

25 km.

Kilometers te onderhouden beschoeiing

240 m1

0 m1

Rioolbeheer
A | Beleidskader
De gemeente geeft invulling aan haar wettelijke zorgplichten via het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan-V. Dit
plan is voor de periode 2017-2020 op 13 september 2016 door de raad vastgesteld. Bij het opstellen is
samengewerkt met de gemeenten Dalfsen, Kampen, Olst-Wijhe en Zwolle. Binnen dit gezamenlijke proces zijn
beleidsonderwerpen zoveel mogelijk op elkaar afgestemd zodat er binnen de regio een beleidsharmonisatie is
ontstaan. Wel bleef de mogelijkheid om als deelnemende gemeente andere keuzes te maken of om aspecten aan
te scherpen. Ook voor het financiële afwegingskader blijft iedere gemeente autonoom. De wens is om in 2020
met alle acht gemeenten binnen het samenwerkingsverband RIVUS een gezamenlijk vGRP op te stellen.
In de afgelopen periode is ingezet op duurzaam (riool)waterbeheer. Hierbij is de nadruk gelegd op het doelmatig
uitvoeren van met name vervangingen maar ook het beheer en onderhoud. Hierdoor zijn binnen de planperiode
vervangingen uitgesteld of deels uitgevoerd en in het kader van werk met werk maken bepaalde projecten
uitgesteld of naar achteren geschoven. In dit nieuwe GRP is het kostendekkingsplan verwerkt aan de hand van
beleidsinzichten die in Rivus-verband zijn opgesteld. Hierdoor worden vervangingsinvesteringen meer op tijden
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uitgevoerd dat het echt noodzakelijk is. Vervangings-pieken worden vermeden met als gevolg dat de rioolheffing
niet hoeft te stijgen.
Het indertijd gekozen beleidsscenario wordt tot en met 2020 voortgezet. Daarbij wordt het accent gelegd op
duurzaam (riool)waterbeheer met de nadruk op het afkoppelen. Daardoor is er sprake van een kwaliteitsimpuls op
de items 'lozing/uitstoot van stedelijk afvalwater' en 'omgang met hemelwater'.
B | Financiële consequenties beleidsdoel
Op basis van de financiële doorrekening (variant 0) is in het vGRP-V voorgesteld en door uw raad besloten om
voor de periode 2017 – 2020 een vast bedrag van € 230 vast te stellen. Door het gelijk blijven van de
heffingshoogte zal de reserve enigszins afnemen. Hiermee wordt de reserve ingezet om de lasten richting burger
niet te laten oplopen.
De inkomsten en uitgaven binnen het rioolbeheer vormen een gesloten systeem. De reserve rioolbeheer wordt
gevoed door de rioolheffing en riool-aansluitbijdragen. Door niet gebruikte middelen van de jaarbudgetten en
jaarschijven terug te laten vloeien naar de reserve riolering, kunnen eventuele tegenvallers gedekt worden.
Ten opzichte van de voorgaande planperiode (vGRP-IV) is in financiële zin gewijzigd:
- Rente
De doorberekening aan de rioleringsprojecten werden tot 2017 berekend op het de gemiddelde marktrente van
plm. 3 %. Vanaf 2017 wordt het omslagpercentage rentekosten van de gemeente Staphorst door berekend (= 0,5
%). Dit conform de vernieuwde BBV die met ingang van 2017 van kracht is geworden. Dit geeft een lagere
doorberekening van de rente (plm. € 180.000 structureel) die binnen de exploitatiebegroting is opgevangen.
- Afschrijving
Uitvoering is gegeven aan het besluit bij de vaststelling van de nota 'waardering & afschrijving 2014' dat bij het
nieuw vast te stellen v-GRP-V over wordt gegaan van de annuïtaire- op de lineaire- afschrijvingsmethode.
C | Financiële consequenties in de rekening
Belangrijke projecten die in 2017 zijn afgerond of in uitvoering zijn genomen:
- Aanpassing uitstroomvoorziening Bergbezinkvoorziening Hoogeweg
- Afkoppelen/herinrichting Oosterparallelweg
- Opstellen BasisRioleringsPlan (BRP) Staphorst
- Vervangen riolering en herinrichting Staphorst Noordoost fase 1
De gemiddelde rioolheffing per aansluiting
2017

2016

2015

2014

2013

230

229

229

229

229

Werkelijk 2017

Werkelijk 2016

Werkelijk 2015

Werkelijk 2014

Stand reserve volgens GRP

5.242

5.370 *)

3.654

3.889

Werkelijke stand

6.126

5.737

5.747

5.814

De werkelijke stand van de reserve is hoger dan die volgens de berekening van het GRP. Belangrijke oorzaak:
geplande investeringen volgens GRP hebben in een later stadium plaatsgevonden.
*) Op basis van het bijgesteld v-GRP-V. Looptijd 2016 - 2020.
Kengetallen rioolbeheer

Rekening 2017

rioolaansluitingen

6.775 st.

trottoir- en straatkolken

6.362 st.

gemalen

30 st.

lengte vrij vervalriolering

150 km.

lengte drukriolering

160 km.

lengte persleiding

11 km.

- pagina 149 van 269

Waterbeheer
A | Beleidskader
Grondwaterbeleid
De kern van het grondwaterbeleid wordt in gemeente Staphorst als volgt geformuleerd: 'De gemeente pakt haar
grondwaterzorgplicht in stedelijk gebied op, voor zover dat redelijkerwijs van de gemeente mag worden verwacht
en voor zover maatregelen doelmatig zijn. Verder gaat de gemeente in gesprek met bewoners en bedrijven over
hun eigen verantwoordelijkheid en helpt hen met advies. Het treffen van maatregelen in de openbare ruimte door
de gemeente worden doelmatig geacht wanneer er sprake is van structurele grondwateroverlast en de kosten
voor het treffen van maatregelen in verhouding staan tot de nadelige gevolgen (doelmatigheid principe)'.
Betrokken partijen: waterschap en gemeente Staphorst hebben gezamenlijk beleid ten aan zien van het water
vastgelegd en coördineren de uitvoering. Hierbij is aansluiting gezocht met het vGRP-V.
Hemelwaterbeleid
De taak van de gemeente is hemelwater in te zamelen en te verwerken, voor zover de perceeleigenaar niet zelf
kan zorgen voor infiltratie in de bodem of lozing op een sloot. De wettelijke basis voor de gemeentelijke zorgplicht
inzake hemelwater staat verwoord in artikel 3.5 van de Waterwet.
De kern van het hemelwaterbeleid wordt als volgt geformuleerd: 'De gemeente Staphorst streeft ernaar op
langere termijn het hemelwater zoveel mogelijk te ontvlechten en hoofdzakelijk afvalwater naar de zuivering af te
voeren'.
Het hemelwater wordt lokaal benut of geïnfiltreerd in de bodem of geloosd op oppervlaktewater, mede met inzet
van particulier initiatief, dikwijls geïnitieerd vanuit rioolvervanging of nieuwbouw, met oog voor doelmatigheid.
B | Financiële consequenties beleidsdoel
Op 1-1-2010 is de nieuwe verbrede rioolheffing ingevoerd. Deze verbrede rioolheffing (vGRP-V) is ook bedoeld
om de extra kosten die voortvloeien uit dit nieuwe beleidsonderdeel te dekken.
C | Financiële consequenties in de rekening
De kosten van maatregelen die worden opgenomen in het GRP-V, worden gedekt uit de te verkrijgen rioolheffing
(zie ook onderdeel ‘riolering’).

Groenbeheer
A | Beleidskader
Om inzicht te krijgen in het onderhoud van het openbaar groen op zowel beheers- als beleidsmatig niveau is er
een groenbeheer- en een groenbeleidsplan opgesteld.
Groenbeleidsplan
In 2005 is door de raad een groenbeleidsplan vastgesteld tot het jaar 2015. In het plan is een visie vastgelegd
voor het openbaar groen voor 10 jaar. Als visie is geformuleerd: 'ter versterking van het authentieke karakter van
de gemeente Staphorst te streven naar een kwantitatief en kwalitatief goede groenvoorziening'.
Hierbij is er aandacht voor:
- identiteit/herkenbaarheid van de kernen, straten en landschappen;
- leefbaarheid en veiligheid van het woongebied;
- recreatief gebruik en beleving van natuurwaarden;
- efficiënte werkwijze en kostenbeheersing
Ook is in dit plan een basis van de groenstructuur vastgelegd inclusief een lijst van 25 projecten op het gebied
van groenbeleid en (her)inrichting. Deze projecten betreffen voorstellen tot verbetering van de groenkwaliteit en
zijn mede gebaseerd op basis van geconstateerde knelpunten en wensen van uw raad. Mede door bezuinigingen
zijn (nog) niet alle projecten uitgevoerd.
Groenbeheerplan 2013 - 2016
Op 9 oktober 2012 is het groenbeheerplan voor de periode 2013 – 2016 vastgesteld. Besloten is om het
openbaar groen te onderhouden op kwaliteitsniveau Basis, met enkele groenonderdelen op niveau Laag. In
dezelfde vergadering en onderdeel uitmakend van het groenbeheerplan is besloten om een eenmalig krediet van
€120.000 beschikbaar te stellen voor renovatie van groenstroken en achterstallig boombeheer. Dit krediet is
gedeeltelijk benut voor het wegwerken van achterstallig boombeheer. De resterende gelden worden in 2018
ingezet voor de herinrichting van groenstroken in Staphorst-Zuid 1.
Nieuw groenbeleid- en groenbeheerplan
In het najaar van 2017 is gestart met het opstellen van het nieuwe Groenbeleidsplan Staphorst. De planning is
dat het plan eind 2018 aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Na vaststelling van het groenbeleidsplan
worden in 2019 een groenbeheerplan en een groenrenovatieplan opgesteld.
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B | Financiële consequenties beleidsdoel
De uitkomsten van zowel het groenbeleid- als het groenbeheersplan zullen financieel dienen te worden vertaald.
Groenbeheerplan
De kosten van de vastgestelde beheerkwaliteit van het wijkgroen met als kwaliteitsniveau: basis, met enkele
groenonderdelen op niveau: laag, is voor 2013 vastgesteld op € 803.000 (incl. bezuiniging van € 21.000). Door
areaaluitbreiding en toepassing van de prijsindex bedragen is er sprake van een zekere groei in de uitgaven.
Dekking uit de exploitatiebegroting.
Groenbeleidsplan
De uitvoering van het groenbeleidsplan leidt tot invulling van met name investeringen. Als dekkingsmiddel is
vooral de reserve ‘Volkshuisvesting’ ingezet.
Projecten die in 2016 afgerond of in uitvoering zijn genomen
Gemeentelijk bomenbeleid

afgerond

Particulier bomenbeleid

in uitvoering

Begraafplaats Staphorst: groot onderhoud

uitgevoerd, in nazorgfase

Begraafplaats Scholenweg: vervanging singels

afgerond

Boominspectie: visual tree assessment

afgerond

Overige bossages noordelijk deel gemeente

deels uitgevoerd

Skatevoorziening Staphorst/Rouveen

afgerond

Noorderslag: groot onderhoud veld 5 en veld 1

uitgevoerd, in nazorgfase

Opstellen groenbeleidsplan Staphorst
in uitvoering
C | Financiële consequenties in de rekening
De exploitatielasten voor onderhoud groen zowel binnen als buiten de bebouwde kom bedroegen
Werkelijk 2017

Werkelijk 2016

Werkelijk 2015

Werkelijk 2014

Totale kosten x € 1.000

821 *)

930

922

859

Aantal inwoners per 1-1

16.691

16.544

16.421

16.367

56

52

Bedrag per inwoner x €
49
56
1.000
*) betreft de beheerproducten: 570.000, 570.201 en 570.202

Gebouwenbeheer
A | Beleidskader
De nota gebouwenbeheersplan 2009-2013 voor het cyclisch onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is
vastgesteld in de vergadering van uw raad d.d. 27 januari 2009. In dit plan zijn de gemeentelijke gebouwen
opgenomen. Voor dat plan zijn alle onderhoudsmaatregelen voor elk gebouw geïnventariseerd, alle oppervlakten
c.q. hoeveelheden bepaald (bijv. hoeveel m² moeten er worden geschilderd) en is de onderhoudstoestand
beschreven.
Het doel van dit beheerplan is het zichtbaar maken van de structurele kosten voor het onderhoud aan deze
gebouwen. Op basis van de meerjarenramingen zijn de geraamde kosten voor het te verwachten onderhoud van
het komende jaar opgenomen in de jaarbegroting en in de meerjarenbegroting.
Tot het onderhoud wordt gerekend:
Het periodiek onderhoud
Hierbij vindt in de regel geen vernieuwing plaats zoals bijvoorbeeld binnen- en buitenschilderwerk (cyclisch
karakter).
Het groot onderhoud
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Hierbij worden onderdelen van het gebouw of de installaties vervangen zoals renovatie gebouw, vernieuwing dak
of vervanging c.v.-installatie.
Actualisatie gebouwenbeheerplan
In 2018 zal de raad worden voorgesteld een bijgestelde nota gebouwenbeheer vast te stellen. In de begroting
2018: lijst van investeringen is hiervoor € 95.000 gereserveerd.
B | Financiële consequenties beleidsdoel
In het gebouwenbeheerplan zijn de onderhoudskosten meegenomen zodat de gemiddelde kosten kunnen
worden berekend. Door middel van de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen waar de jaarlijkse storting of
onttrekking uit plaatsvindt zijn de kosten in principe afgedekt. Het kleine dagelijkse onderhoud is rechtstreeks ten
laste van de exploitatie gebracht.
C | Financiële consequenties in de rekening
De storting in de reserves onderhoud bedragen:
Werkelijk
Werkelijk
Werkelijk
Werkelijk
2017
2016
2015
2014
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen
126
126
126
176
De bijdrage in 2015 is t.o.v. 2014 verlaagd met € 50.000 omdat het onderhoud van schoolgebouwen m.i.v. 2016
is overgegaan van de gemeenten naar de schoolbesturen. Rijksgelden voor onderhoud komen dan ook ten
gunste van het schoolbestuur en niet aan de gemeente, zoals t/m 2015 het geval was.
Soort (bedragen x € 1.000)

De stand van de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen per 31 december van het jaar.
Werkelijk
Werkelijk
Werkelijk
Soort (bedragen x € 1.000)
2017
2016
2015
Reserve gebouwenbeheer

1.397

1.368

1.872

Werkelijk
2014
2.907

Lopende projecten
1. Er is gestart met de het plan “Huis van de gemeenschap”. Hierin wordt uitvoering gegeven aan de wens om
een duurzaam en toekomstbestendig gemeentehuis te hebben.
2. Er is gestart met de voorbereidingen voor de renovatie van de gemeentewerf. Voor definitieve uitvoering
wordt echter gewacht met een notitie toekomstbestendige buitendienst.
3. Bij het dienstencentrum is in afwachting van de plannen voor het huis van de gemeenschap, gestart met niet
uitstelbare onderhoudszaken.
Beheer bouwwerken 2017
Gemeentelijke gebouwen/objecten

Gebruiksdoel

Gemeentehuis

Huisvesting ambtenaren en rijkspolitie

Gemeentewerf

Huisvesting en berging buitendienst

Brandweerkazerne

Huisvesting en stalling brandweer

Sportaccommodaties Noorderslag en Rouveen

Buitensport-accommodatie

Begraafplaatsen (5x)

Bergingen

Kerktorens (2) en klokkenstoel

Tijdaanduiding en cultuur

Dienstencentrum

Accommodatie sociaal cultureel werk

Sporthal (1) en gym- | sportzalen (3)

Binnensport-accommodaties

Woningen (2)

Huisvesting burgers

Voormalige bibliotheek Rouveen

Leegstand

Buurthuis Kamperfoeliestraat

Sociaal cultureel werk
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Herdenkingsmonumenten (3)
Totaal aantal objecten: 25
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Cultuur

Paragraaf 3 | Financiering
Inleiding op de paragraaf
Algemeen
Basis vormt de wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). Het doel van deze wet is het bevorderen van
een solide financiering en kredietwaardigheid van de decentrale overheden evenals het beheersen van de
renterisico’s. Onderdeel van deze wet is de Regeling Uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo).
Uitvoering van de regelgeving vindt plaats door het vaststellen van kaders in het Treasurystatuut. Bovenstaande
uitgangspunten zullen hieronder nader worden toegelicht.
Financiële Verordening
Naast het statuut stelt de Gemeentewet een treasuryparagraaf verplicht in de begroting en jaarrekening. Dit is
nader uitgewerkt in artikel 15 van de financiële verordening. In de begroting zal aandacht worden geschonken
aan onderdelen renterevisie, liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte voor de komende jaren. In deze
paragraaf bij de jaarrekening zullen wij verantwoording afleggen over de kasgeldlimiet, renterisico norm, het EMU
saldo en de resultaten verbonden aan de financieringsfunctie.
Inhoud paragraaf
Bovenstaande onderwerpen leiden tot de volgende indeling van deze paragraaf:
1 | Uitgangspunten financieringsfunctie
 Wet Fido
 Wet Ruddo
 Treausurystatuut
2 | Belangrijke ontwikkelingen 2017: kengetallen
3 | Uitvoering financieringsfunctie
 Kasgeldlimiet
 Renterisiconorm
 EMU saldo
 Rentekosten en renteopbrengsten
4 | Risicoprofiel
 Kredietrisico
 Koersrisico
 Valutarisico

1 | Uitgangspunten financieringsfunctie
Wet FIDO
De wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) vertaalt zich in twee belangrijke uitgangspunten op het
gebied van treasury-beleid:
De gemeente dient de financiering te beperken tot de publieke taak.
Het verstrekken van leningen alleen dan kan plaatsvinden als deze instellingen aan de publieke taak bijdragen.
De uitzetting van tijdelijk overtollige middelen dient een prudent karakter te hebben en mag niet gericht zijn op
het genereren van inkomen door het lopen van overmatige risico’s. Er mag dus geen sprake zijn van bankieren.
De rente-risico’s dienen tot een minimum te worden beperkt
Voor de financieringsmiddelen op korte termijn (looptijd < 1 jaar) geldt een zogenaamde kasgeldnorm
(maximumbedrag). Voor de financieringsmiddelen op lange termijn (looptijd > dan 1 jaar) geldt een
zogenaamde rente-risiconorm (maximumbedrag waarover renterisico mag worden gelopen).
Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo)
Deze regeling maakt onderdeel uit van de wet Fido en is begin 2009 gewijzigd. Het betrof een aanscherping van
de regels voor het uizetten en aantrekken van gelden. Dit kwam mede voort door de financiële crisis die ontstond
uit de ‘Icesave affaire’ in IJsland. De aanscherping had voor de gemeente Staphorst nauwelijks gevolgen, wel zijn
er enkele verbeteringen aangebracht in het treasurystatuut van de gemeente Staphorst.
Treasury-statuut
Mede door bovenstaande wijzigingen in de Wet Ruddo en het feit dat het oude treasurystatuut dateerde van
2005, heeft de gemeente een nieuw statuut opgesteld, welke door uw raad is vastgesteld op 13 maart 2012. In dit
statuut zijn de nieuwe kaders vastgesteld waar binnen de treasuryfunctie dient te worden uitgevoerd zoals:
 De algemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en limieten van de financieringsfunctie;
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De administratieve organisatie van de financieringsfunctie, waaronder begrepen taken en
bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening.
Bovenstaande kaders zijn gedurende het jaar 2017 gehanteerd, waarbij tevens rekening is gehouden met de
taken uit de Wet Ruddo.
In het voorjaar van 2018 is nieuw treasury-statuut vastgesteld.

2 | Belangrijke ontwikkelingen 2016: kengetallen
Afgelopen jaren is er voldoende aandacht besteed aan de ontwikkelingen rondom schatkistbankieren en Wet Hof.
Veel belangrijker in dit geheel is de ontwikkeling van de hoogte van de gemeenteschuld. In het kader van de
vernieuwing van het BBV zijn met ingang van 2015 een vijftal financiële kengetallen verplicht geworden. Hierover
is verantwoording afgelegd in paragraaf 1 Weerstandsvermogen en risicomanagement.

3 | Uitvoering financiering
Naast het statuut stelt de Gemeentewet een treasuryparagraaf verplicht in de begroting en jaarrekening. Dit is
nader uitgewerkt in artikel 15 van de financiële verordening. Bij de rekening zal in de paragraaf financiering in
ieder geval verslag gedaan worden van:
A ) Kasgeldlimiet
B ) Renterisiconorm
C ) EMU saldo
D ) Rentekosten en renteopbrengsten
A ) Kasgeldlimiet
Voor het uitzetten van gelden met een looptijd korter dan een jaar geldt een maximum bedrag. Deze kasgeldlimiet
is wettelijk vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal. De gemiddelde in een kwartaal opgenomen vlottende
schuld (rekening-courantkredieten, kasgeldleningen) mag dit bedrag niet overschrijden. Op basis van de
begroting 2017:
Omvang van de begroting per 01 januari 2017

34.381

Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag

8,5%

Kasgeldlimiet in bedrag

2.923

Totaal vlottende schuld
Ruimte

2.923

De gemeente Staphorst overschrijdt de kasgeldlimiet niet, er is zelfs een overschot.
In de bijlage bij de begroting is een uitgebreide berekening opgenomen van bovenstaande kasgeldlimiet.
B ) Renterisiconorm
De renterisico norm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet hoger mogen zijn
dan 20% van het verwachte begrotingstotaal voor 2017 (€. 34,3 miljoen.) In 2017 bedraagt de renterisico norm
daarmee € 6,9 miljoen. De reguliere aflossing is voor 2017 geraamd op € 0,4 miljoen. De gemeente Staphorst
blijft hiermee ruim binnen de renterisico norm. Voor de komende jaren ziet dit er als volgt uit:
Berekening renterisiconorm
Begrotingstotaal
Percentageregeling
Renterisiconorm

2017

2018

2019

2020

2021

34.381

35.622

36.269

36.680

36.993

20

20

20

20

20

6.876

7.125

7.254

7.336

7399

Rekening
2017

Budget 2018

Budget
2019

Budget
2020

Budget
2021

0

0

0

0

0

Aflossingen

428

448

470

45

48

Renterisico

428

448

470

45

48

Renterisico op vaste schuld
Renteherziening op vaste schuld o/g
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Renterisiconorm

6.876

7.124

7.254

7.336

7.399

Rente onder risiconorm

6.448

6.676

6.784

7.291

7.351

Overschrijding renterisiconorm

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

C ) EMU saldo
Voor uitvoering van de Wet Hof is het EMU saldo van groot belang. Voor elke gemeente is een individuele
referentiewaarde bepaald, waardoor het totale EMU tekort niet boven de 0.5% zal uitkomen. Voor Staphorst is dit
een bedrag van € 1.505.000 (er wordt echter geen sanctie opgelegd bij overschrijding). Voor de jaren 2016 en
2017 is afgesproken om het overeengekomen collectieve aandeel van de decentrale overheden voor het EMUsaldo niet verder uit te splitsen naar gemeenten, provincies en waterschappen. Dit heeft tot gevolg dat voor 2016
en 2017 geen individuele referentiewaarden per decentrale overheid worden vastgesteld. Wij houden nog
rekening met het bovengenoemde bedrag ad € 1.505.000.
In het volgende overzicht de ontwikkeling van het EMU saldo:
(x €1.000)

Rekening
2016

Rekening
2017

Begroting
2017

Begroting
2018

1

Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking
reserves

+2.127

+1.590

-1.733

-2.108

+2

Afschrijvingen t.l.v. de exploitatie

+ 1.536

+1.449

+1.940

+1.900

+3

Bruto dotaties aan de post voorziening t.l.v. exploitatie

+ 669

+698

+105

+109

-4

Uitgaven aan investeringen in (im)materiële activa die
op de balans worden geactiveerd

-1.511

-1.274

-7.828

-8.082

+5

De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen
gebrachte ontvangen bijdragen van Rijk, Provincie of
Europese Unie en overigen

-

+56

-

45

+ 6A

Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in
(im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)

-

-

-

-

- 6B

Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste
activa

-

-

-

-

-7

Uitgaven aan de aankoop van grond en de uitgaven
aan bouw-, woonrijp maken e.d.

- 2.121

-334

-1.404

-492

+ 8A Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)

+ 2.369

+4.550

+2.978

+2.870

- 8B Boekwinst op grondverkopen

- 2.695

-2.600

-978

-1.173

-49

-59

-102

-85

-9

Betalingen t.l.v. voorzieningen

- 10

Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar
rechtstreeks
t.l.v. reserves worden gebracht en die niet vallen
onder één van de andere genoemde posten

11 A Gaat u deelnemingen verkopen?
-11B

Zo ja, boekwinst bij verkoop van deelnemingen en
aandelen

-

Nee

Nee

-

Berekend EMU saldo

+ 325

Individuele referentiewaarde

n.v.t.

Tekort of overschot EMU saldo

325

+4.076

Nee

Nee

-

-

-7.022

-7.016

n.v.t.
4.076

-7.022

-7.016

D ) Rentekosten en opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie
Hieronder vindt u een opsomming van alle uitgezette en opgenomen gelden zoals deze opgenomen zijn in de
rekening 2017, tevens zal er een korte toelichting worden gegeven.
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Soort (bedragen x € 1.000)

Begin 2017

Mutatie 2017

Eind 2017

Uitgezette gelden op lange
termijn

5.736

-1.516

4.220

167

139

Uitgezette gelden op korte
termijn

15.643

+4.680

20.323

0

0

184

0

184

649

627

-1.490

+428

-1.062

-63

-63

0

0

0

0

0

20.073

3.592

23.665

753

703

Aandelenbezit
Opgenomen gelden lange
termijn
Opgenomen gelden korte termijn
Totaal

Opbrengst 2017 Begroot 2017

1 | Uitstaande gelden op lange termijn
Uitstaande gelden op lange termijn

Rente
Bedrag
%
begin 2017

Bedrag
eind 2017

Werkelijke
opbrengst 2017

Geraamde
opbrengst 2017

Vitens

Achtergestelde lening

2,1

406

325

8

12

Essent/
Enexis

Rentevordering 2/1
lening(en)

9,0

76

76

6

5

St.
Hypothecaire lening
Zwembad

6,0

84

0

5

0

N.V.
Rova

Achtergestelde geldlening

8.0

379

379

30

30

BNG

BNG Financial Bond Fonds

0,1

2.156

1.436

2

19

BNG

BNG Government B

0,1

1.160

774

69

53

De
Baarge

5 hypothecaire leningen, 4
per eind 2017

div.

147

100

7

5

De Esch 3

2 hypothecaire leningen, 1
per eind 2017

3%

1.328

1.130

40

15

Totaal opbrengst uitgezette gelden op
5.736
4.220
167
139
lange termijn
Toelichting:
De aflossing van de Vitens achtergestelde lening betreft een reguliere aflossing. Wel is het rente percentage
aangepast. Er wordt gerekend met een 10 jaars rente + opslag van 1%, waardoor de rente uitkomt op 2,1 %.
Afgelopen jaren was de rente:
2014

2015

2016

2017

3.55
2.97
2.50
2,1
Per eind september 2009 zijn de aandelen N.V. Essent verkocht. Hiervoor is € 1.434.937,- ontvangen. Naast
deze ontvangst is er een deelneming ontstaan: vordering op Enexis van € 388.796, -. Deze deelneming bestond
uit een viertal leningovereenkomsten, met verschillende looptijden en een gemiddeld rentepercentage van 4,65%.
Conform beleidsvoornemens is in 2012 de eerste lening van € 97.200 vervroegd afgelost. In 2013 is de tweede
lening vervroegd afgelost en in 2016 de derde lening. De aflossing van beide laatste leningen bedroeg € 108.000.
Hierdoor bedraagt het restant van de lening op 01-01-2017 € 76.000 tegen 7,2% rente en in 2019 aflosbaar.
Begin 2016 was er sprake van een achtergestelde lening aan de NV Enexis ( Edon) , met een vast
rentepercentage ad 9%. Deze is per 31 december 2016 afgelost en hiervoor zijn 1.448 aandelen Enexis
ontvangen. Hierdoor in de toekomst een lagere renteopbrengst, maar hoger dividend. In hoeverre dit hogere
dividend het verlies aan rente-inkomsten zal compenseren is vooralsnog onduidelijk.
De BNG Financial Bond Fonds en de BNG Government Bond Fonds zijn fondsen waar belegd wordt in obligaties
met een looptijd van resp. 1-3 jaar en 5-7 jaar. Deze fondsen laten de volgende ontwikkeling zien:
Soort
2014
2015
2016
2017
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Dividendpercentage
0,4% - 0,8%
0,3% - 0,6%
0,05% - 0,1%
0,05% - 0,1%
Dividendopbrengst
32.000
23.000
2.000
2.000
Boekwinst verkoop jaarlijks 1/7 deel
71.000
78.000
79.000
69.000
Marktwaarde t.o.v. boekwaarde
+344.000
+267.000
+244.000
+132.000
Conform gemaakte afspraken met het Rijk vindt er jaarlijks een vrijval plaats van 1/7e deel ten gunste van
schatkistbankieren. Daardoor daalt de jaarlijkse opbrengst.
Bij het in exploitatie nemen van de bedrijventerreinen De Baarge en de Esch 3 waren er diverse ondernemers die
zelf gronden hadden liggen in deze bestemmingsplannen. Van deze ondernemers wordt een exploitatiebijdrage
ontvangen in de vorm van een hypothecaire geldlening met veelal een looptijd van 30 jaar. De leningen op de
Esch 3 hebben een kortere looptijd van resp. 5 en 7 jaar. In 2017 zijn er 2 leningen geheel afgelost, 1 van De
Baarge en 1 van De Esch 3.
2 | Uitstaande en opgenomen gelden op korte termijn
Vanaf 2014 is schatkist- beleggen verplicht voor decentrale overheden (zie onderdeel schatkist- beleggen).
Uitzetten en opnemen van gelden op korte termijn bij banken is niet meer toegestaan. De uitstaande gelden op
korte termijn bij de Rabobank en de opgenomen gelden bij de BNG zijn hier dan ook onder gevallen. Per begin
2018 is €20.000.000 bij de schatkist uitgezet.
3 | Aandelenbezit
Aandelenbezit

Aantal

Waardebegin van Waarde einde
Werkelijke
Begrote
het jaar
van het jaar opbrengst 2017 opbrengst 2017

Rendo

Aandelen

43

20

20

325

323

Essent / Enexis

Aandelen

33.779

60

60

23

24

Deelnemingen i.k.v.
verkoop Essent

Aandelen

32.331

0

0

9

0

Vitens

Aandelen

18.531

4

4

62

50

Rova

Aandelen

217

25

25

161

161

Wadinko

Aandelen

40

0

0

20

20

BNG

Aandelen

30.030

75

75

49

49

184

184

649

627

Totaal opbrengst aandelenbezit

Toelichting:
Vorig jaar in 2016 heeft er in het aandelenkapitaal heeft 1 mutatie plaatsgevonden. De aflossing van de Edon
lening is omgezet in de aankoop van 1.448 aandelen Enexis. Daardoor is de balanswaarde van Enexis-holding
gestegen van € 15.000 naar € 60.000 en het aantal aandelen van 32.331 naar 33.779.
Op de balans zijn de aandelen gewaardeerd tegen nominale waarde, de huidige waarde kan vele malen hoger
zijn. Over de ontwikkelingen binnen deze partijen en de verwachte dividendopbrengsten zal in de paragraaf
verbonden partijen nader worden ingegaan. De dividendinkomsten zijn de laatste jaren lager dan voorgaande
jaren.
4 | Opgenomen bedragen op lange termijn
Soort

Stand begin 2017

Mutatie 2017

Stand eind 2017

Lasten 2017

Opgenomen gelden lange termijn
1.490
428
1.062
63
Betreft een tweetal langlopende leningen bij de BNG, welke middels een annuïteiten afschrijving in 2019 en 2022
worden afgelost.
5 | Opgenomen gelden op korte termijn
Er zijn geen opgenomen gelden op korte termijn.
Samenvatting:
Het totaal aan rentebaten/rentelasten/dividendopbrengsten blijft gedurende de jaren 2014-2016 redelijk constant.
Er is zowel een daling van rente-baten als rente-lasten door:
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a. de lagere rente voor overtollige middelen gedurende deze jaren (o.a. lagere rente van overtollige geldmiddelen
bij de schatkist percentage 0% vanaf 2016!);
b. vrijval/aflossing van een aantal leningen met een relatief hoog rentepercentage, zowel lagere baten als lasten.
Daar staan echter een hogere dividend inkomst tegenover van N.V.Rova van € 106.000,- In 2016 heeft er een
eenmalige dividenduitkering plaatsgevonden wegens beëindiging deelname Stivam ad € 200.000,-.
Zonder deze eenmalige opbrengst zoude de totale rentebaten/lasten op een structureel lager niveau liggen, wat
binnen de bestaande en toekomstige begrotingen opgevangen dient te worden

4 | Risicoprofiel
De komende jaren zal het financieringsresultaat onder druk blijven staan, gezien de huidige rentestand. Dit is en
blijft een risico en er zal met de nodige zorg naar gekeken worden welke mogelijkheden er zijn om een hoger
rendement te behalen. Hieronder zullen we verder ingaan op mogelijke kredietrisico’s bij de gewaarborgde
geldleningen, koersrisico’s bij de verschillende beleggingsproducten en een mogelijk valutarisico.
A ) Kredietrisico
Binnen de huidige portefeuille is nauwelijks sprake van enig kredietrisico. In het verleden zijn bij de verkoop van
het woningbedrijf aan Woningstichting de Vechthorst een aantal gewaarborgde geldleningen afgegeven. De
geldleningen zijn verstrekt door de BNG, waarbij de gemeente garant staat. De waarde van deze geldleningen
was eind 2016 0, waardoor de garantstelling is komen te vervallen.
B ) Koersrisico
De afgesloten producten kennen allemaal een gegarandeerde eindwaarde, waarbij alleen bij tussentijdse verkoop
van een obligatielening eventueel een koersrisico wordt gelopen. Bij de jaarlijkse verkoop in het kader van
schatkistbankieren van 1/7 deel BNG Financial Bond Fonds en de BNG Government Bond Fonds Fido is dit
risico beperkt. Afgelopen jaar was de waarde nog ruim boven de 100%, wat mede voortkomt door de lage
rentestand, dit heeft een gunstig effect op de obligaties.
C ) Valutarisico
De huidige beleggingen zijn allemaal in Nederlandse bedrijven en producten, waardoor er geen sprake is van
valutarisico’s. Uiteraard kunnen de partijen waar de gemeente een belang in heeft overtollige gelden beleggen in
buitenlandse beleggingsproducten. Dit zou dan ten koste (of ten gunste) kunnen gaan van de dividendopbrengst.
Echter ook deze partijen hebben zich te houden aan de regels die hiervoor binnen het bestuur zijn afgesproken.
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Paragraaf 4 | Bedrijfsvoering
Organisatie algemeen
Algemeen
De gemeente Staphorst is ambitieus, de samenleving bruist. Ze verlangt van de ambtelijke organisatie
dienstbaarheid, flexibiliteit en innovativiteit De ontwikkeling van de organisatie richt zich daarnaast op de realisatie
van de ambities uit het coalitieakkoord en de doelen gesteld in de missie en visie. De strategische doelen zijn
omschreven en vertaald in verschillende beleidsnota’s en projecten: Stappop, Doorontwikkeling Organisatie, Visie
Dienstverlening, Strategisch Personeelsbeleid, Communicatiebeleid, EPOS, Doorontwikkeling Buitendienst,
Management Informatie Systeem Pepperflow, het ‘Huis van de gemeente’ en het Beleidsplan fysieke
leefomgeving.
Uitdagingen
De vele ambities spelen de ambtelijke organisatie en haar bestuur parten. ‘Er is veel in gang gezet, maar het is te
veel tegelijk. Er is te weinig borging en er wordt te weinig afgemaakt’, zijn veelgehoorde opmerkingen die
betrekking hebben op een aantal projecten en beleidstrajecten. En daar liggen de voornaamste uitdagingen. Het
werk dat al wordt verzet beter richten, prioriteren, juiste en slimme keuzes maken, meer resultaat laten zien en de
onbalans herstellen. De onbalans die eenvoudigweg bestaat uit een opgave die steevast te groot en regelmatig te
complex is voor onze organisatie.
Lopende projecten en activiteiten
De gemeente Staphorst heeft al een flink aantal stappen gemaakt in de ontwikkeling van de organisatie. Hiertoe
wordt ook het college gerekend. Het gaat immers om het samenspel. Toonaangevende trajecten zijn onder meer;
a. Leertraject Proces Communication Model (PCM) voor het College. Omgang met de pers, communicatie,
rolzuiverheid, oordeelsvorming, bestuursstijlen, vergader- en besluitvorming zijn thema’s op deze agenda.
b. Een leertraject voor het management (PCM). Een teamcoachingsmodel waarbij het management elkaar
ontmoet om meer eenheid te ontwikkelen in de managementwaarden en -stijlen, teamgeest op te bouwen, alsook
de toekomstbeelden vanuit de missie en visie aan te scherpen voor de eigen afdeling en de organisatie als
geheel.
c. Een leertraject voor de organisatie: STAPPOP. Het programma streeft ernaar om bij alle medewerkers een
professionele houding te realiseren, waarin betrokkenheid en betrouwbaarheid naar de inwoners merkbaar is en
vervolgens het werken efficiënt plaatsvindt. De samenwerking onderling en de open cultuur worden als positief
ervaren door de burger. De medewerkers spreken uit één mond naar buiten en gaan op dezelfde manier om met
de inwoner, zonder hierin eigenheid te verliezen. Dit wordt ook wel 'Authenticiteit met ambitie' genoemd. In het
programma zijn feedback geven, klantgerichtheid, teamgeest, omgangswaarden en omgangsvormen, van buitennaar-binnen denken en handelen opgenomen. Het programma is in 2015 gestart en loopt door tot en met 2018.
Daarnaast zijn er ontwikkelingen en sleutelprojecten die het functioneren van de gemeente in hoge mate
beïnvloeden of gaan beïnvloeden, namelijk:
1. De (doorontwikkeling) drie decentralisaties sociaal domein
Het sociaal domein waaronder worden toegerekend: Wmo, jeugdzorg (CJG) en participatie. De gemeente is
verantwoordelijk voor een integrale toegang naar de ondersteuning. Momenteel heeft de gemeente Staphorst als
toegang het CJG (Jeugd) en het CWO (Wmo en Participatiewet). Begin 2017 is een evaluatie in gang gezet die
twee sporen kent:
a. verkenning toekomstscenario’s sociaal domein;
b. evaluatie van de drie decentralisaties. Deze evaluatie leidt tot een strategische agenda 2017-2022, tot het wel
of niet verder integreren van CJG en CWO en het versterken van de verbindingen op het sociaal domein en een
impactanalyse van de interne organisatie. Het is nu al duidelijk dat CJG en CWO sterk met elkaar verweven zijn
en deze verwevenheid zich verder uitbreidt naar het ruimtelijk domein. De evaluatie en de voorbereiding van de
strategische agenda is projectmatig opgezet.
2. Omgevingsvisie, vergunningsstelsel Omgevingswet (EPOS) en beleidsplan fysieke leefomgeving
Deze verschillende projecten in het ruimtelijk domein doen een groot beroep op interactieve beleidsvorming,
planvorming en ondersteuning van initiatiefnemers vanuit een veranderende rol van de overheid. Van de
betrokken medewerkers worden nieuwe vaardigheden gevraagd die sterk in de sfeer van communiceren liggen
en rolbewust zijn in denken, spreken en doen. Daarnaast wordt er van de inwoner, ondernemer of initiatiefnemer
een grotere inbreng verlangd. Daarvoor moeten zij goed geïnformeerd zijn. Dat vraagt om een informatieinfrastructuur die niet alleen beschikbaar is voor een brede doelgroep, maar ook gevuld is met de goede
informatie. Op een hoger niveau is processturing bij medewerkers en projectleiders een belangrijke competentie.
3. Omgevingsdienst IJsselland
Een deel van de vergunning-, toezicht- en handhavingstaken (basistakenpakket, milieu) wordt met ingang van 1
januari 2018 door de Omgevingsdienst IJsselland verzorgd. De Omgevingsdienst zal haar werkprocessen verder
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uniformeren, professionaliseren en digitaliseren. Voor Staphorst betekent dit verdere afstemming met interne
werkprocessen voor de overige taken van de Omgevingswet, goed accountmanagement en compatibiliteit van de
softwaresystemen waarin informatie en zaakdossiers worden verwerkt. Ook interne processen zijn zelf in
beweging onder invloed van ontwikkelingstrajecten, zoals EPOS.
4. Project Dienstverlening
Kent de deelprojecten Informatievoorziening, Klantcontactcentrum/Klantgericht werken en
Procesoptimalisatie/Digitalisering. De visie op dienstverlening is opnieuw vormgegeven, met het oog op de
verandering van dienstverlening aan inwoners en ondernemers die meer en meer op afstand en digitaal wordt.
Het toekomstbeeld van de datagedreven gemeente is dat deze slim en effectief gebruik maakt van de
beschikbare informatie. En op grond hiervan dusdanig stuurt dat werkprocessen efficiënt verlopen en dat de
gemeente inwoners en ondernemers optimaal van dienst is. De landelijke Digitale Agenda 2020 ondersteunt dit
proces. De privacy en bescherming van persoonsgegevens zullen daarin ook geborgd moeten zijn. Daarnaast is
er blijft er aandacht voor het persoonlijke contact. Nu de visie eind 2017 is vastgesteld wordt er gewerkt aan het
uitvoeringsprogramma met uitvoeringspunten.
5. Doorontwikkeling Buitendienst
De Buitendienst ontwikkelt zich verder en richt zich vooral op een goede profilering en bekendheid binnen en
vooral buiten het huis. Goede communicatie en communicatievaardigheden horen daarbij. Daarnaast worden de
werkprocessen verder gestroomlijnd en draagt de digitalisering bij aan tijds- en kostenbesparing. Zo moeten
schouwen in het veld, informatievoorziening, track & tracé bij de behandeling van klachten, de aanmaak en
uitvoering van werkorders, actualisaties van de onderhoudstoestand van de openbare ruimte en infrastructuur
toenemend gedigitaliseerd worden. Dit vraagt om nieuwe vaardigheden van de medewerkers en ondersteuning
bij de bedrijfsvoering om deze systemen in te voeren en te beheren.
6. Strategisch communicatieplan
Het strategisch communicatieplan van 2016-2018 richt zich op het volgende:
a. De communicatie met de burger verbeteren;
b. College, MT en organisatie communicatief ondersteunen bij hun werkzaamheden;
c. Organisatie communicatiever maken.
Een aantal sporen zijn in gang gezet. Het spreekt voor zich dat communicatie in alle geledingen van de
organisatie van groot belang is. Dat geldt voor een medewerker van de buitendienst die wordt aangesproken door
een inwoner en voor een beleidsmedewerker die tijdens een tafelgesprek met ondernemers en inwoners over de
toekomst van Staphorst overlegt.
7. Strategisch personeel- en opleidingsbeleid
Het strategisch personeel- en opleidingsbeleid staat goed in de steigers. De implementatie ervan is van start
gegaan. Hiertoe behoren persoonlijke werkplannen, afdelingsplannen, competentiegerichte afspraken, de
jaargesprekken, bevordering van ontwikkeling, opleiding en mobiliteit. Het zijn zaken die de komende jaren verder
handen en voeten gaan krijgen onder aanvoering van de afdelingsmanagers en algemeen directeur.
Ondersteuning bij de uitvoering van de verschillende onderdelen en aan medewerkers en leidinggevenden voor
de toepassing, horen bij de implementatie. Generieke en specifieke competenties en vaardigheden, die
voortkomen uit de implementatie hebben relatie met andere trajecten zoals STAPPOP, het strategisch
communicatieplan en modernisering van de dienstverlening.
8. Huis van de gemeente
Het gemeentehuis stamt uit een tijd dat duurzaam omgaan met energie nauwelijks een rol speelde. Het gebouw
kan duurzamer en de gemeente wil daarmee ook een voorbeeld zijn voor anderen. De architectuur stamt uit een
tijd dat minder nagedacht is over openheid, toegankelijkheid, transparantie en in het midden willen staan van de
samenleving. De samenstelling van de werkruimtes rondom een patio (binnentuin), de toegang en verbinding van
en naar de eerste verdieping, zijn nauwelijks geënt op het idee van een interactieve, dynamische, veranderlijke
en open organisatie die intensief samenwerkt.
Programmasturing
De activiteiten zijn deels planmatig opgezet, waardoor personele en financiële consequenties inzichtelijk zijn en
waardoor sturing en impact op de bedrijfsvoering mogelijk zijn. Echter, veel initiatieven zijn niet planmatig
geïnitieerd, met het gevolg dat personele en financiële consequenties zich moeilijk laten managen. Hier ligt een
stevige opgave, temeer daar veel ontwikkelingen, planmatig of niet planmatig opgepakt, andere activiteiten
beïnvloeden en een wissel trekken op de organisatie en sturing ervan. De wens om te komen tot
programmasturing is derhalve groot. In het jaar 2018 wordt er onder (bege)leiding van een programmamanager
gestart met programmasturing.
Aantrekkelijk werkgeverschap
De gemeente is belast met de uitvoering van wettelijke taken, realisatie van het coalitieakkoord en beantwoord
vragen uit de maatschappij. De gemeente voorziet daarnaast in taken waar de markt niet in kan, mag of wil
voorzien. De maatschappij is dynamisch en veeleisend, het bestuur is ambitieus en de ambtelijke organisatie is
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gedreven om de veelheid aan taken zo goed mogelijk te vervullen. Daar waar mogelijk werkt de gemeente samen
met naburige gemeenten en andere partners. Signalen uit ‘Den Haag’ doen vermoeden dat er meer
decentralisaties te verwachten zijn en die zijn van harte welkom. Gemeenten kunnen veel rijkstaken efficiënter en
effectiever uitvoeren. Dicht bij de burger, daar waar het ertoe doet. Talentvolle medewerkers worden, nu de
economische crisis voorbij is en er zelfs schaarste is op de arbeidsmarkt, actief benaderd door bureaus die
personeel werven voor andere gemeenten. Grote gemeenten betalen soms een tot twee salarisschalen meer en
kennen meer vormen van tegemoetkoming. Veel vacatures worden tweemaal of vaker opengesteld, alvorens de
gewenste kandidaat te kunnen benoemen.
De uitdaging om medewerkers nadrukkelijker aan onze gemeente te binden is een vereiste voor de kwaliteit die
nodig is om aangesloten te blijven bij de vragen uit de samenleving en het bestuur. Meer ruimte om te kunnen
differentiëren in primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden is van harte gewenst.
Nota Bedrijfsvoering
Deze paragraaf is onderdeel van de Nota Bedrijfsvoering. De nota is terug te vinden op de agenda van de
raadsvergadering van 24 oktober 2017 (agendapunt 9).
(bedragen in €)
Kosten bestuur

Rekening 2017

Rekening 2016

Raad

265.282

297.033

Griffie

98.811

105.268

Rekenkamer

17.077

13.407

46.950 (betaald in 2017)

52.900

Accountant
Toelichting:
Rekening 2016
Rekening 2017

Raad: werkkostenregeling fiscus + kosten onderzoek
Griffie: geen inhuur
Raad: migratie naar iBabs+ toerekening werkkostenregeling

Rekenkamer commissie
De Rekenkamercommissie is een instrument van de gemeenteraad. In 2016 is door de Rekenkamercommissie
een onderzoek gedaan naar versterking kaderstellende positie van de raad.
In 2017 is:
- Staphorst toegetreden tot de personele unie;
- Een onderzoek gedaan naar de uitwerkingen van de aanbevelingen rond complexe RO-dossiers in de
gemeente Staphorst.
Dit onderzoek, waarmee eind 2017 is begonnen, heeft betrekking op de in uitvoering genomen aanbevelingen die
in 2015 zijn gedaan naar aanleiding van een aantal complexe dossiers op het gebied van de Ruimtelijke
Ordening. Aanbieding hiervan aan de gemeenteraad is voorzien in het voorjaar van 2018.

Inkopen en aanbesteding
Inkopen en aanbesteden
De gemeenten Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland zijn per 1 januari 2017 een samenwerking gestart
op het gebied van inkopen en aanbesteden. Dit betekent dat er per deze datum voor de 3 gemeenten 2 fulltime
inkoopadviseurs beschikbaar zijn. Eind dit jaar heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de samenwerking en is
besloten de samenwerking te continueren.
In 2017 is het inkoop- en aanbestedingsbeleid geactualiseerd. Het nieuwe beleid is gebaseerd op het VNGmodel, sluit goed aan op de gewijzigde Aanbestedingswet en is geharmoniseerd tussen de 3 gemeenten. Op 9
janauri 2018 is dit beleid door uw raad vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 maart 2018.
Daarnaast hebben de inkoopadviseurs ondersteuning verleend bij talloze aanbestedingstrajecten, is een start
gemaakt met het opstellen van standaard inkoopdocumenten en is er de nodige aandacht besteed aan het
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (o.a. Social Return On Investment en circulair-, klimaatbewust- en
innovatiegericht inkopen).
Informatievoorziening en automatisering
Gemeenten maken deel uit van een sterk veranderende samenleving, waarin de steeds verdere digitalisering van
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de informatievoorziening een van de belangrijkste ontwikkelingen is.
Daarnaast krijgen gemeenten ook te maken met ontwikkelingen als landelijke en provinciale wet- en regelgeving,
technologische innovaties, maatschappelijke trends en ontwikkelingen die te maken hebben met steeds hogere
verwachtingen van inwoners en ondernemers met betrekking tot de gemeentelijke digitale dienstverlening.
De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) en de Digitale Agenda 2020 (DA2020) hebben als ambitie dat burgers
(en bedrijven) al hun zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen op een veilige, betrouwbare en
eenvoudige manier. Hierbij gaat het ook om open en transparant, werken als één efficiënte overheid en massaal
digitaal – maatwerk lokaal.
Voor gemeenten is het de uitdaging om optimaal mee te bewegen met al die ontwikkelingen en trends in de
samenleving, te anticiperen op bijgestelde verwachtingen en aan te sluiten op nieuwe kansen die ontstaan.
Om dit alles op een juiste wijze vorm te geven is gestart met het opstellen en schrijven van een
informatiebeleidsplan welke samen met de GDI en de DA2020 invulling moet geven aan deze uitdaging met als
doel de burgers conform onze visie op dienstverlening zo goed mogelijk van dienst te zijn. In dit
informatiebeleidsplan beschrijven we de oplosrichtingen voor het goed ontsluiten van gegevens via alle kanalen
en ketens enerzijds en anderzijds de bijbehorende informatieorganisatie.
Digitaal verzenden van belastingaanslagen
Begin 2017 zijn, voor zover een belastingplichtige hiervoor toestemming had verleend, de gemeentelijke
belastingaanslagen verstuurd via de berichtenbox van MijnOverheid.
Digitalisering archiefcollecties
Digitaal informatiebeheer heeft de toekomst. De gemeente Staphorst zit in een omslag naar een situatie waarin
het digitale document leidend is in plaats van het papieren document. In dit kader worden de bestaande
archiefcollecties gedigitaliseerd. De eerste resultaten zijn in 2017 opgeleverd, de planning is dat eind 2018 alle
dossiers gedigitaliseerd zijn.
Inrichting werkplek
Om meer mobiliteit en flexibiliteit te bewerkstelligen is een onderzoek gestart naar de inrichting van de
werkplekken in het gemeentehuis. Dit betreft de ICT-werkplek en het telefoonconcept, uitgangspunt is plaats- en
tijdonafhankelijk werken. In 2017 is het aanbestedingstraject gestart met het opstellen van programma van eisen,
de aanbesteding en implementatie volgen in 2018.
Automatisering
In 2017 zijn de volgende voorzieningen geïmplementeerd:
- Citrix Sharefile: een eigen voorziening voor het veilig versturen en benaderen van bestanden op verschillende
devices. Hoewel daar ook verschillende online-diensten voor beschikbaar zijn, zoals Dropbox, iCLoud en
WeTransfer, is het vanuit het oogpunt van informatieveiligheid belangrijk een eigen voorziening beschikbaar te
hebben;
- Exclaimer: automatische en uniforme ondertekening van mails op mobiele apparatuur en via Outlook;
- Free wifi: aanbieden van een open internetverbinding in de sporthal en gemeentehuis;
- GovRoam: dit wifi-netwerk biedt toegang tot internet in de eigen organisatie én bij alle andere deelnemende
overheidsorganisaties
- Bluebeam: na het digitaliseren van processen ontstond de behoefte om op tekeningen digitaal te kunnen meten.
Met de implementatie van Bluebeam is dit nu mogelijk.
Informatieveiligheid
Informatie-beveiliging is van belang omdat inwoners en (keten)partners erop moeten kunnen vertrouwen dat de
gemeente zorgvuldig met hun gegevens omgaat. Goede sturing geven aan informatieveiligheid blijft complex,
omdat er veel afhankelijkheden zijn en het veel facetten betreft: van het gedrag van medewerkers tot aan
werkprocedures, personele eisen, beveiliging van middelen en gebouwen en technische maatregelen.
Verantwoordingsproces informatieveiligheid
In de resolutie ‘informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ (BALV 2013) is
afgesproken dat de gemeenteraad jaarlijks wordt geïnformeerd over informatieveiligheid in de gemeente.
Voor de verantwoording van de Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Digitale
persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige
Topografie (BGT) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet) is met ingang van 2017een
nieuwe werkwijze ontwikkeld, de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA).
Deze heeft vooral betrekking op de verticale verantwoording van gemeenten naar landelijke toezichthouders,
zoals Logius, door het uitvoeren van een zelfevaluatie en het opstellen van een Collegeverklaring. Het tijdstip van
het uitvoeren van de zelfevaluatie (voor het eind van het jaar) maakt dat deze ook kan dienen als input voor de
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horizontale verantwoording aan de raad. ENSIA sluit hiermee aan op de planning- en controlcyclus.
Informatiebeveiligingsbeleid en -plan/plan van aanpak
Het Informatieveiligheidsbeleid is eind 2015 vastgesteld. Bijstelling vindt plaats om de 3 tot 4 jaar. Het
informatiebeveiligingsplan en het plan van aanpak zijn ook eind 2015 vastgesteld, maar kennen een kortere
levenscyclus. Het beleid en de plannen zijn gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse
Gemeenten (BIG).
Op basis van een in 2017 gehouden risico-inventarisatie (GAP-analyse) zijn voor deze beide plannen concepten
opgesteld. De verbeteracties die niet in het huidige plan van aanpak waren opgenomen en de nieuwe
verbeteracties zijn bij deze risico-inventarisatie (opnieuw) gewogen op urgentie en zo nodig opgenomen in het
nieuwe plan van aanpak. Dit geldt ook voor de verbeteracties die in het huidige plan van aanpak niet zijn
uitgevoerd/afgehandeld.
Het nieuwe informatiebeveiligingsplan en plan van aanpak worden begin 2018 aan het college ter vaststelling
aangeboden.
Uitvoering verbeteracties
Het huidige plan van aanpak bevatte verbeteracties waaraan de gemeente in de afgelopen periode prioriteit zou
geven en waarvan gedacht werd deze aan te kunnen en waar te kunnen maken. Eind 2017 zijn er een aantal
acties afgerond, een groter aantal nog in behandeling en zijn er ook nog acties die gestart moeten worden. De
nog niet afgeronde acties worden meegenomen in het nieuwe plan van aanpak.
Gezien de landelijke aandacht voor informatiebeveiliging is het van belang voldoende capaciteit in te zetten voor
de uitvoering van het plan van aanpak.
Bewustwording
Op 6 april is in een gemeentebrede informatiebijeenkomst een presentatie gehouden over informatieveiligheid om
de bewustwording onder de medewerkers te stimuleren in het zorgvuldiger omgaan met privacygevoelige en
bedrijfskritische informatie. In deze bijeenkomst is ook aandacht besteed aan het herkennen van een
beveiligingsincident en hoe dan te handelen.
De presentatie was meteen de kick-off voor een e-learningtraject bewustwording informatieveiligheid voor alle
medewerkers.
Beveiligingsincidenten
Op grond van artikel 3.5 van het informatiebeveiligingsbeleid legt de coördinator informatiebeveiliging
beveiligingsincidenten vast ten behoeve van een rapportage aan het MT.
De meeste beveiligingsincidenten in 2017 zijn afkomstig van de IBD. Deze hadden vooral betrekking op
geconstateerde kwetsbaarheden in besturingssystemen, applicaties en toepassingen, waarop de door de IBD
aangegeven maatregelen zijn opgevolgd, zoals het installeren van patches en updates of het informeren van de
organisatie.
Vanuit de organisatie van Staphorst zijn enkele beveiligingsincidenten gemeld. Dit wil niet zeggen dat er niet
meer beveiligingsissues zijn, echter deze moeten ook als zodanig onderkend worden.
Implementatie technische voorzieningen
In 2017 zijn technische voorzieningen geïmplementeerd om de informatieveiligheid te verhogen.

Samenwerking
In de nota bedrijfsvoering is vastgelegd
Staphorst wil haar eigenheid en zelfstandigheid behouden en bewaakt dat zorgvuldig. De samenwerking in de
regio met buurgemeenten is daarom selectief, functioneel, gericht op meerwaarde, het versterken van elkaar, het
verminderen van kwetsbaarheid en niet om het samenwerken perse.
Regionale samenwerking: gemeenschappelijke regeling(en)
De gemeente Staphorst maakt deel uit van een aantal regionale samenwerkingsverbanden waarbij taken voor of
namens de gemeente worden uitgevoerd. Vaak ligt aan deze samenwerkingsvormen een wettelijk vereiste als
gemeenschappelijke regeling ten grondslag. De gemeente stelt zich in deze samenwerkingsverbanden zoals de
GGD, de Veiligheidsregio, Sociale Werkvoorziening Reestmond en de netwerk-RUD, als deelnemer positiefkritisch op. Eind december 2016 is besloten tot de oprichting van de Omgevingsdienst IJsselland. Die is als
opvolger van de netwerk-RUD op 1 januari 2018 in werking is getreden.
Samenwerking transities
De samenwerking bij de uitvoering van de 3D's is toegelicht in paragraaf 8: Sociaal Domein.
Rekenkamercommissie - RKC
Op 10 december 2015 heeft de Rekenkamercommissie (RKC) het onderzoeksrapport ‘Samenwerken - hoe kan
de gemeenteraad zo optimaal mogelijk sturen op samenwerking’ aangeboden. De Rekenkamercommissie is een
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instrument van de gemeenteraad, en het is ook daarom van belang dat de raad bespreekt en bepaalt of en zo ja
welke van deze aanbevelingen de raad wenst over te nemen en uit te werken.
Het onderzoek met aanbevelingen is gepresenteerd en besproken in een informerende raadbijeenkomst op 19
januari 2016. In deze bijeenkomst is ook gesproken over het rapport ‘Wisselwerking, naar een betere
wisselwerking tussen gemeenteraden en de bovengemeentelijke samenwerking’ van de Raad voor het openbaar
bestuur (Rob) en de Handreiking voor gemeenteraadsleden en griffiers ‘Grip op regionale samenwerking’.
Op basis van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie is het volgende in de
raad van 28 februari 2017 besloten:
1. het rapport ‘Samenwerken - hoe kan de gemeenteraad zo optimaal mogelijk sturen op samenwerking’ van de
Rekenkamercommissie Staphorst voor kennisgeving aan te nemen en de aanbevelingen over te nemen;
2. het college te verzoeken om op korte termijn in samenspraak met de raad een strategische visie te formuleren
over intergemeentelijke samenwerking, zodat de raad deze kan vaststellen;
3. het college te verzoeken de raad jaarlijks ter vaststelling een volledige en geactualiseerde
overzichtsrapportage intergemeentelijke samenwerking aan te bieden.
Samenwerking transities
De samenwerking bij de uitvoering van de 3 D’s is toegelicht in paragraaf 8: Sociaal Domein.

Vastgoed
Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)
Het college is verantwoordelijk voor de algemene uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet
WOZ). De Waarderingskamer bevordert het vertrouwen in een adequate uitvoering en houdt toezicht. Dit gebeurt
onder meer aan de hand van zelfevaluaties welke 2 keer per jaar plaatsvinden. Hiervan wordt een rapport van
bevindingen opgesteld met een algemeen oordeel. De Waarderingskamer onderscheidt diverse oordeelcategorieën. Te weten de uitvoering:
• Moet dringend verbeterd worden;
• moet op onderdelen verbeterd worden;
• is voldoende;
• verloopt goed;
• verloopt goed (stabiel).
Het laatstgenoemde oordeel is van toepassing bij de gemeente Staphorst. Hiervan is sprake wanneer een
gemeente meer dan twee aaneengesloten jaren het algemeen oordeel “goed” van de Waarderingskamer heeft
gekregen en waarbij ook geen sprake is van (tijdelijk) zwakkere deelaspecten van de WOZ-uitvoering. De
gemeente heeft voldoende maatregelen getroffen voor adequate aansturing en kwaliteitsbeheersing van de
werkzaamheden. Daarnaast is de Waarderingskamer van mening dat vakbekwaamheid belangrijk is omdat
professionaliteit veel invloed heeft op de kwaliteit van het WOZ-proces en de taxaties in het kader van de Wet
WOZ. De Waarderingskamer heeft een landelijke nulmeting gedaan naar de vakbekwaamheid van de WOZmedewerkers. Bij de gemeente Staphorst is het opleidingsniveau op orde en is er voldoende ruimte voor
bijscholing.
Uitvoering Wet WOZ Zwartewaterland
Sinds november 2013 vindt de uitvoering van de WOZ taken van de gemeente Zwartewaterland vanuit Staphorst
plaats. Sindsdien zijn de WOZ processen afgestemd op die van Staphorst, de coördinatie is bij één persoon
belegd, er is een gezamenlijke planning, wordt gewerkt met één en hetzelfde taxatiebureau en hebben er diverse
optimalisaties plaatsgevonden aan de hand van een verbeterplan uitvoering Wet WOZ. Verder wordt er gewerkt
met een gezamenlijk Plan van Aanpak bezwarenafhandeling. Dit betekent informeel contact met burgers en
ondernemers en versnelde bezwarenafhandeling. Het algemeen oordeel van de Waarderingskamer met
betrekking tot de uitvoering Wet WOZ Zwartewaterland is inmiddels goed.
De WOZ-waarde als openbaar gegeven
De WOZ-waarde van woningen is vanaf 1 oktober 2016 een openbaar gegeven. Iedereen kan eenvoudig en
laagdrempelig de WOZ-waarde raadplegen via een online WOZ-viewer door op een plattegrond de woning te
selecteren waarvan men de waarde wil weten of een adres op te geven.
De achtergrond en geschiedenis van de openbaarheid
De wetgever verwacht dat transparantie met betrekking tot de WOZ-waarde bijdraagt aan de acceptatie van dit
gegeven door burgers en aan een verbetering van de kwaliteit van de gegevens. Immers door de openbaarheid
kan een belanghebbende veel beter de WOZ-waarde van de eigen woning vergelijken met die van woningen in
de omgeving. Daarmee krijgt hij/zij beter inzicht in de wijze waarop verschillen tussen de woningen ook door de
gemeente zijn vertaald in verschillen in de WOZ-waarde. Het onderling vergelijken van woningen is een belangrijk
uitgangspunt voor de taxatie van woningen.
Het onderling vergelijken van de WOZ-waarde, zowel door de gemeente als door belanghebbenden, kan ook aan
het licht brengen dat deze in sommige situaties mogelijk niet goed is. Wanneer die signalen beschikbaar komen,
kan de gemeente die gebruiken om de gegevens die gebruikt zijn bij de taxatie te actualiseren of te verbeteren of
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het gebruikte taxatiemodel meer te verfijnen en beter aan te sluiten op de markt.
Voormelding WOZ-waarde

e

In het 4 kwartaal van 2017 hebben alle eigenaren van een rij- en/of hoekwoning en woonboerderijen een
voormelding van de WOZ waarde 2018 van de gemeente ontvangen. Woningeigenaren zijn opgeroepen de
WOZ-waarde van 2018 en de kenmerken van hun woning, zoals vastgelegd in onze administratie, te beoordelen.
Deze gegevens waren (via DigiD) te raadplegen op onze website.
Hieronder volgt een overzicht met kengetallen over de voormeldingen Staphorst. Belanghebbenden ontvangen
van ons een terugkoppeling op hun reactie.
Aantal verstuurde brieven

1.580

Aantal raadplegingen

838

Aantal reacties van
belanghebbenden

181

Aantal aanpassingen van
43
waarden
Het werken met voormeldingen heeft als doel vooraf afstemming te hebben over de van belang zijnde gegevens
en daarmee de WOZ waarde. Hiermee kan een eventuele bezwaar- of beroepsprocedure worden voorkomen.
Deze werkwijze heeft als doel bij te dragen aan transparantie en een hogere acceptatie bij belanghebbenden. Het
werken met voormeldingen wordt ook door de Waarderingskamer onderschreven.
Bij de gemeente Zwartewaterland zijn alle eigenaren van een 2^1 kap- en geschakelde woningen
aangeschreven.
Aantal verstuurde brieven 1.885
Aantal raadplegingen

1.693

Aantal reacties van
belanghebbenden

292

Aantal aanpassingen van
73
waarden
Het werken met voormeldingen draagt bij aan betere acceptie van inwoners door inzicht in en invloed op de
waardebepaling. Daarnaast draagt verkregen informatie bij aan de kwaliteit van de gegevens.
Taxeren op basis van oppervlakte
De Waarderingskamer heeft gemeenten laten weten dat na een overgangsperiode van vijf jaar vanaf 2022 alle
WOZ-woningtaxaties gebaseerd moeten zijn op de gebruiksoppervlakte van de woning. Nu gebruiken gemeenten
nog vaak de bruto inhoud van de woning om woningen met elkaar te vergelijken of een andere maatstaf om een
woning op te meten. Vanaf 2022 moet iedere gemeente de woningen op dezelfde manier meten.
Naast de voordelen van landelijke uniformiteit en het aansluiten op de wijze waarop woningen veelal gemeten
worden bij verkoop (Funda), kleeft er natuurlijk ook een nadeel aan deze uniformering. De overschakeling naar
het registreren van een nauwkeurige en gecontroleerde gebruiksoppervlakte van alle woningen, vergt een
investering.
De belangrijkste doelstellingen van de Wet WOZ zijn gelegen in het streven naar kwaliteit, uniformiteit,
duidelijkheid en doelmatigheid. Vooral het aspect van uniformiteit heeft de Waarderingskamer gebracht tot het
besluit om landelijk uniform de gebruiksoppervlakte te gebruiken voor de taxatie van woningen. Het feit dat
gemeenten nu diverse meetvoorschriften gebruiken (naast bruto inhoud en gebruiksoppervlakte zijn er ook
gemeenten die bijvoorbeeld bruto vloeroppervlakte (BVO) of juist netto vloeroppervlakte (NVO) gebruiken), past
niet bij de beeldvorming over uniforme uitvoering van de Wet WOZ.
Naast het voordeel van uniformiteit heeft het gebruik van de gebruiksoppervlakte voor het meten van woningen
voor de WOZ meer inhoudelijke voordelen. De belanghebbenden zullen de gemeten gebruiksoppervlakte
herkennen, wanneer ze deze bijvoorbeeld vergelijken met informatie in de markt. Het meetvoorschrift dat bij
bijvoorbeeld Funda gehanteerd moet worden, is immers exact hetzelfde meetvoorschrift dat voor de WOZtaxaties gebruikt wordt. Verder biedt het hanteren van de gebruiksoppervlakte gemeenten ook meer
mogelijkheden om de activiteiten gericht op bijhouding en kwaliteitsverbetering voor de WOZ-administratie en de
Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) meer op elkaar af te stemmen, danwel verder te integreren.
Berichtenbox van MijnOverheid
MijnOverheid biedt inwoners door middel van DigiD toegang tot berichten, persoonlijke gegevens en lopende
zaken. Het is overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar.
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Sinds 2017 is het bij de gemeente Staphorst mogelijk de aanslagen gemeentelijke belastingen/WOZbeschikkingen in de Berichtenbox van MijnOverheid te ontvangen. Van de inwoners in de gemeente Staphorst
heeft circa 20% hiervan gebruik gemaakt. Deze mensen hebben de aanslagen ook nog op papier ontvangen.
Naast de aanslagen gemeentelijke belastingen wordt steeds meer correspondentie via MijnOverheid aangeboden
zoals taxatieverslagen, inlichtingenformulieren, aangiften, herinneringen en aanmaningen.

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
Voor de uitvoering van publieke taken zijn betrouwbare gegevens nodig. Het stelsel van basisregistraties geeft
overheden de kans om interne, onderling samenhangende processen beter op elkaar af te stemmen en
bestuurlijke taken efficiënter uit te voeren. De BGT is de basisregistratie voor topografische objecten. De BGT is
objectgericht en landsdekkend opgebouwd volgens eenzelfde standaard qua inhoud en kwaliteit. Gebruik door
overheden is verplicht.
De BGT is dé gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland, waarin op een
eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en
(landbouw)terreinen is geregistreerd. De wet BGT heeft volgende bronhouders aangewezen:
- Gemeenten
- Waterschappen
- Provincies
-Rijkswaterstaat
- ProRail
- Defensie
- Ministerie van EL&I
Iedere bronhouder is verantwoordelijk voor de productie, assemblage en bijhouding van de grootschalige
topografie binnen haar bronhoudersgrens. Daarnaast voor het leveren daarvan aan de Landelijke Voorziening
(LV) bij het Kadaster. De LV is verantwoordelijk voor de distributie naar alle gebruikers.

Communicatie
Strategisch communicatiebeleid
In 2015 is het strategisch communicatieplan (2015-2018) vastgesteld door het college van B&W. De actiepunten
uit dit plan zijn grotendeels uitgevoerd. Eén ervan was het project huisstijl, dit is eind 2017 afgerond. Verder is in
2017 gewerkt aan het verbeteren en versterken van onderwerpen als burgerparticipatie en social media.

Personeel | HRM
Personeel
Een belangrijk onderdeel binnen de bedrijfsvoering is het personeel. Uiteindelijk zijn het vooral de medewerkers
van de gemeente die in belangrijke mate invulling geven aan de bestuurlijke doelstellingen en de wensen van de
klanten. Dit maakt ook meteen duidelijk dat personeel een onderdeel is waarin geïnvesteerd moet (blijven)
worden.
Loonkosten
De totale loonkosten over 2017 bedroeg: € 7.686.272.
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Ziekteverzuim
Ziekteverzuim is niet los te zien van het sociale beleid; het is direct verbonden met de zorg voor de kwaliteit van
arbeid, organisatie en medewerkers. Verzuim is voor een deel te beïnvloeden, waarbij het management een
sleutelpositie vervult met betrekking tot preventie van verzuim en begeleiding van zieke medewerkers.
Sinds 1 juli 2014 is de heer A.M. van den Bosch van Inspirational Management Consulting (IMC) de bedrijfsarts.
In verband met een wijziging in de Arbowet wordt het contract per 1 juli 2018 aangepast.
Cijfers
Het A+O fonds maakt jaarlijks aan de hand van de gegevens uit de personeelsadministratie een overzicht waarbij
een aantal kerngegevens van de gemeenten op een rij worden gezet. Aan de hand hiervan kunnen de
belangrijkste kengetallen over de personele samenstelling van de gemeente met gemiddelden van verschillende
gemeenten worden vergeleken. De gegevens van de bezetting 2016, vergeleken met de gemeenten binnen de
grootteklasse 10.000 tot 20.000 inwoners, zien er als volgt uit:
Gemeente Staphorst

42%

58%

Gemiddelde over deelnemende
gemeenten A+O fonds

44%

56%

Naar leeftijd

Gemiddelde
leeftijd

Staphorst

47,5

A+O fonds

48,7

Naar dienstverband

Voltijd

Deeltijd

Gem.
deeltijdpercentage

Staphorst

54,5%

45,5%

79%

A+O fonds

52,0%

48,0%

83%

Op basis van de
personeelsmonitor

Aantal FTE's per 1.000
inwoners

Staphorst

8,1

A+O fonds
9,6
Personeelsformatie
Stagiaires en oproepkrachten worden in het formatie-overzicht niet meegenomen. Deze worden onderaan het
overzicht vermeld.
Formatie 31
december 2015

Formatie 31
december 2016

Formatie 31
december 2017

4,55

4,88

5,22

Secretaris

1,00

1,00

1,0

Bestuur & Managementondersteuning

34,00

35,17

43,31

Ontwikkeling & Beheer

40,07

41,53

45,59

Samenleving

30,97

32,93

25,64

Totaal ambtelijke organisatie

106,04

110,63

115,54

Organisatieonderdeel
1. Bestuur
College + Griffier

2. Ambtelijke organisatie

3. Diversen
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Oproepkrachten kantine, bode, sporthal en
dienstencentrum

0,91

0,70

0,50

Babsen

0,07

0,09

0,07

Stagiaires

1,11

0,67

1,81

Totaal diversen

2,09

1,46

2,38

Personeel van derden
De contracten voor inhuur personeel tot schaal 9 met Driessen HRM en voor payroll met Ziezzo zijn in
samenwerking met 8 gemeenten en de provincie Overijssel tot stand gekomen. Deze contracten lopen nog tot 1
januari 2019 met mogelijkheid tot verlenging. In 2018 zal een nieuwe aanbesteding plaats vinden. Voor
inhuur/detachering vanaf schaal 9 is geen contract gesloten. Hiervoor worden de vereiste offertes volgens het
inkoop- en aanbestedingsbeleid opgevraagd
Ziekteverzuim
Het gemiddelde ziekteverzuim over het jaar 2017 is 3,52%. Dat is 0,25% minder dan over 2016. In één geval is
sprake van werkgerelateerd verzuim. Alle overige gevallen waren niet werkgerelateerd; dus ook niet
beïnvloedbaar.
Het gemiddelde ziekteverzuim van gemeenten in de inwonersklasse 10.000 tot 20.000 was 4,9% voor 2016.
Grafisch weergegeven
De grafieken geven de situatie weer over het jaar 2017. Alle overzichten zijn inclusief raadgriffie en exclusief
vacatures, oproepkrachten, stagiaires en raad.

Financiën
Algemeen
De gemeente Staphorst wil een financieel gezonde gemeente zijn. Daarbij is het onder meer van belang dat de
gemeente een structureel sluitende (meerjaren)begroting heeft. Het beleid is aangegeven in het coalitieakkoord
en vormt daarmee mede de grondslag voor het beheer.
Kaders
- Wettelijke bepalingen: Gemeentewet, Besluit Begroting en Verantwoording;
- Financiële verordening gemeente Staphorst (aangepast in 2017);
- Nota Reserves & Voorzieningen (2015);
- Nota Waardering & Afschrijving (2017);
- Coalitieakkoord “vertrouwen in dynamisch Staphorst” 2014 – 2018.
Wat wilden we bereiken?
- Uitvoering coalitieakkoord;
- Een sluitende (meerjaren)begroting;
- De afvalstoffen- en rioolheffingen kostendekkend;
- Retributies en belastingen: jaarlijks te verhogen met het inflatiepercentage;
- De onroerende zaak belasting, naast het inflatiepercentage, in principe niet extra te verhogen.
Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
- Zo effectief en efficiënt mogelijk om gegaan in de gemeentelijke dienstverlening;
- De tarieven van de belastingen met uitzondering van de afvalstoffen- en rioolheffing zijn in 2017 verhoogd met
1% inflatiecorrectie;
- De afvalstoffenheffing is met gebruik van de bestemmingsreserve kostendekkend gemaakt;
- Het college heeft de begroting met een positief saldo aangeboden;
- De opvolging van de verbeterpunten die voortkomen uit de interne controle.
P&C-cyclus
De financiële bedrijfsvoering (financieel beleid en financieel beheer) vervult een belangrijke plaats op het
speelveld van de bedrijfsvoering. Het is de spil in de gemeentelijke planning & control (P&C). Doel van de p&c cyclus is om deze zodanig in te richten dat het management, het college en de raad in staat worden gesteld om
de juiste beslissingen te nemen. In deze cyclus vormen de jaarrekening, zomernota en begroting de belangrijkste
onderdelen.
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De werkgroep P&C heeft dit jaar (november 2017) over de verstrekte bestuursopdracht namelijk het versterken
van de kaderstellende- en controlerende rol van de raad afgerond en hierover verantwoording afgelegd. Daarbij
zijn de onderstaande resultaten bereikt:
1. Aanpassing P&C cyclus: vervanging van een 3-tal documenten: de 1e en 2e Bestuursrapportage en
kadernota door één nieuw ontwikkeld document: de Zomernota;
2) Kwaliteitsverbetering P&C documenten: tekstueel en lay-out;
3) Aanschaf en implementatie management informatie systeem Pepperflow;
4) Digitalisering documenten P&C cyclus via Pepperflow;
5) Invoering begrotingsmarkt ter ondersteuning technische behandeling;
6) Vernieuwen van de financiële verordening;
7) Instelling van een auditcommissie.
Uiteraard blijft de (door)ontwikkeling van de cyclus een permanent aandachtspunt.
Interne controle | rechtmatigheid
Er is uitvoering gegeven aan artikel 2 lid 2 van de Verordening voor de controle op het financiële beheer en op de
inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Staphorst (artikel 213 verordening).
Op basis van het controleplan worden diverse bedrijfsonderdelen getoetst op rechtmatigheid, juistheid en
volledigheid. Doel van deze onderzoeken is om te komen tot een oordeel over het getrouwe beeld en
rechtmatigheid van de jaarrekening.
De interne controle heeft gedurende het gehele jaar 2017 plaats gevonden. Voor de jaarrekening 2016 liep dat
nog door tot mei 2017. Reden: de verantwoording van de onderdelen Jeugd en WMO kon pas plaats vinden
nadat de verschillende zorgverleners, BVO en SVB de verantwoording hebben ingeleverd. Door de accountant is
begin juli 2017 een goedkeurende controleverklaring afgegeven, inclusief een accountantsverslag met
verschillende aanbevelingen. Deze aanbevelingen en het monitoren hiervan vormden een onderdeel van de
Interne Controle over het jaar 2017.
Dit jaar is een onderzoek gestart naar mogelijke samenwerking op het gebied van interne controle binnen de
gemeenten Meppel/Westerveld, Zwartewaterland, Steenwijkerland en Staphorst. Aanleiding hiervoor:
A. de toegenomen, striktere wetgeving waaraan moet worden voldaan zoals het voldoen aan de Cos610-norm
(nadere voorschriften Controle en Overige Standaarden). Daarbij zijn de eisen aangescherpt waarbij ten behoeve
van de externe accountant veel meer zichtbare waarborgen in de verbijzonderde interne controle moeten zijn
aangebracht voordat daarop gesteund mag worden.
B. groei gegevensstromen (denk aan de drie decentralisaties);
C. nieuwe wetgeving waarbij de controleverklaring door het college af gegeven dient te worden;
D. door krapte op de markt staat beschikbaarheid van accountantsdienstverlening onder druk.
Risicomanagement
Het is van belang dat de bewustwording en de toepassing van risicomanagement binnen de ambtelijke
organisatie een permanent aandachtspunt is en blijft. De geactualiseerde nota Weerstandsvermogen &
Risicobeheersing is op 26 september 2017 vast gesteld. Zie verder de paragraaf Weerstandsvermogen &
Risicobeheersing waarbij u de uitkomsten aan van de daarvoor ontwikkelde instrumenten aan treft.
Toezichtvorm (provinciaal)
De toezichthouder (Provincie Overijssel) heeft bij brief van 20 december 2016 meegedeeld dat de gemeente
Staphorst voor de programmabegroting 2017 onder het regulier (oftewel het repressief) toezichtvorm is komen te
vallen. Het repressief (regulier) toezicht houdt in dat de begroting:
• is beoordeeld aan de hand van wettelijke criteria: Gemeentewet.
• de begroting 2017 en meerjarenraming 2018 - 2020 voldoen de nadere uitwerking in het landelijk Toezichtkader
'Kwestie van evenwicht!'
• Daarbij is eveneens de begrotingsbrief 2017 d.d. 15 maart 2016, kenmerk2016/0047755, betrokken.
Dienstverlening accountant + instelling Auditcommssie
De raad heeft op 13 januari 2015 besloten de accountantsdienstverlening voor de periode 2015 - 2018 op te
dragen aan PWC-accountants. Medio 2018 wordt een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart.
Op 12 december 2017 heeft de raad besloten tot de instelling van een Auditcommissie waarmee de
Afstemmingscommissie en commissie Onderzoek Jaarrekening tegelijk zijn op geheven.
Uitvoering financiële verordening (herziening beleidsnota’s)
Ter uitvoering van de financiële verordening ex. art. 212 Gem.wet dienden in 2017 de volgende (bijgestelde)
nota’s ter vaststelling te worden aangeboden.
Beleidsnota
Besluit raad
Nota grondbeleid

9 januari 2018 (opgenomen in de
Omgevingsvisie)

Nota inkoop- en aanbestedingsbeleid 9 januari 2018
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per 1 maart 2018
Nota Verstrekking gemeentelijke
subsidies

Geen uitvoering aan gegeven

Financiële verordening

4 juli 2017

Nota Wegenonderhoudsplan 20172020

18 april 2017

Nota Lokale Heffingen 2017

4 juli 2017

Nota Weerstandsvermogen en
Risicobeheersing 2004-2020

26 september 2017

Nota Gebouwenbeheer

Geen uitvoering aan gegeven,
planning 2018

Budgethoudersregeling

Geen uitvoering aan gegeven,
planning 2018

Nota Treasury

Geen uitvoering aan gegeven,
planning 2018

Beheer verzekeringsportefeuille
Het afwikkelen van aansprakelijkheidstellingen vormt bij het beheer een belangrijk onderdeel. In samenwerking
met de gemeente Zwartewaterland vindt begin 2018 een Europese aanbesteding van de verzekeringsportefeuille
plaats.

Beheerkosten
(kosten x € 1.000)

Rekening
2017

Rekening
2016

Rekening
2015

Rekening
2014

289

345

294

387

50

96

53

75

Kosten huisvesting gemeentehuis
minus verhuur politie
Gemeentewerkplaats

Toelichting:
- Schommelingen met name veroorzaakt door onderhoudskosten ter uitvoering van gebouwen beheerplan;
- Gemeentehuis is inclusief huisvesting politie
Automatiseringskosten (x € 1.000)

Rekening 2017 Rekening 2016 Rekening 2015 Rekening 2014

Kosten derden

639
-

Eigen uren

*)1

Kapitaallasten

724 *)2

637

621

589

542

550

55

67

43

- 119

- 162

49

Bijdrage DOZ-gemeenten

- 104

- 201 *)2

Toelichting:
Bijdrage DOZ-gemeenten
Olst/Wijhe maakt vanaf 2016 geen gebruik meer van het SAP-beheer.
Rekening 2016 *)2
Tegenover de meeropbrengst bijdragen DOZ-gemeenten staan hogere kosten derden.
Rekening 2017 *)1
Eigen uren: maakt vanaf 2017 deel uit van loonkosten Taakveld Overhead.
Materieel openbare
Rekening Rekening Rekening Rekening
werken (x 1.000)
2017
2016
2015
2014
Vervoermiddelen

106

140

128

123

Gereedschappen

18

39

25

33

Tractie (vrachtauto)

46

77

50

74
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Tractie (tractor)
Toelichting:
Rekening 2015
beheer genomen
Rekening 2016
Rekening 2017
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73

70

16

-

er is in de maand september 2015 een tractor met toebehoren in eigen
uitkomsten blijven per saldo binnen de begroting
vervoermiddelen: lagere kapitaallasten, minder energieverbruik tractor

Paragraaf 5 | Verbonden Partijen
1 | Inleiding op de paragraaf
Algemeen
Deze paragraaf gaat in op de doelstellingen, activiteiten en de financiële mate van betrokkenheid van de
samenwerkingsverbanden waarin onze gemeente in financieel opzicht participeert en (tevens) een bestuurlijke
invloed kan uitoefenen.
Wat houdt het begrip verbonden partij in?
Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang
heeft (artikel 1 lid b BBV)
Binnen deze definitie valt bijvoorbeeld niet het zwembad of bibliotheek. Immers de gemeente is niet in het bestuur
vertegenwoordigd.
Nota Verbonden partijen
Bovenstaande aspecten zijn opgenomen in de 'Nota verbonden partijen” die op 10 mei 2016 door de raad is
vastgesteld. De nota is bedoeld om het inzicht van de raad te versterken door bij iedere verbonden partij aan te
geven: wat zijn de activiteiten, wat is het belang, de deelnemende partijen, aandeel en zeggenschap, het
financiële belang, vermogenspositie en bedrijfsresultaten, risicoprofiel en ontwikkelingen. Daarnaast gaat de nota
in op de besliskaders voor het aangaan van nieuwe participaties. Tenslotte is er aandacht besteedt aan de wens
van de raad om de grip op de verbonden partijen te versterken.
Opbouw Paragraaf/Leeswijzer
Per verbonden partij wordt uitvoering gegeven aan artikel 15 BBV.
Artikel 15 BBV:
In de lijst met verbonden partijen wordt tenminste de volgende informatie opgenomen:
- De naam en vestigingsplaats;
- Het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd;
- Het belang dat de provincie of gemeente in de verbonden partij heeft, aan het begin en de verwachte omvang
aan het einde van het begrotingsjaar;
- De verwachte omvang van het eigen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan
het einde van het begrotingsjaar;
- De verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar.
Door op deze wijze verantwoording af te leggen in de paragraaf, wordt tevens uitvoering gegeven aan artikel 21
lid 1 van de financiële verordening:
Bij de begroting en de jaarstukken neemt het college in de paragraaf verbonden partijen minimaal de verplichte
onderdelen op grond van artikel 15 BBV op.
De verbonden partijen voor onze gemeente kunnen we indelen in 3 categorieën:
1 | Gemeenschappelijke
2 | Vennootschappen en corporaties
regelingen

3 | Stichtingen en verenigingen

GGD Regio IJsselland

N.V. BNG

Stichting MCR

Veiligheidsregio
IJsselland

N.V. Rendo Holding

Werkvoorzieningsschap
N.V. Rova
Reestmond
BVO Regio Jeugdzorg
IJsselland

N.V. Vitens

Omgevingsdienst
IJsselland

Enexis Holding N.V.
Wadinko N.V.
Verkoop Essent/Attero:
a. CBL Vennootschap BV
b. Vordering Enexis B.V.
c. Verkoop Vennootschap B.V.
d. CSV Amsterdam B.V., voorheen
Claim Staat Vennootschap B.V.
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e. PBE B.V.
Vernieuwing BBV: opname in programmabegroting
Om het inzicht in de concrete beleidsprestaties, maatschappelijke effecten die via de inzet van de verbonden
partijen worden gerealiseerd te bevorderen is die informatie dit jaar voor het eerst bij de respectievelijke
programma’s opgenomen.

2 | Ontwikkelingen bij (bestaande) verbonden partijen
BVO Regio IJsselland
Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg Regio IJsselland (BVO).
Bij de oprichting is besloten om deze samenwerkingsvorm tussen de 11 deelnemende gemeenten aan te gaan
voor de jaren 2015 en 2016. Besloten is deze te verlengen voor het jaar 2017.
Reestmond
Een belangrijke gebeurtenis die in 2017 heeft plaatsgevonden, is de besluitvorming over de verkenningen die in
het kader van de ‘Ontwikkelagenda Reestmond’ zijn verricht. De uitkomsten hiervan zullen in 2018 in de praktijk
(nader) worden uitgewerkt. Hoewel gemeente De Wolden geen onderdeel meer uitmaakt van GR Reestmond,
heeft de vaststelling van de jaarrekening 2017 gevolgen voor gemeente De Wolden. Immers, het
rekeningresultaat is van invloed op de uiteindelijke uittredingssom.
In de jaarrekening 2017 is bewust niet verwezen naar het uittredingsplan Gemeente De Wolden. Op dit moment
wordt een notitie opgesteld waarin de gevolgen van het rekeningresultaat 2017 op de voorlopig vastgestelde
uittredingssom inzichtelijk worden gemaakt. Hierbij zal voor zover mogelijk worden verwezen naar in 2017
genomen besluiten. Deze notitie zal zo spoedig mogelijk aan u worden aangeboden.
Een andere belangrijke gebeurtenis in 2017 die gevolgen heeft voor Reestmond, is de uittreding van gemeente
De Wolden uit de GR Reestmond per 1-1-2018 .
Verder is in 2017 het ‘inkoopmodel Wsw-dienstverbanden’ vastgesteld waardoor de GR gemeenten zelf kunnen
beslissen of zij de personen met tijdelijke Sw-dienstverbanden een vast dienstverband aan kunnen bieden per 1
januari 2018. Ook het inkoopmodel heeft veranderingen voor de organisatie tot gevolg. Zo zijn er met gemeenten
resultaatsafspraken gemaakt over de uitvoering. Deze worden in 2018 nader uitgewerkt.
Eind 2017 is daadwerkelijk gestart met de voorbereiding op de kanteling naar een proces-gestuurde organisatie.
Zo is er een kwartiermaker aangesteld die onderzoek doet naar de effectievere en efficiëntere inrichting van
bedrijfsprocessen.
Er is een negatief verschil tussen de begroting 2017 en het daadwerkelijke rekeningresultaat. Geconcludeerd kan
worden dat dit negatieve verschil onder meer veroorzaakt is door de wijze van begroten.
Omgevingsdienst IJsselland
De Wabo schrijft voor dat gemeenten en gedeputeerde staten binnen het gebied van de Veiligheidsregio een
omgevingsdienst instellen. De raad heeft ter uitvoering hiervan op 20 december 2016 met algemene stemmen
besloten tot het aangaan van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland. Aan deze regeling
nemen 11 gemeenten in West-Overijssel, waaronder Staphorst deel en de provincie Overijssel. In opdracht van
de deelnemende gemeenten en provincie is de omgevingsdienst verantwoordelijk voor taken rondom het
omgevingsrecht: milieuvergunningverlening, -toezicht en handhaving.
In 2017 is de keuze van huisvestingslocatie bepaald op Zwolle (4e verdieping Stadskantoor) en is in het laatste
kwartaal van 2017 gestart met de inrichting van de bedrijfsvoering. Het eerste jaar voor de Omgevingsdienst
wordt 2018. In de begroting 2018 en ook 2019 is gekozen voor inputfinanciering van de begroting. Hierdoor loopt
de OD geen financiële risico's bij de overname van personeel.
De start van deze omgevingsdienst is vanaf 1-1-2018.

3 | Opbrengst deelnemingen
In onderstaande grafiek kunt u de dividendontvangsten zien van de deelnemingen in de verschillende
vennootschappen zoals die zijn opgenomen in de begroting en rekening 2017.
Begroting 2017

Rekening 2017

ROVA

161

161

Rendo

323

325

Vitens

50

62

Enexis

24

23

Deelnemingen ikv

0

9
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verkoop Essent
Wadinko

20

20

BNG

30

49

608
649
Bovenstaande opbrengsten leiden tot onderstaande grafiek:

2014
Voor 2014 is een interim-dividend opgenomen bij de Rova ad € 50.000,-. Dit in verband met verkoop van NV
Rova bedrijven (uitkering 2e deel).
2015
Rendo heeft het dividend voor de komende jaren bepaald op € 7,5 milj. Dit is een bijstelling met € 2,5 milj. Eerder
werd nog uit gegaan van € 10 milj.
2016
Verkoop Vennootschap B.V.: € 19.457.
De vennootschap zal pas in 2019 kunnen worden geliquideerd omdat zij partij is bij een aantal andere juridische
overeenkomsten die bij de verkoop van Essent aan RWE zijn afgesloten.
ROVA:
Einde deelneming in STIVAM: € 60.000 + dividend: € 66.000.
2017
Vitens en BNG keren een hoger dividend uit dan geraamd. Vitens: + 22 % en BNG: + 35%.

4 | Bestaande verbonden partijen - Gemeenschappelijke regelingen
Per verbonden partij zullen we ingaan op de verplichte onderdelen uit artikel 15 BBV (zie bovenstaand) :
1. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN
Gemeenschappelijke GGD Regio IJsselland te Zwolle
Bestuurlijk belang

Financieel belang
gemeente

11 deelnemende gemeenten. Gemeenten hebben zitting in het algemeen bestuur. Iedere
gemeente heeft 1 stem.
Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage.
2017
- algemene bijdragen
600.000 (algemene bijdrage en GGD basispakket-volksgezondheid)
- aanvullende op basis van dienstverleningsovereenkomsten
€

€
7.000

€ 607.000
Percentage Staphorst van het totaal: 3,7 %.

Openbaar belang/
doelstelling

Financiële
kengetallen
(x €1.000)
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GGD IJsselland: voor een gezonde samenleving (Missie december 2016).
Gezondheid wordt gezien als het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen
regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.
Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen meedoen in de maatschappij.
GGD IJsselland werkt aan een gezonde samenleving: vitale inwoners in een gezonde
leefomgeving. Dit doen we door het uitvoeren van onderzoek, het signaleren van
gezondheidsrisico’s, het adviseren van gemeenten en inwoners, het bevorderen van
gezond gedrag en het bieden van een vangnet voor mensen die (tijdelijk) niet
zelfredzaam zijn. Zo vergroten we gelijke kansen op een gezond leven.
We werken voor én met de elf gemeenten in IJsselland en samen met diverse
organisaties: voor een gezonde samenleving. GGD IJsselland werkt voor ruim 523
duizend inwoners.
GGD IJsselland is daarnaast onderdeel van een samenhangend aanbod van publieke
gezondheid in Nederland en voert taken uit zoals deze in de wet Publieke gezondheid
aan gemeenten zijn opgedragen.
Omschrijving
Eigen vermogen

Begin van het jaar

Einde van het jaar
(voorlopig)

1.548

1.167

Vreemd vermogen
Resultaat
Totale omvang van de
rekening

10.110

5.733

2016: 79

2017: 211

-

25.851

Elke gemeente geeft een bijdrage per inwoner voor de basisproducten die voor alle
gemeenten gezamenlijk worden uitgevoerd (inwonerbijdrage). Voor de diensten
Jeugdgezondheidszorg worden de kosten op basis van het aantal inwoners 0-18 jaar
verdeeld.
GGD IJsselland voert een actief financieel risicobeleid. De weerstandscapaciteit wordt
geëvalueerd op basis van een financiële risico-inventarisatie.
Aanvullende producten worden gefinancierd door de gemeenten die deze afnemen. Voor
Risico's
de risico’s voor incidentele additionele taken(maatwerk en projecten) is een aparte
voorziening getroffen. Risico’s voor additionele producten kunnen niet ten laste komen
van alle gemeenten in de Gemeenschappelijke regeling.
Indien de weerstandscapaciteit niet voldoet, kunnen gemeenten – naar rato van het
inwonertal - worden aangesproken op een eventueel exploitatietekort.
Op basis van de meerjarenraming van GGD IJsselland is het risico voor de gemeente
Staphorst klein.
Het bestuur van GGD IJsselland heeft in december 2017 de bestuursagenda ‘Samenspel
in Publieke gezondheid’ vastgesteld, dat een vervolg is van het eerder ingezette beleid.
Beleidsvoornemens,
In 2019 wordt met een nieuw bestuur het lange termijn beleid bepaald.
veranderingen
De dienstverlening Jeugdgezondheidszorg wordt vanaf 2018 voor 11 gemeenten
uitgevoerd voor jeugd van 0-18 jaar.
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland te Zwolle
Bestuurlijk belang

11 deelnemende gemeenten. Deelname in het algemeen bestuur door burgemeester
T.C. Segers.

Financieel belang
gemeente

Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage. Voor 2017: € 905.513
Percentage Staphorst van het totaal: 2,73 %

Openbaar belang/
doelstelling

In oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s in werking getreden. Op basis hiervan zijn in
Nederland 25 veiligheidsregio’s ingesteld waaronder Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ).
Veiligheidsregio IJsselland richt zich op het voorkomen en bestrijden (van de gevolgen)
van branden, ongevallen, rampen en crises. Dit gebeurt in het gebied van de elf, via een
gemeenschappelijke regeling, aangesloten gemeenten.
Begin van het jaar

Einde van het jaar
(voorlopig)

Eigen vermogen

2.450

3.025

Vreemd vermogen

27.763

33.321

2016: 2.037

2017: 556

Bedragen (x € 1.000)

Financiële kengetallen

Resultaat

Risico's
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Er is een risicoprofiel opgesteld om de risico’s van de organisatie in kaart te brengen.
Deze zijn in een rapportage vastgelegd. De tien risico’s met de meeste invloed op de
hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit zijn: Grootschalige/langdurige inzet,
stijgende rentepercentages, fiscale controles, stijgende pensioenpremies, datalek,
transitie meldkamer, besluiten van het Veiligheidsberaad met financiële of personele
gevolgen, marktontwikkelingen oefentrajecten, wijzigingen in beleid of financiering van
de Rijksoverheid en complexiteit Europese aanbestedingen.
Op basis van alle risico’s met bijbehorende inschatting is een analyse gemaakt van de
benodigde weerstandsvermogen voor Veiligheidsregio IJsselland. Met behulp van een
zogenaamde Monte-Carlo (MC)-simulatie is het verband tussen risico en aan te houden
weerstandsvermogen bepaald. Uit de rapportage van risicomanagement blijkt dat, op
basis van een zekerheidspercentage van 90%, het weerstandsvermogen 1,18 miljoen
euro zou moeten bedragen. De benodigde weerstandscapaciteit ligt in de lijn der
verwachting op basis van de bedragen die andere veiligheidsregio’s hanteren.
Veiligheidsregio IJsselland heeft op 31-12-2017 een weerstandsvermogen van één
miljoen euro, dat geeft een betrouwbaarheid van 85%. Dit betekent dat de
veiligheidsregio bij een dergelijke weerstandscapaciteit naar verwachting eenmaal in de

zes à zeven jaar niet in staat zal zijn zonder aanvullende financiering een positief eigen
vermogen te behouden.
Op basis van het huidige risicoprofiel is de beschikbare weerstandscapaciteit als
onvoldoende te beschouwen. Het is echter wel raadzaam definitieve uitspraken pas te
doen wanneer enige ervaring is opgedaan met de gevolgde werkwijze in het benoemen
en inschatten van risico’s.
De benoemde risico's kunnen langdurige financiële gevolgen hebben. De eventuele
financiële gevolgen kunnen voor een beperkte periode worden gedekt. In die periode
moet een structurele oplossing worden gevonden. De gemeente kan worden
aangesproken op een eventueel exploitatietekort, zie bovenstaand percentage.

Beleidsvoornemens,
veranderingen

Voorafgaand aan de begroting 2017 is de verdeelmethodiek herzien. Door het algemeen
bestuur is op 23 maart 2016 namelijk gekozen voor een combinatiemodel voor de
verdeling van de kosten. De kosten worden vanaf 2017 voor 75% verdeeld op basis van
de historische kosten en voor 25% op basis van een meer geobjectiveerde methodiek,
te weten het gemeentefonds.
Na drie jaar, dus in 2019, wordt de verdeelmethodiek opnieuw geëvalueerd waarbij in
principe het gekozen combinatiemodel gehandhaafd blijft. Er wordt alleen gekeken of
het geobjectiveerde aandeel van het gemeentefonds in de verdeelmethodiek kan
worden vergroot. Voorafgaand aan de evaluatie wordt door het algemeen bestuur op
basis van de ontwikkelingen op dat moment besloten hoe de evaluatie exact vorm zal
krijgen.

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Reestmond te Meppel

Bestuurlijk belang

De gemeenten Meppel, Westerveld, de Wolden en Staphorst nemen deel.
Staphorst levert de als lid voor AB de wethouder B. Jaspers Faijer.
In het dagelijks bestuur is de gemeente vertegenwoordigd door wethouder B. Krale

Financieel belang
gemeente

Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage. Voor 2017: € 77.000

Openbaar belang/
doelstelling

Het zorg dragen voor aangepaste werkgelegenheid voor personen met medische/ of
sociale beperkingen.
Bedragen

Financiële kengetallen
(x €1.000)

Begin van het jaar

Einde van het jaar

Eigen vermogen

4.165

2.875

Vreemd vermogen

2.210

2.213

2015: 3

2017: minus 1.178

Resultaat

Risico's
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Bijdragen gemeenten
In de begrotingen van de afgelopen jaren is -conform beleid- berekend dat voor een
sluitende exploitatie, bijdragen van de deelnemende gemeenten noodzakelijk zijn. De
gemeenten die de gemeenschappelijke regeling hebben getroffen, waaronder
Staphorst, zijn verantwoordelijk voor de volledige financiering van deze regeling, ook
als dit onverwachte verliezen betreft.
De impact van de risico’s is door Reestmond geschat op € 1.022.000, met een
geschatte kans van gemiddeld 45% waardoor de waarschijnlijke impact € 476.200
groot is. Deze verwachting is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van alle
inschattingen van kansen en impact.
De algemene reserve is in principe volledig beschikbaar als incidentele
weerstandscapaciteit. De algemene reserve is momenteel voldoende groot om dit
risico op te vangen. Op basis van de jaarrekening 2017 (na resultaatbestemming)
bedraagt deze algemene reserve € 1.983.312. Indien de algemene reserve lager
wordt dan € 476.200 en de risico’s niet veranderen, is het op basis van deze
risicoanalyse volgens Reestmond aan te bevelen de algemene reserve te verhogen

en dit in de eerstvolgende begroting op te nemen.

Beleidsvoornemens,
veranderingen

Een belangrijke gebeurtenis die in 2017 heeft plaatsgevonden, is de besluitvorming
over de verkenningen die in het kader van de ‘Ontwikkelagenda Reestmond’ zijn
verricht. De uitkomsten hiervan zullen in 2018 in de praktijk (nader) worden
uitgewerkt.
Een andere belangrijke gebeurtenis in 2017 die gevolgen heeft voor Reestmond, is de
uittreding van gemeente De Wolden uit de GR Reestmond. De uittreding heeft
namelijk tot gevolg heeft dat de organisatie van Reestmond er vanaf 2018 anders uit
zal zien. De uitwerking vindt plaats in 2018.
Verder is in 2017 het ‘inkoopmodel Wsw-dienstverbanden’ vastgesteld. Door dit
inkoopmodel hebben de GR gemeenten zelf kunnen beslissen of zij de personen met
tijdelijke Sw-dienstverbanden een vast dienstverband zouden aanbieden per 1 januari
2018. Ook het inkoopmodel heeft veranderingen voor de organisatie tot gevolg. Zo
zijn er met gemeenten resultaatsafspraken gemaakt over de uitvoering. Deze worden
in 2018 nader uitgewerkt.
Eind 2017 is daadwerkelijk gestart met de voorbereiding op de kanteling naar een
proces-gestuurde organisatie. Zo is er een kwartiermaker aangesteld die onderzoek
doet naar de effectievere en efficiëntere inrichting van bedrijfsprocessen. Ook is er
een project ‘Reestmond In Ontwikkeling’ gestart, waarbij kader- en stafmedewerkers
van Reestmond adviezen hebben gegeven over de inrichting van Reestmond vanaf
2018. De kanteling naar een proces-gestuurde organisatie zal in 2018 daadwerkelijk
worden gemaakt.

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie (BVO) Jeugdzorg IJsselland te Zwolle

Bestuurlijk belang

11 gemeenten nemen deel in deze nieuwe vorm van een GR, waar geen sprake
is van een algemeen bestuur; alleen van een dagelijks bestuur. In dit dagelijks
bestuur is Staphorst vertegenwoordigd door wethouder B. Jaspers Faijer.

Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage.
Voor 2016, bedroeg de bijdrage € 36.007 exclusief budget voor de zorgkosten
Financieel belang gemeente
(doorbetaling kosten jeugdzorg aan de bvo, die zorg draagt voor facturatie enz.
enz.) Voor 2017 is als voorschot betaald: € 36.785.
Openbaar belang/
doelstelling

Uitvoering jeugdzorg door samenwerking op het gebied van jeugdhulp.
De kerntaken bestaan uit inkoop van de jeugdhulp en
contractbeheer/contractmanagement, bevoorschotten en afhandelen facturatie en
het leveren van financiële managementgegevens.
Bedragen

Financiële kengetallen
(x €1.000)
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Begin van het jaar

Einde van het jaar

0

2016: 0

Vreemd vermogen

12.352

2016: 15.123

Resultaat

2016: 0

2016: 0

Eigen vermogen

Risico's

Beleidsvoornemens,
veranderingen

Door de deelnemende gemeenten wordt 85% van het ontvangen rijksbudget
voor Jeugdhulp doorbetaald aan de BVO, die zorg draagt voor het volledige
facturatieproces Jeugdhulp. Eventuele tekorten komen voor rekening van de
deelnemende gemeenten. Hiervoor is een vereveningsovereenkomst opgesteld
(betaling naar rato deelname)
In hoeverre de huidige budgetten toereikend zijn is onduidelijk. De invoering van
het objectief verdeelmodel heeft ook gevolgen voor de BVO.
Deze gemeenschappelijke regeling is vooralsnog voor 2 jaar opgericht ( 2015 en
2016). In 2016 is het besluit door de deelnemende gemeenten genomen om de
samenwerking in deze vorm door te zetten voor het jaar 2017.
Per 1 januari 2018 wordt de tenaamstelling: Gemeenschappelijke Regeling
Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (hierna:
RSJIJsselland}, als opvolger van de BVO.

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland te Zwolle
11 gemeenten en provincie Overijssel nemen deel in deze GR.
De oprichting vond plaats op 22 december 2016. Ingangsdatum 1 januari 2018.
Bestuurlijk belang
In het algemeen bestuur is Staphorst vertegenwoordigd door wethouder B.
Krale.
Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage. Voor 2017 geen
Financieel belang gemeente
bijdrage.
Gemeenten en provincie hebben een openbaar lichaam (GR) voor het
basistakenpakket + (milieu) op gericht.
Het hoofddoel is dat met ingang van 1 januari 2018 een slagvaardig en
robuuste OD ontstaat waarin kwaliteit, lokale kennis, bestuurlijke sensitiviteit en
Openbaar belang/ doelstelling
lage kosten hand in hand gaan. Tegelijkertijd dienen lokale milieutaken, zoals
advisering bij ruimtelijke ontwikkeling of het faciliteren van bedrijven die zich in
Staphorst willen vestigen, geen nadelige effecten te ondervinden van het
onderbrengen van werkzaamheden in de OD.
Bedragen
Financiële kengetallen
(x €1.000)

Begin van het jaar

Einde van het jaar

Eigen vermogen

0

0

Vreemd vermogen

0

0

Resultaat

0

0

Risico's

Op basis van de begroting 2018 van de OD zijn de meerkosten voor Staphorst:
€ 77.000 (afgerond). De exacte financiële consequenties worden in 2018 pas
duidelijk als de huisvesting, het organisatie- en formatieplan in detail is ingevuld.

Beleidsvoornemens,
veranderingen

Het jaar 2017 is gebruikt om de Omgevingsdienst in te richten.

4 | Bestaande verbonden partijen - Vennootschappen en coöperaties
Vennootschap NV BNG te Den Haag
Bestuurlijk belang

Via stemrecht op aandelen: 0,054%, portefeuillehouder: wethouder S. de Jong

Financieel belang
gemeente

30.030 aandelen; één stem per aandeel van EUR 2,50. Totale waarde € 75.075
BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk
belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van
maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Openbaar belang/
doelstelling

Toelichting: het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het
door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat
het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de
uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op
de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie
van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen
tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en
aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot
lagere kosten voor tal van voorzieningen.
De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de
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aandelen die zij bezitten (één stem per aandeel van EUR 2,50).

Gedurende het begrotingsjaar hebben zich geen veranderingen voorgedaan in de
belangen van aandeelhouders in de BNG Bank. (Hierbij is het gevolg van een eventuele
gemeentelijke samenvoeging buiten beschouwing gelaten)
Bedragen (x € 1 miljoen)
Financiële kengetallen

Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Achtergestelde schulden

Dividend per aandeel
Resultaat

Risico's

01-01-2017

31-12-2017

4.468

4.953

149.483

135.041

31

31

2017: € 2,53 per aandeel, in 2016 was dit € 1,64 per
aandeel.
(Stijging nettowinst van 369 miljoen naar 393 miljoen,
stijging dividend van 25% naar 37,5%)
Over 2017: € 393

Beperkt, tot deelname in het aandelenkapitaal. Het eigenaarschap van gemeenten,
provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank,
bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer
beperkt is.
Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor
politieke, economische en monetaire ontwikkelingen.

Vennootschap NV Rendo Holding te Meppel
Bestuurlijk belang

via stemrecht op aandelen: 4,3%, portefeuillehouder: wethouder S. de Jong

Financieel belang
gemeente

43 aandelen ad € 453,77, totale waarde € 19.512. Er is besloten voor de periode 20142017 tot een dividenduitkering van € 7.5 milj per jaar. Voor Staphorst betekent dit €
322.500. Gezien alle onzekerheden kan er geen sprake zijn van dividendgarantie.

Openbaar belang/
doelstelling

Zorg dragen voor betrouwbaar, veilig, kwalitatief hoogwaardig, betaalbaar netbeheer
en adequate distributie van gas.
Actief zijn bij de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaam gebruik van
energie en de transitie naar een duurzame energievoorziening.
Bedragen
Eigen vermogen

Financiële kengetallen Vreemd vermogen
(x €1.000)
Resultaat
Dividend (x €1)
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Begin van het jaar

Einde van het jaar

2016: 61.015

2016: 67.246

2016: 71.970

2016: 67.910

2015: 11.014

2016: 13.731

2015: 325.000

2016: 325.430

Risico's

Risico’s:
Beperkt, tot deelname aandelenkapitaal.
Nasleep van de fraude in 2014. De totale schade als gevolg van fraude behelst ruim €
38 miljoen.
RENDO probeert de komende jaren zoveel mogelijk van de geleden schade terug te
halen.
Ontwikkelingen:
RENDO brengt haar activiteiten zoveel mogelijk terug naar haar werkgebied van haar
aandeelhoudende gemeenten. Voor de SGI centrale in Steenwijk is een meerjarig (12
jaar) huurcontract (Noors Energiebedrijf) met het recht op tussentijdse koop
afgesloten.
N.V. RENDO opereert in een gereguleerde markt, onder toezicht van de Autoriteit
Consumenten & Markt (ACM). Elke drie jaar stelt de ACM de maximale tarieven vast. In
die periode gaan de gereguleerde tarieven in 3 stappen omlaag als gevolg van lager
ingeschatte kapitaalskosten (WACC). Dit is een stimulans voor RENDO om te komen tot
kostenbesparing, en zo toch de aandeelhouders een redelijk rendement te kunnen
bieden.

Beleidsvoornemens,
veranderingen

Voor de periode 2014 – 2017 is besloten tot een dividenduitkering van € 7,5 milj. per
jaar. Doel: solvabiliteitspercentage op 45% te stellen.
Eind 2015 heeft RENDO haar strategie voor de periode 2016 – 2020 bepaald. Naast
het transport van gas, elektriciteit en warmte, richt Rendo zich op het vervoer van data.
. Belangrijk aandachtspunt is dat RENDO – glasvezel dan ook een volwaardig nieuw
onderdeel binnen RENDO wordt.

Vennootschap N.V. Rova te Zwolle
Bestuurlijk belang
Financieel belang
gemeente

Openbaar belang/
doelstelling

Financiële kengetallen

via stemrecht op aandelen: 3,09%. Portefeuillehouders: wethouders B. Krale
(uitvoering) en S. de Jong (financieel)
217 aandelen, nominale waarde € 113,45. Totale waarde € 24.618. Achtergestelde
lening van € 378.903. Rentevergoeding: 8%.
ROVA heeft zich ontwikkeld tot een duurzaam dienstenbedrijf dat Duurzame
ontwikkeling begint bij het besef dat we een verantwoordelijkheid dragen naar
toekomstige generaties en dat we zuinig moeten zijn op de schaarse grondstoffen die
we elke dag verbruiken. ROVA streeft bij het beheren van de leefomgeving voortdurend
naar optimalisatie langs vier thema’s:
Milieu: Onze missie is om zorg te dragen voor een schone en duurzame leefomgeving
voor de inwoners van onze aandeelhoudende gemeenten. In die duurzame
leefomgeving voelen mensen zich prettig, omdat ze er gezond kunnen wonen, werken
en recreëren. In die leefomgeving is het niet meer vanzelfsprekend dat waardevolle
grondstoffen worden verspild door ze eenmalig te gebruiken en op een laagwaardige
manier te verwijderen.
Service: Als uitvoeringsorganisatie van en voor gemeenten hebben wij een maximale
focus op de dienstverlening aan de inwoners van onze gemeenten. Klantgerichtheid
vertaalt zich in tevredenheid over onze dienstverlening. Wij investeren ook in
voorlichting en educatie om inwoners bewust te maken van het effect van hun handelen
op het milieu.
Sociaal: De inzet, kennis en kunde van onze medewerkers vormen de basis voor ons
succes. Onze medewerkers zijn daarom van grote waarde voor onze organisatie. Ons
beleid is vanzelfsprekend gericht op de duurzame inzetbaarheid en beschikbaarheid
van medewerkers. Daarbij geven wij invulling aan onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid door ook werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt.
Financieel: ROVA heeft haar doelstellingen op gebied van milieu altijd weten te
combineren met een gezond financieel resultaat. De afgelopen jaren is een gestage
omzetgroei gerealiseerd. Omzetstijging en financieel resultaat zijn echter geen leidende
doelen. Het streven is om de beheerkosten voor de gemeenten zoveel mogelijk te
beperken.
Bedragen (x € 1.000)
01-01-2017
31-12-2017
Eigen vermogen
2016: 25.785
2016: 28.886
Vreemd vermogen
Resultaat
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55.444

57.398

2015: 6,8 milj.

2016: 9,1 milj.

Dividend (x €1)

Risico's

Beleidsvoornemens,
veranderingen

2015: 105.000

2016: 161.464

Beperkt, tot:
1. Deelname aandelenkapitaal.
Met ingang van 01-01-2010 heeft uitbreiding plaatsgevonden van het aandelenkapitaal
met 24 aandelen tot 217 aandelen met een totaalwaarde ad € 24.618 (fl. 250 p/st.)
2. Verstrekte achtergestelde lening ad € 379.000 (afgerond).
In 2001 hebben de deelnemende gemeenten en de Regio (GGD IJsselland) met de
ROVA een achtergestelde lening gesloten. Omdat de Regio geen afvaltaken meer had
is in 2009 door de AvA besloten dat leningbedrag van de Regio pro rato te verdelen
over de oorspronkelijk deelnemende gemeenten. In het geval van faillissement van de
ROVA worden de gemeenten achtergesteld: de achtergestelde gemeenten komen in de
volgorde van schuldeisers dus achter de concurrente (dat wil zeggen gewone)
schuldeisers, en heeft slechts voorrang ten opzichte van de aandeelhouders.
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 30 november 2015 is het
strategisch beleidskader voor de periode 2016-2020 vastgesteld. Bij de vaststelling
daarvan is gekeken naar de aansluiting op de strategische ontwikkelvisie (actualisatie
december 2012) en zijn vervolgens de ontwikkelthema’s voor de komende jaren scherp
gesteld.
SPEERPUNTEN BEGROTING 2015 - 2017
1. Van afval naar grondstof
Rova streeft er naar dat alle ROVA-gemeenten in 2020 de landelijke afvaldoelstellingen
hebben gerealiseerd. Voor gemeenten waarbij doelen al binnen bereik of zelfs al
gehaald. Met die gemeenten wordt verder gewerkt aan het behalen van het volgende
doel, namelijk een 100% circulaire economie. Voor ingezamelde grondstoffen wordt
gezocht naar toepassingen die er voor zorgen dat grondstoffen zo lang mogelijk in de
keten blijven.
2. Beheer openbare ruimte
ROVA streeft naar doorontwikkeling van kennis op het gebied van beheer en onderhoud
openbare ruimte en wil de samenwerking op dit domein met meerdere ROVAgemeenten uitbreiden.
3. Excellente uitvoering
Voor de ROVA-organisatie geldt onverminderd de opgave van ‘excellente uitvoering’.
Dat wil zeggen om het werk steeds beter en efficiënter te doen.

Vennootschap N.V. Vitens te Zwolle
Bestuurlijk belang

Financieel belang
gemeente

Openbaar belang/
doelstelling

Via stemrecht op aandelen: 0,32%. Aantal aandelen: 18.531, de nominale waarde per
aandeel is € 0,24. Totale waarde: € 4.571. Portefeuillehouder: burgemeester T.C.
Segers.
De aandelen van Vitens zijn voor 100 procent in handen van provincies en gemeenten.
Vitens kent 110 aandeelhouders, die gezamenlijk 5.777.247 aandelen bezitten.
Staphorst bezit 18.531 aandelen ad € 1. Totale waarde: € 18.531. Stemrecht op
aandelen: 0,321 %.
Tevens heeft de gemeente Staphorst een achtergestelde lening met een oorspronkelijk
bedrag ad € 1.217.900 (ontstaan in 2006 door omzetting preferente aandelen) en een
looptijd van 15 jaar. Rentevergoeding o.b.v. 10 jarige geldlening + 1%. Restant
hoofdsom eind 2017: € 324.766 tegen een percentage van 2,12%.
Het produceren, distribueren en leveren van drinkwater aan onze klanten en de daarbij
horende dienstverlening.
Bedragen (x € 1 miljoen)

Financiële kengetallen

01-01-2017

31-12-2017

Eigen vermogen

489,1

533,7

Vreemd vermogen

1.249,2

1.194,4

2016: 48,5

2017: 47,7

Resultaat voor belastingen
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Dividend

Risico's

2016: 62.265
(€ 3,36 per aandeel)

2017: 61.152
(€ 3,30 per aandeel)

Beperkt tot deelname aandelenkapitaal en verstrekte achtergestelde lening
oorspronkelijk € 1.217.900 (ontstaan in 2006) met een looptijd van 15 jaar (t/m 2021).
Rentevergoeding: o.b.v. 10 jarige staatslening + 1%.
Voor de periode 2018-2020 zal het uit te keren dividend naar verwachting sterk dalen
als gevolg van daling van het verwachte jaarlijkse resultaat. Vitens heeft dit aan de
aandeelhouders gecommuniceerd in de AvA van 30 november 2017.

Beleidsvoornemens,
veranderingen

In 2017 is door het Ministerie van I&M de WACC (maximaal te behalen rendement) voor
de jaren 2018 en 2019 vastgesteld op 3,4% (2016 en 2017: 4,2%).
In 2017 is een overwinst (t.o.v. toegestane WACC) gerealiseerd, net zoals in 2015 en
2016. Het teveel behaalde resultaat over boekjaar 2017 zal Vitens verwerken in de
drinkwatertarieven van 2019. De verlaging van de WACC en de overwinst in 2016 en
2017 hebben beide een drukkend effect op het verwachte resultaat van 2018 en 2019.
De verwachting is dat het dividend over boekjaar 2018 zal dalen naar circa € 6 miljoen
(circa € 0,99 per aandeel).
Op dit moment is herijking van het financieel beleid niet wenselijk. Dat betekent dat het
huidige financieel beleid leidend is voor het komend jaarplan proces (2019). Daarna,
begin 2019, zal herijking plaatsvinden. Deze wordt voorgelegd in de AvA van april 2019.

Vennootschap Enexis Holding N.V.
Bestuurlijk belang
Financieel belang
gemeente

Openbaar belang/
doelstelling

Financiële kengetallen

Via stemrecht op aandelen: 0,0216% Portefeuillehouder: burgemeester T.C. Segers
Op 29 december 2016 heeft de gemeente Staphorst de aflossing van de EDON lening
omgezet in aankoop 1.448 aandelen Enexis Holding.
Totaal aantal aandelen eind 2017: 33.779. Nominale waarde per aandeel: € 0,46. Totale
waarde van de aandelen: € 14.671.
Altijd en overal in het voorzieningengebied van Enexis kunnen beschikken over stroom
en gas, tegen aanvaardbare aansluit- en transporttarieven.
Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de
aansluiting van ongeveer 2,7 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De
netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de
Autoriteit Consument en Markt. De vennootschap heeft ten doel het realiseren van een
duurzame energievoorziening door state of the art dienstverlening en netwerken en door
regie te nemen in innovatieve oplossingen. Dit om de energietransitie te versnellen én
excellent netbeheer uit te voeren.
Bedragen (x € 1 miljoen)
01-01-2017
31-12-2017
Eigen vermogen
3.704
3.808
Vreemd vermogen
Resultaat
Dividend per aandeel

Risico's
Beleidsvoornemens,
veranderingen

3.580

3.860

2016: € 207

2017: € 207

€ 0,69

€ 0,69

Beperkt tot deelname aandelenkapitaal.
Nederland zit middenin de energietransitie om te verduurzamen. Steeds meer klanten
van Enexis willen verduurzamen, nieuwe samenwerkingsverbanden komen tot stand en
de rol van netbeheerders verandert.
Enexis ziet de komende jaren twee belangrijke taken: excellent netbeheer en het
versnellen van de energietransitie.

Vennootschap Wadinko B.V. te Zwolle
Bestuurlijk belang

Via stemrecht op aandelen, 1,67%, portefeuillehouder burgemeester Th. Segers

Financieel belang
gemeente

40 aandelen, geen balanswaarde
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Openbaar belang/
doelstelling

Het stimuleren van bedrijvigheid en werkgelegenheid in het werkgebied met
risicodragend kapitaal, kennis, managementondersteuning en netwerken. Dit door deel
te nemen in ondernemingen en vennootschappen met name die tot doel hebben het
stimuleren van en het deelnemen in ontwikkelingen en projecten op het gebied van
kunststoffen en milieutechnieken.
Bedragen
Begin van het jaar
Einde van het jaar
Eigen vermogen

Financiële kengetallen Vreemd vermogen
(x €1.000)
Resultaat
Dividend (x €1)

Risico's

Beleidsvoornemens,
veranderingen

65.6

67.7

1.4

1.5

2015: 1,5 milj.

2016: 3,2 milj.

2015: 20

2016: 20

Het eigen vermogen van Wadinko op basis van deelname = 1,67%
Inherent aan haar doelstellingen loopt Wadinko risico’s. Door de interne maatregelen,
met betrekking tot risicobeheersing, zoals beschreven in de jaarrekening, zijn de risico’s
voor de aandeelhouders beperkt.
In de aandeelhoudersvergadering van 05 juni 2016 is het beleid voor de jaren 201 62020 goedgekeurd. Het huidige beleid zal worden voortgezet met als doelstelling:
- 5000 arbeidsplaatsen in 2021 bij Wadinko participaties
- rekening 2017:
2.471 fte's
- gemiddeld 4% rendement op het Eigen Vermogen
- periode 2013 tot
en met 2017: gemiddeld rendement per jaar van: 5,8%.
Om in de behoefte van risicokapitaal bij kleine ondernemingen waar participatie door
middel van aandelen (nog) niet realistisch is heeft Wadinko het product
"ondernemersleningen" geïntroduceerd en een bedrag van € 3 milj. gealloceerd voor dit
product. Er worden achtergestelde leningen verstrekt van maximaal € 300.000. In 2017
is een ondernemerslening verstrekt.

CBL Vennootschap B.V. te 's Hertogenbosch
Bestuurlijk belang
Financieel belang
gemeente

Openbaar belang/
doelstelling

Financiële kengetallen

Via stemrecht op aandelen 0,0216%, Portefeuillehouder burgemeester Th. Segers.
432 aandelen. Nominale waarde per aandeel: € 4,32.
Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van
Essent. De functie van deze vennootschap is de verkopende aandeelhouders van
energiebedrijf Essent (“Verkopende Aandeelhouders”) te vertegenwoordigen als
medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds en te
fungeren als "doorgeefluik" voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds.
Voor zover na beëindiging van alle CBL’s (CBL: Cross Border Leases) en de betaling
uit het CBL Escrow Fonds van de daarmee corresponderende voortijdige
beëindigingvergoedingen nog geld overblijft in het CBL Escrow Fonds, wordt het
resterende bedrag in de verhouding 50%-50% verdeeld tussen RWE en verkopende
aandeelhouders.
Bedragen
01-01-2017
31-12-2017
Eigen vermogen

€ 787.743

€ 146.779

Vreemd vermogen

€ 148.644

€ 16.517

Resultaat

Risico's

Beleidsvoornemens,
veranderingen
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2016: minus € 149.024 en 2017: minus € 18.881

Met de liquidatie van het CBL Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en
daarmee aansprakelijkheid voor de Verkopende Aandeelhouders ter hoogte van het
bedrag dat wordt aangehouden in de vennootschap. ($ 1 mln.)
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de Verkopende
Aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale
aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.
Het initieel vermogen in het CBL Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in
2009, $ 275 mln. Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd. Het
restantbedrag afgerond $ 19,1 mln. is door JP Morgan in de verhouding 50%-50%
uitbetaald aan RWE en aan de vennootschap.

Het restant bedrag is onder inhouding van $ 1 mln. en 15% dividendbelasting naar rato
van het belang in CBL Vennootschap B.V. uitbetaald aan de aandeelhouders.
Er is een bedrag van $ 1 mln. aangehouden voor eventuele nakomende advies- en
afwikkelingskosten. De verwachting is dat dit bedrag medio 2017 nog grotendeels vrij
zal kunnen vallen en uitgekeerd kan worden aan de aandeelhouders.
Ondanks dat het escrow-fonds in juni 2016 is uitbetaald en geliquideerd, dient de
vennootschap nog in stand gehouden te worden tot en met 2019. De reden hiervoor is
dat de vennootschap partij is in een aantal juridische overeenkomsten die bij de
verkoop van Essent aan RWE zijn afgesloten.
Vennootschap Vordering op Enexis B.V. te 's Hertogenbosch
Bestuurlijk belang
Financieel belang
gemeente

Openbaar belang/
doelstelling

Via stemrecht op aandelen 0,0216%, Portefeuillehouder burgemeester T.C. Segers.
Op 29 december 2016 is de EDON lening van de gemeente Staphorst omgezet in
aankoop aandelen Enexis Holding. N.V. Daarnaast zijn 19 pro rato aandelen
'vordering op Enexis' ontvangen. Totaal aandelen: 451.
Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van
Essent. (namens de verkopende aandeelhouders van Essent)
Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in
Nederland werd Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (later Enexis)
enerzijds en een productie- en leveringsbedrijf (het deel dat verkocht is aan RWE)
anderzijds. Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de
economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep
zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value.
Omdat Enexis destijds over onvoldoende contante middelen beschikte om de
koopprijs hiervoor te betalen is deze omgezet in een lening van Essent. In de Wet
Onafhankelijk Netbeheer was opgenomen dat er na splitsing geen financiële
kruisverbanden mochten bestaan. Omdat het op dat moment niet mogelijk was om
de lening extern te financieren is besloten de lening over te dragen aan de
verkopende aandeelhouders van Essent.
Op het moment van overdracht bedroeg de vordering € 1,8 miljard. De vordering is
vastgelegd in een leningovereenkomst bestaande uit vier tranches:
- 1e tranche A: EUR 450 mln., looptijd 3 jaar, rente 3,27% - in 2012 geheel
vervroegd afgelost.
- 2e tranche B: EUR 500 mln., looptijd 5 jaar, rente 4,1% - in 2013 geheel
vervroegd afgelost.
- 3e tranche C: EUR 500 mln., looptijd 7 jaar, rente 4,65% - in 2016 geheel
vervroegd afgelost.
- 4e tranche D: EUR 350 mln., looptijd 10 jaar, rente 7,2% - voor Staphorst € 75.599
+ € 3.386.
Op basis van de aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is de 4e
tranche van € 350 miljoen geoormerkt als mogelijke toekomstige conversie naar het
eigen vermogen. Op 30 september 2017 zal de jaarlijkse rente over deze tranche
aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.
Bedragen
01-01-2017
31-12-2017
Eigen vermogen

Financiële kengetallen

Vreemd vermogen
Resultaat

€ 23.997

€ 9.172

€ 356.261.455

€ 356.319.796

2016: negatief € 19.455

2017: negatief € 14.825

Risico's

De aandeelhouders lopen zeer beheerst geachte risico’s op Enexis voor de niettijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van
Enexis.
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders
relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze
vennootschap (ongeveer € 20.000), art 2.:81 BW.

Beleidsvoornemens,
veranderingen

Eind december 2016 resteert nog de lening van de 4e tranche. De 4e tranche mag
niet vervroegd worden afgelost. Afhankelijk van het resultaat van een aantal
financiële ratio’s zou de 4e tranche eventueel geconverteerd kunnen worden in eigen
vermogen.
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Verkoop Vennootschap B.V. te 's Hertogenbosch
Bestuurlijk belang

Via stemrecht op aandelen 0,0216%, Portefeuillehouder burgemeester T.C. Segers.

Financieel belang
gemeente

432 aandelen. Nominale waarde per aandeel: € 4,32.
Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van
Essent. (namens de verkopende aandeelhouders Essent)
In het kader van de verkoop van Essent aan RWE hebben de verkopende
aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het
merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de verkopende aandeelhouders
overgedragen aan Verkoop Vennootschap. Ter verzekering van de betaling van
eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst
door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General
Escrow Fonds wordt aangehouden. Buiten het bedrag dat in het General Escrow Fonds
zal worden gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet aansprakelijk voor
inbreuken op garanties en vrijwaringen.

Openbaar belang/
doelstelling

Daarmee is de functie van Verkoop Vennootschap B.V. dus tweeërlei:
- namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren
tegen RWE;
- het geven van instructies aan de escrow agent wat betreft het beheer van het bedrag
dat in het General Escrow Fonds is gestort. Het General Escrow Fonds wordt belegd
conform de FIDO/RUDDO-regels, die gelden voor decentrale overheden.
Het vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in
2009, EUR 800 mln. In april 2011 is het eerste deel van de General Escrow minus
gemelde claims door RWE vrijgevallen en aan de aanhouders uitgekeerd. Eind juni
2016 zijn RWE en Verkoop Vennootschap BV tot een compromis gekomen voor de
afwikkeling van alle (fiscale) claims, te weten EUR 29.768.308. Het restbedrag in het
General Escrow Fonds van EUR 83.090.962,93 is door JP Morgan uitbetaald aan
Verkoop Vennootschap BV. Opbrengst voor Staphorst: €18.042.
Bedragen
01-01-2017
31-12-2017
Eigen vermogen

Financiële kengetallen

Vreemd vermogen
Resultaat

€ 1.242.623

€ 150.934

€ 37.323

€ 19.656

2016: negatief € 524.898

2017: negatief € 66.690

Risico's

Het financiële risico is na de liquidatie van het General Escrow Fonds relatief gering en
beperkt tot de hoogte van het werkkapitaal en het nominale aandelenkapitaal van deze
vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art. 2:81 BW.

Beleidsvoornemens,
veranderingen

Eind juni 2016 is het General Escrow Fonds geliquideerd.
De vennootschap zal pas in 2019 kunnen worden geliquideerd omdat zij partij is een
aantal andere juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent aan RWE zijn
afgesloten.

CSV Amsterdam B.V. (voorheen Claim staat Vennootschap B.V.) te 's Hertogenbosch
Bestuurlijk belang

Via stemrecht op aandelen 0,0216%, portefeuillehouder burgemeester T.C. Segers

Financieel belang
gemeente

432 aandelen: 0,0216% van gestort aandelenkapitaal ad € 20.000 = € 4,32.

Openbaar belang/
doelstelling

Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van
Essent en Attero. (namens de verkopende aandeelhouders van Essent en Attero). Op 9
mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam
B.V.
De nieuwe organisatie vervult drie doelstellingen:
- namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele
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schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON;
- namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren
tegen RECYCLECO B.V. (“Waterland”);
- het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag
dat op de escrow-rekening n.a.v. verkoop Attero is gestort.
Bedragen
Eigen vermogen

01-01-2017

31-12-2017

€ 3.209.046

€ 869.698

€ 170.799

€ 64.924

2016: negatief € 3.251.124

2017: negatief € 109.945

Financiële kengetallen
Vreemd vermogen
Resultaat

Risico's

Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als gevolg van
garanties en vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven en tot
het maximale bedrag (EUR 13,5 mln.) op de escrow-rekening.
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders
relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze
vennootschap (ongeveer € 20.000), art 2.:81 BW.

Beleidsvoornemens,
veranderingen

De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims worden
afgewikkeld. Eventuele claims kunnen door Waterland tot 5 jaar na completion (mei
2019) worden ingediend.
Na afwikkeling van deze eventuele claims van Waterland zal de escrow-rekening
kunnen worden opgeheven en het restant op deze rekening kunnen worden uitgekeerd
aan de aandeelhouders.

Vennootschap PBE (publiekelijk belang elektriciteitsproductie) B.V. te 's Hertogenbosch
Bestuurlijk belang

Via stemrecht op aandelen 0,0216%, Portefeuillehouder burgemeester T.C. Segers.

Financieel belang
gemeente

432 aandelen. Nominale waarde per aandeel: € 0,01. Totale waarde aandelen: € 1,00.

Openbaar belang/
doelstelling

Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van
Essent. (namens de verkopende aandeelhouders Essent)
Onderdeel van Essent in 2009 bij de verkoop aan RWE, was het 50% aandeel in N.V.
Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), o.a. eigenaar van de
kerncentrale in Borssele.
Het bedrijf Delta N.V. (destijds 50% aandeelhouder, nu 70% aandeelhouder) heeft de
verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE in 2009 bij de rechter
aangevochten. Als consequentie op deze gerechtelijke procedure is in 2009 het 50%
belang van Essent in EPZ tijdelijk ondergebracht bij Publiek Belang
Elektriciteitsproductie B.V. (PBE).
In 2010 is op gezamenlijk initiatief van de aandeelhouders van PBE en de provincie
Zeeland als belangrijkste aandeelhouder van Delta N.V. een bemiddelingstraject gestart
om het geschil tussen partijen op te lossen.
In 2011 is dit bemiddelingstraject succesvol afgerond. Op 30 september 2011 is, 2 jaar
na de verkoop van de aandelen Essent, het 50% belang in EPZ alsnog geleverd aan
RWE.
PBE blijft bestaan met een beperkt takenpakket. PBE zal de zaken afwikkelen die uit de
verkoop voortkomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het
Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Hiermee is een
termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid.
Na een statutenwijziging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14
december 2011 is de inrichting van PBE aangepast naar de status van een SPV,
vergelijkbaar met o.a. Verkoop Vennootschap B.V.
Conform de koopovereenkomst kon RWE tot uiterlijk 30 september 2015 potentiële
claims indienen ten laste van het General Escrow Fonds (zie Verkoop Vennootschap
B.V.). RWE had op 30 september 2015 geen potentiële claims ingediend m.b.t. verkoop
van het 50% belang in EPZ.
Het General Escrow Fonds is in juli 2016 geliquideerd en uitgekeerd aan de
aandeelhouders.
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Bedragen
Eigen vermogen

01-01-2017

31-12-2017

€ 1.638.704

€ 1.620.245

€ 50.833

€ 17.940

2016: € 58.949

2017: negatief € 18.459

Financiële kengetallen
Vreemd vermogen
Resultaat
Risico's

Beleidsvoornemens,
veranderingen

Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders beperkt tot de
hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag €
1.496.822) (art 2:81 BW).
Ondanks dat het escrow-fonds in juli 2016 is uitbetaald en geliquideerd (zie Verkoop
Vennootschap B.V.), dient de vennootschap nog in stand gehouden te worden tot en
met 2019. De reden hiervoor is dat de vennootschap partij is in een aantal juridische
overeenkomsten (convenanten) die bij de overdracht van EPZ aan RWE c.q. Delta zijn
afgesloten.

4 | Bestaande verbonden partijen - Stichtingen en verenigingen
Stichting dagelijks beheer MCR te Rouveen

Bestuurlijk belang

Via stemrecht in dagelijks bestuur van de MCR.
Partijen:
- Vereniging tot instandhouding van de Hervormde Scholen op Gereformeerde
grondslag, te Rouveen;
- Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs 'de Zevenster';
- Gemeente Staphorst

Financieel belang
gemeente

De exploitatiebijdrage aan de stichting voor de kosten van de sportzalen en
peuterspeelzaal.

Openbaar belang/
doelstelling

De gemeente geeft het publieksbelang en de behartiging hiervan vorm via de
privaatrechtelijke weg door:
- De wettelijke zorgplicht voor het aanbieden van een ruimte voor gymlessen;
- Het initiëren en te faciliteren van het multifunctionele karakter van de MCR vorm en
inhoud te geven;
- Ruimte te bieden aan het peuterspeelzaalwerk;
- De openbare bibliotheek een uitleenruimte ter beschikking te stellen.
Door deze constructie worden de beide andere gebruikers hierbij betrokken.

Financiële kengetallen
(x €1.000)

Begin van het jaar

Einde van het jaar

Eigen vermogen

n.n.b.

n.n.b.

Vreemd vermogen

n.n.b.

n.n.b.

Resultaat

Risico's
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n.n.b.

Doordat de exploitatie en beheer van de bijzondere scholen wettelijk op afstand zijn
gezet, is er geen sprake van volledige betrokkenheid.
De gemeente heeft een (gering) aandeel in deze stichting n.l.: 27%. Basis:
vloeroppervlakte.

Paragraaf 6 | Grondbeleid
Inleiding op de paragraaf
Algemeen
Onder grondbeleid verstaan we het gehele instrumentarium dat de gemeente ter beschikking staat om de
vastgestelde ruimtelijke, en deels ook economische doelstellingen te realiseren.
Een gemeente kan hierbij een actieve of een faciliterende rol innemen, met uiteraard diverse gradaties daar
tussen in. Onder een actief grondbeleid wordt verstaan dat de gemeente zich als een marktpartij gedraagt. De
gemeente koopt zelf de gronden aan, deze (zo nodig) tijdelijk beheert, maakt bouwrijp en geeft vervolgens uit. Dit
geeft de grootste zekerheid dat de in het bestemmingsplan opgenomen bestemmingen daadwerkelijk worden
gerealiseerd.
We spreken van een faciliterend grondbeleid als de gemeente de aankoop en exploitatie van gronden overlaat
aan private partijen. Bij faciliterend grondbeleid verandert de gemeentelijke rol van initiator naar een voorwaarde
scheppende en toezichthoudende rol.
De gemeente Staphorst speelde tot medio de jaren ’90 een actieve rol. Nadien dienden zich projectontwikkelaars
aan als speler op de markt. Deze projectontwikkelaars hebben zich een zodanige positie verworven dat de positie
van de gemeente sindsdien is veranderd.
Momenteel is voor wat betreft de woningbouw in de uitbreidingsplannen in Staphorst en IJhorst sprake van een
passieve grondpolitiek. Voor wat betreft de industrieterreinen 'De Esch' en 'Bullingerslag' is grotendeels sprake
van een actieve grondpolitiek.
Met betrekking tot inbreidingsplannen waarbij de grond in eigendom is van particulieren is sprake van een
faciliterende rol. De Nota Grondbeleid 2013–2017 is geactualiseerd en maakt nu onderdeel uit van de
Omgevingsvisie Staphorst 2030, vastgesteld in de vergadering van de raad van 9 januari 2018. Het uitgangspunt
van de Nota is een actieve rol van het grondbeleid.
Uitvoering
Het primaat van het grondbeleid is ondergebracht bij de sector Grondgebied. Op de afdeling Ontwikkeling &
Beheer worden de planologische plannen voorbereid en de gronden aangekocht; daar is ook het onderdeel
Planeconomie ondergebracht. Bij de uitvoering is de afdeling Beheer (Openbare Werken) betrokken. Sinds 1
januari 2003 is geen sprake meer van een zelfstandige rechtspersoon in de vorm van een Gemeentelijk
Grondbedrijf. De exploitatie is ondergebracht binnen de Programmabegroting en -rekening.
Financiële positie
De financiële positie van bestemmingsplannen kan het best beoordeeld worden op basis van de solvabiliteit.
Hierbij wordt bezien hoe groot de omvang van de reserve is om eventuele tekorten te kunnen dekken.
01-0101-01Bedragen x €1.000
01-01-2017 01-01-2016 31-12-2015 01-01-2015
2018
2014
Geïnvesteerd vermogen

6.629

7.817

6.068

5.512

3.651

2.439

Reserve bouwgrond-exploitaties

6.099

9.678

6.978

6.978

5.728

2.799

530

1.861 -

910 -

1.466 -

2.077 -

360 -

Resteert

Het resterende bedrag inclusief de nog te maken kosten moet gedekt worden uit de verkoop van de in de
grondexploitaties aanwezige gronden.

In exploitatie zijnde gronden
Voor het totaal van in exploitatie zijnde complexen geven wij u de volgende uitkomsten:
Bedragen x €1.000

01-01-2016

01-01-2015

01-01-2014

Boekwaarde 01-01

1.737 -

2.887 -

3.844 -

Vermeerderingen in het jaar

5.278

390

400

Winstneming

1.428

3.190

2.675
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Afsluiting complexen

40

933

Verminderingen in het jaar

2.428

2.470 -

3.051 -

Boekwaarde per 31-12

2.541

1.737

2.887

Nog te maken kosten: (bedragen x €1.000)
Per complex

01-01-2017

01-01-2016

01-01-2015

01-01-2014

B.p. Rouveen-West 3

Afgesloten

Afgesloten

Afgesloten

2019

B.p. de Baarge 6

Afgesloten

Afgesloten

Afgesloten

418

B.p. de Esch 2

Afgesloten

Afgesloten

Afgesloten

287

B.p. IJhorst-West

Afgesloten

Afgesloten

170

170

B.p. de Esch 3

724

924

1.748

2.137

B.p. Rouveen-West 4

713

813

1.632

1.735

3.550

4.966

B.p. Bullingerslag

1.900

Totaal

3.337

1.737

01-01-2017

01-01-2016

01-01-2015

01-01-2014

3.200

1.706

3.042

4.436

137

31

508

530

3.337

1.737

3.550

4.966

Naar kostensoort
Bouwrijp etc.
Toezicht, beheer, adm + fin.
Totaal

Nog te ontvangen opbrengsten per: (bedragen x €1.000):
Per complex
B.p. Rouveen-West 3
B.p. de Baarge 6
B.p. de Esch 2
B.p. IJhorst-West
B.p. de Esch 3
B.p. Rouveen-West 4
B.p. Oosterparallelweg
Totaal
Naar opbrengstensoort
Woningbouw
Industriegronden
Exploitatiebijdragen
Bijdr. bouw dienstwoning
Totaal

01-01-2017
Afgesloten
Afgesloten
Afgesloten
Afgesloten
2.187
1.738
10.000
13.925
01-01-2017
1.738
12.187

01-01-2016
Afgesloten
Afgesloten
Afgesloten
Afgesloten
2.865
2.488

01-01-2015
Afgesloten
Afgesloten
Afgesloten
142
4.797
2.677

01-01-2014
0
46
79
142
7.125
3.244

5.053

7.617

10.636

01-01-2016
2.488
2.865

13.925
5.053
Het geraamde eindresultaat:

01-01-2015
2.677
4.797
142
7.617

01-01-2014
3.244
7.236
142
14
10.636

01-01-2017

01-01-2016

01-01-2015

01-01-2014

3.924

5.352

7.264

9.797

De afname van het te verwachten resultaat per 1 januari 2016 t.o.v. 1 januari 2014 is een gevolg van winstneming
in de jaren 2014 en 2015.
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Het verschil tussen 31-12-2015 en 1-1-2016 komt door de gewijzigde BBV voorschriften, waarbij gronden in de
complexen die niet tot de gemeente behoren maar waar de ondernemers zelf willen exploiteren een hiervoor een
exploitatiebijdrage betalen m.i.v. 2016 niet onder de grondexploitatie vallen maar onder de vlottende activa.
De toename in het geraamde resultaat per 1 januari 2017 komt door het in exploitatie genomen industrieterrein
Bullingerslag in 2017.
De afname per 1 januari 2018 ten opzichte van 1 januari 2017 komt door winstneming in 2017.

Strategische gronden
De strategische gronden bestaan uit:
Toekomstige woningbouw Rouveen-Zuid, Esdoornlaan Rouveen, De Slagen volgende fase en IJhorst-West 2,
alsmede toekomstig industrieterrein De Esch 0.
01-01-2018 01-01-2017 01-01-2016 31-12-2015 01-01-2015 01-01-2014
Aantal m² in eigendom zijnde
541.134
541.134
638.765
243.572
214.434
214.434
gronden, die nog niet in exploitatie zijn
Boekwaarde van deze gronden
4.417
4.423
7.495
7.249
6.538
6.283
De gemiddelde boekwaarde per m²
8,17
8,17
11,73
29,76
30,49
29,30
Met ingang van het boekjaar 2016 is de term 'gronden nog niet in exploitatie' vervallen en zijn deze gronden
overgegaan naar 'strategische gronden'.
Ook de balanspresentatie is anders. De nog niet in exploitatie genomen gronden staan t/m 2015 op de balans als
'voorraden' samen met de gronden in exploitatie.
De strategische gronden worden op de balanspost 'materiële vaste activa' verantwoord. De omzetting kan zonder
afwaardering tegen boekwaarde plaatsvinden. Deze overgangsregeling heeft een looptijd van 4 jaar.
Uiterlijk 31 december 2019 moet een toets plaatsvinden op de marktwaarde van deze gronden tegen de dan
geldende bestemming.
Tussentijdse winstnemingen
In 2014 is voor een bedrag van € 2.675.000 aan tussentijdse winst genomen van de lopende exploitatie
industrieterrein De Esch 3. Ook is €109.000 winst gerealiseerd op de in 2014 afgesloten complexen Rouveen
West 3, De Baarge 6 en De Esch 2. In 2015 is € 3.190.000 winst genomen, van industrieterrein De Esch 3 €
2.640.00 en van woningbouw Rouveen West 4 € 550.000. De winstneming in 2016 is € 2.670.000, van De Esch 3
€ 1.270.000 en Rouveen-West 4 € 1.400.000. De winstneming in 2017 bedraagt € 2.150.000, van De Esch 3 €
170.000, Rouveen-West 4 € 910.000 en industrieterrein Bullingerslag € 1.070.000. Ook is nog € 450.000 winst
genomen van de exploitatiebijdragen op het industrieterrein Bullingerslag.
Winstneming is verplicht als aan een van volgende voorwaarden is voldaan:
1. Het gaat om projecten, die een looptijd kennen over meerdere jaren. Tussentijdse winstneming is dan mogelijk
als een deelproject is afgesloten, de winst op dat deelproject is gerealiseerd, en er geen verlies verwacht wordt
op andere deelprojecten, tenzij daarvoor voldoende voorzieningen zijn getroffen;
2. Tot en met 2016 namen we winst als de negatieve boekwaarde belangrijk hoger wass dan de nog te maken
kosten van het betreffende complex (exclusief eventuele rentebaten). Met ingang van 2017 schrijven de BBV
regels voor dat er winst genomen dienst te worden volgens de POC-methode "percentage-of-completion". Dat wil
zeggen dat bv. bij 50% van de gerealiseerde kosten en bij 50 % van de gerealiseerde opbrengsten 50% x 50% is
25% winst genomen moet worden. Hierdoor is op het industrieterrein Bullingerslag in 2017 winst genomen om dat
de kosten grotendeels zijn gerealiseerd en er ook verkopen zijn geweest. Dit terwijl er nog een boekwaarde is van
€ 3.450.000.
Afsluiting complexen
Het complex IJhorst West is in 2015 afgesloten omdat er geen gemeentelijke activiteiten plaats vinden.
Het geraamde resultaat van dit complex is € 40.000. Winsten op grondexploitaties mogen niet in de begroting
worden opgenomen. Voordelen op grondexploitaties worden bij onze gemeente bij de samenstelling van de
jaarrekening ten gunste van de reserve grondexploitatie gebracht.
Risico's | Reserve
Grondbeleid gaat gepaard met (grote) financiële kansen en risico’s. Als algemene risico’s in de grondexploitatie
kunnen worden genoemd:
A. Conjunctuur- en renterisico's
Hierdoor kan vraag naar bouwgrond inzakken en renteverliezen ontstaan.
B. Verwerving
Het niet tijdig kunnen verwerven van gronden en het stijgen van aankoopprijzen.
C. Milieurisico's
De zogenaamde schone grond verklaring wordt niet afgegeven wegens aangetroffen milieuvervuiling bijv. bodem.
D. Planschadeclaims
Omwonenden die zich gedupeerd voelen kunnen op grond van afdeling 6.1 Wro om een schadevergoeding
vragen bij de initiatiefnemer.
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E. Gevolgen economische crisis
Stagnatie in de woningbouw en industrie en daardoor vertraging in de uitgifte van grond.

Herziene notitie grondexploitatie commissie BBV
De commissie BBV heeft besloten tot herziening BBV-verslaggevingsregels rondom grondexploitaties, ingaande
1 januari 2016. De belangrijkste wijzigingen (voor onze gemeente) zijn:
- IEGG (In Exploitatie Genomen Gronden):
Geen rentebijschrijving op gronden omdat we praktisch geen vreemd vermogen hebben. Toerekening van rente
voor onze gemeente toegestaan op basis van het gewogen gemiddelde rentepercentage van de
leningenportefeuille, naar verhouding van het vreemd vermogen ten opzichte van het totale vermogen. Bij ons is
6% van het totale vermogen gefinancierd met vreemd vermogen.
- NIEGG (Niet In Exploitatie Genomen Gronden):
Afschaffing van de categorie NIEGG (Niet In Exploitatie Genomen Gronden) in het BBV. Zolang gronden nog niet
kwalificeren als bouwgrond in exploitaties, staan deze op de balans onder de materiële vaste activa (MAV) als
‘strategische gronden’. Ze worden zonder afwaardering omgezet tegen de boekwaarde per 1 januari 2016.
Toerekening van rente en andere kosten op ‘strategische gronden’ niet langer toegestaan. Waardering van deze
gronden op basis van verkrijgingsprijs of duurzaam lagere marktwaarde (onder de huidige bestemming).
De wijzigingen voor 2017 zijn de voorschriften voor winstneming gewijzigd.
Winstneming dient plaats te vinden volgens de POC-methode "percentage-of-completion".
De jaarrekening wordt op basis van bovengenoemde BBV voorschriften samengesteld.
Reserve voor grondexploitatie
In de Nota Reserves en Voorzieningen 2015 is bepaald dat, gelet op het bedrijfsrisico, een reserve gebaseerd op
± 30 % van de boekwaarde van de nog niet in exploitatie genomen gronden als voldoende kan worden
beschouwd:
Bedragen x €1.000
01-01-2018 01-01-2017 01-01-2016 01-01-2015 01-01-2014
Reserve

6.099

9.678

6.978

5.728

2.799

Boekwaarde strategische gronden

4.417

4.423

7.249

6.538

6.283

Percentage van de boekwaarde
138%
219%
96%
70%
45%
De stand van de reserve is ruim voldoende. Hiermee wordt voldaan aan de hierboven genoemde beleidsbepaling.
Door toevoeging van toekomstige winsten zal de reserve in stand worden gehouden. De boekwaarde is
afgenomen door het in exploitatie nemen van industrieterrein Oosterparallelweg. Bij het in exploitatie nemen van
De Esch 0, IJhorst- West 2 en Rouveen- Zuid zal de boekwaarde verder afnemen. De afname per 1 januari 2018
ten opzichte van 1 januari 2017 komt doordat vanuit deze reserve € 4,1 miljoen naar de reserve afschrijving
investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut is gegaan en € 2 miljoen naar de reserve
toekomstig onderhoud betonwegen. Door winstneming is € 2,6 miljoen toegevoegd ( € 2,15 miljoen van de
grondexploitatie en € 0,45 miljoen exploitatiebijdragen).

Ontwikkelingen grondexploitatie
De Esch 3
De bruto oppervlakte bedraagt ± 25 hectare, waarvan ± 78% is aangekocht. Het overige, ± 22%, is in eigendom
van projectontwikkelaars. In september 2010 is gestart met de realisatie van het plangebied, welke in juni 2011 is
afgerond. Met één partij met een grondpositie van ± 3,6 hectare is in 2011 een exploitatieovereenkomst gesloten.
Van de gemeentelijke uitgeefbare posities is ca. 95% verkocht en overgedragen. De laatste kavelposities (totaal

2

ca. 8.000m ) zijn in verkoopoptie bij ondernemers van een aangrenzende bedrijfslocatie en worden uiterlijk in
2019 afgenomen. Daarnaast is in 2016 de laatste grondpositie van een ontwikkelaar (ca. 1,9ha van Nebo
Vastgoed BV) verkocht aan een lokale ondernemer. Hiervan ontvangt de gemeente bij afgifte van de
omgevingsvergunning een exploitatiebijdrage.
Bullingerslag (Oosterparallelweg)
Op het bedrijventerrein Bullingerslag, tussen de Akkerweg en de J.C. van Andelweg, was de Wet voorkeursrecht
gemeenten gevestigd. Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld en tevens goedgekeurd door de provincie.
Tegen de uitspraak van een bij de Raad van State ingesteld beroep, welke op 19 maart 2009 door de Raad van
state is behandeld, is opnieuw beroep ingesteld door de gemeente. Op 4 mei 2011 is deze uitspraak in het
voordeel van de gemeente beslist, waardoor voor het gehele plangebied nu een goedkeuringsbesluit van de
provincie geldt. Enkele grondeigenaren willen de bestemming zelf realiseren. Daarvoor zijn met hen
exploitatieovereenkomsten gesloten en grondposities geruild. Op 28 maart 2017 is de kostprijsberekening /
exploitatieopzet voor dit plangebied vastgesteld door de raad. Inmiddels zijn van de gemeentelijke posities per
einde verslagjaar 6 kavels verkocht, in het eerste kwartaal 2018 zijn er 3 kavels overgedragen. Tevens zijn er 3
kavels verkocht waarvan de overdracht binnenkort volgt. Daarnaast zijn er enkele kavels in optie.
De Esch 0
Op dit beoogde bedrijventerrein ten noorden van het bestaande bedrijventerrein De Esch, was de Wet
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voorkeursrecht gemeenten gevestigd. Deze termijn is in februari 2011 afgelopen. Het plangebied betreft globaal
het gebied begrensd door de Hoogeweg in het noorden, de Achthoevenweg in het oosten, de bestaande
bebouwing van het bedrijventerrein De Esch in het zuiden en de Molenweg/A28 in het westen. De bruto
oppervlakte bedraagt ongeveer 4,5 hectare. De gemeente heeft inmiddels de gronden in dit plangebied in haar
bezit. Afhankelijk van de ontsluiting van het plangebied is er mogelijk van één grondeigenaar nog een strookje
grond benodigd. Recentelijk (eerste kwartaal 2018) is voor dit plangebied een verdiepingslag gemaakt als
alternatief voor de voorkeurslocatie van de nieuw beoogde op- en afritten bij de J.J. Gorterlaan. Besluitvorming
hierover is bepalend voor het vervolgtraject voor het opstellen van een bestemmingsplan voor dit gebied.
IJhorst-West
Dit bestemmingsplan voor wonen is in ontwikkeling bij Mega Projecten. Het plan (1e en 2e fase) voorziet in 29
woningen. Via 2 namens de Rabobank georganiseerde veilingen is het merendeel van de overgebleven
kavelposities verkocht aan een plaatselijke ondernemer.
De resterende kavels van de tweede veiling zijn in eerste instantie in bezit gebleven bij de Rabobank en
recentelijk ook verkocht aan een lokale bouwondernemer. Op basis van de vraagbehoefte van potentiele kopers
wordt nu invulling gegeven aan het volbouwen van dit plangebied.
IJhorst-West uitbreiding
In 2003 heeft de gemeente samen met Rollecate N.V. te Staphorst een perceel grond (opp. circa 1,8 hectare)
gekocht aan de Poeleweg. Met Rollecate moet nog een samenwerkingsovereenkomst worden gesloten om te
komen tot de exploitatie van woningbouw. De op het perceel staande boerderij met ± 2.800m² erf is in juni 2004
verkocht. Er blijft derhalve nog ruim 1,5 hectare over waarop ± 30 woningen kunnen worden gebouwd. Eind 2011
is Rollecate voor een onverdeelde helft juridisch mede-eigenaar geworden. Daarnaast is de gemeente met
Rollecate overeengekomen dat alle gemaakte kosten tot 1 januari 2012 op dit complex tussen partijen wordt
verrekend. In aansluiting op de ontwikkelingen bij IJhorst-West vindt momenteel afstemming plaats met Rollecate
en een architectenbureau, gericht op concrete planontwikkeling van dit plangebied.
Rouveen-West 4
Het bestemmingsplan voor Rouveen-West-4 (1e fase) is op 13 december 2011 door de raad gewijzigd
vastgesteld. Een in februari 2012 ingesteld beroep door twee buurtbewoners bij de Raad van State maakt dat het
bestemmingsplan na de ter inzage termijn van 6 weken niet direct onherroepelijk was. Medio juli 2012 is door de
uitspraak van de Raad van State het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Omdat er geen voorlopige
voorziening was aangevraagd, is begin 2012 begonnen met de kaveluitgifte (op basis van 52 ingeschreven
kandidaten) en is in het tweede kwartaal van 2012 ook begonnen met het bouwrijp maken van de eerste fase van
dit plangebied.
Het gaat hierbij om een gebied waar 71 kavels kunnen worden uitgegeven (9 voor vrijstaande woningen, 34 voor
2/1 kapwoningen en 28 voor sociale koopwoningen). Eind 2013 waren er 54 kavels overgedragen. De resterende

e

kavels van deze 1 fase zijn in 2014 verkocht.
Eind 2015 is begonnen met het bouwrijp maken van de 2e fase. Hierbij gaat het om 25 kavels, waarvan 12 kavels
2/1 kapwoningen en 13 kavels voor de bouw van vrijstaande woningen. Alle kavels zijn verkocht en
overgedragen, waarvan de laatste 2 overdrachten recentelijk hebben plaatsgevonden (begin 2018).
Rouveen-Zuid
In het gebied 'Rouveen-Zuid' zijn de beoogde bestemmingen: woondoeleinden, scholen en een woon-zorg
instelling met bijbehorende voorzieningen gepland. Het gebied wordt globaal omsloten door de bebouwing langs
de Goudenregenstraat in het noorden, de Oude Rijksweg in het oosten, de Stadsweg in het zuiden en de Korte
Kerkweg in het westen. Voor een deel van dit gebied was de Wet voorkeursrecht gemeenten gevestigd.
In 2011 is de bouw van de multifunctionele combischool afgerond met een totale ingebrachte oppervlakte van
17.070 m2. Eind 2015 is 5.002 m2 grond ingebracht in de Triangellocatie voor een bedrag van € 240.096. Daarbij
is de voormalige schoollocatie ‘De Triangel’ overgedragen aan Salverda. Op de locatie is in 2016 begonnen met
de bouwwerkzaamheden ten behoeve van wonen en zorg. Voor het totale gebied is eind april 2009 een
structuurvisie vastgesteld. Voor het toekomstige woningbouwgebied zijn inmiddels bijna alle Wvg-percelen in
handen van de gemeente. Dit gebied zal naar verwachting niet eerder dan in 2020 nodig zijn.
De Slagen
In de eerste verkoopfase heeft Staphorst Ontwikkeling (EMS/Megahome) alle woningen van de Staphorster
ondernemers verkocht. Van het resterende aanbod van 125 woningen, zijn er momenteel nog 57 te koop. Door
het faillissement van Megahome is de gemeente momenteel in gesprek met een aangestelde plaatsvervangende
bestuurder voor Megahome en een woordvoerder van EMS. Dit met als doel om nu uitvoering te kunnen geven
aan de al jarenlange vraagbehoefte vanuit de markt.
Verspreid liggende ruilgronden/cultuurgronden
In 2017 heeft de gemeente de volgende ruilgronden in voorraad die t.z.t. als compensatiegrond kunnen dienen
voor de aankoop van gronden voor een andere dan agrarische bestemming:
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Sectie

Nr

Ligging

Oppervlakte/ha

Jaar van aankoop

614/615

Tiphoeksweg

2.19.20

2007

AN

380

Schipgravenweg

9.94.05

2007

AA

2247

Gorterlaan

0.38.20

2001

AP

Totaal
De boekwaarde bedraagt €379.733,-. Dit is €3,03 per m².
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12.51.45

Paragraaf 7 | Lokale Heffingen
Inleiding op de paragraaf
Algemeen
In deze paragraaf worden de belastingen die de gemeente heeft ontvangen toegelicht. Er zal gekeken worden
naar de ontvangsten in relatie tot het verleden. Ook zal nader ingezoomd worden op afwijkingen ten opzichte van
voorgaande jaren.
Belastingen
Het totale pakket van gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat uit een 8-tal verschillende belastingen /
heffingen.
1 | Onroerende Zaakbelasting (OZB)
5 | Forensenbelasting
2 | Afvalstoffenheffing

6 | Marktgelden / standplaatsvergunningen

3 | Rioolheffing / aansluitbijdrage

7 | Begrafenisrechten

4 | Toeristenbelasting
8 | Hondenbelasting
De uitvoeringsbepalingen van de lokale lasten is vastgesteld in de diverse belastingverordeningen. Voor de
beleidsuitgangspunten die ten grondslag liggen aan de berekening van de totale heffingen en hoe deze bij de
tariefstelling worden gehanteerd, wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van de nota lokale heffingen 2017.
Leges
Daarnaast ontvangt de gemeente nog diverse leges, zoals leges omgevingsvergunning, leges
bestemmingsplannen en leges burgerzaken. Deze zijn door de gemeenteraad gelegitimeerd middels door de
raad vastgestelde verordeningen. Ook ontvangt de gemeente nog gelden uit de verhuur van gemeentelijke
accommodaties.

1 | Onroerende zaakbelasting
Onder de naam ‘onroerende zaakbelastingen’ worden ter zake van binnen de gemeente gelegen onroerende
zaken twee directe belastingen geheven:
1. Een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak die niet
in hoofdzaak tot een woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk
recht gebruikt;
2. Een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak het
genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.
Vanaf 2007 zijn gemeenten wettelijk verplicht jaarlijks te taxeren en wordt, voor zover dit kan, bij de uitvoering
hiervan overgegaan op het systeem van modelmatige waardebepaling.
Modelmatig wil zeggen dat de objecten minder fysiek worden opgenomen maar op basis van verkregen
verkoopcijfers en rekenkundige modellen in groepen worden geplaatst. Hieruit worden dan de waarden bepaald.
Op basis van de Wet waardering onroerende zaken wordt van elke individuele onroerende zaak de waarde
vastgesteld waarna het te betalen bedrag aan OZB wordt berekend en middels een aanslag aan de
belastingplichtige wordt opgelegd.
Soort heffing
(bedragen x 1.000)
OZB woningen
eigenaar
OZB niet-woningen
eigenaar
OZB niet-woningen
gebruiker

Werkelijke
opbrengst 2017

Werkelijke
opbrengst 2016

Werkelijke
opbrengst 2015

Tarief
2017

€ 1.418

€1.382

€1.353

0,1038%

0,1051% 0,1046%

€ 777

€741

€714

0,1651%

0,1584% 0,1542%

€ 486

€465

€451

0,1327%

0.1272% 0,1241%

€ 2.681

€2.588

€2.518

Totalen

Tarief
2016

Tarief
2015

Landelijke tarieven 2017
Soort heffing

Laagste

Gemiddelde

Hoogste

OZB woningen eigenaar

0,0446%

0,1237%

0,2669%

OZB niet-woningen eigenaar

0,0748%

0,2674%

0,7282%

OZB niet-woningen gebruiker
0,0000%
0,2019%
0,4460%
Conform besluit bij de vaststelling van de begroting 2017 is de OZB het afgelopen jaar met 1% verhoogd = de
trendmatige verhoging. De tarieven zoals die in de gemeente Staphorst gedurende het jaar 2017 zijn gehanteerd
voor woningen, zijn in onderstaand overzicht vergeleken met de overige gemeenten in Overijssel (bron:
CijferNieuws.nl).
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Tariefsoort

Plaats in hoogte tarieven
(gerekend van laag naar hoog) provincie
Overijssel

Gemeenten die een lager tarief hebben
gehanteerd in 2017

Tarief woningen
1e
n.v.t.
Wanneer de gemiddeld betaalde OZB n.l. € 254 (bij een woning met een waarde van € 245.000) wordt
vergeleken met de gemeenten in Overijssel dan staat de gemeente Staphorst op de 4e plaats. Dat laat zich
verklaren door de waarde van de woningen en het relatief gering aantal sociale huurwoningen in onze gemeente.
De gemiddelde woningwaarde in de provincie Overijssel is € 211.000.
Waarde-ontwikkeling 2016-2017
Gemiddelde Gemiddelde
Gemiddelde
Te betalen
waarde
stijging in
waarde
OZB 2017 ontwikkeling OZB-lasten
2017
in %
%

Gemiddelde
waarde 2016

Te betalen
OZB
2016

€291.000

€ 306

€ 300.000

€ 311

3,09

1,82

2^1 kap en geschakeld

€218.000

€ 229

€ 221.000

€ 229

1,38

0,12

Vrijstaande woonboerderijen

€ 325.000

€ 342

€ 331.000

€ 344

1,85

0,59

Rij- en hoekwoningen

€165.000

€ 173

€ 168.000

€ 174

1,82

0,56

2^1 kap voor- en achterhuizen

€ 121.000

€ 127

€ 150.000

€ 156

23,97

22,43

Type object
Vrijstaande woning

Boven- en benedenwoning

€95.000

€ 100

€ 101.000

€ 105

6,32

5,00

Flats/appartementen

€ 147.000

€ 154

€ 151.000

€ 157

2,72

1,45

2^1 woonboerderijen

€ 236.000

€ 248

€ 250.000

€ 260

5,93

4,62

Recreatiewoningen

€101.000

€ 106

€ 101.000

€ 105

0,00

1,24 -

Woonwagens

€ 27.000

€ 28

€ 27.000

€ 28

0,00

1,24 -

Overige woningen

€ 47.000

€ 49

€ 48.000

€ 50

2,13

0,86

2 | Afvalstoffenheffing
Afvalstoffenheffing wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten
aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22 van de Wet Milieubeheer een verplichting tot het inzamelen
van huishoudelijke afvalstoffen geldt.
I. Vast-recht tarief
Berekening vast-recht

Begroting
2016

Rekening
2016

Begroting Rekening
2017
2017

Vaste kosten per aansluiting (incl. gratis GFT-container,
€131
€150
€ 166
€ 104
container voor oud papier en kunststoffen)
Uit res. matiging afvalstoffenheffing
€9
€10 € 26 € 36
Vast recht tarief
€140
€140
€ 140
€ 140
Het vast-recht tarief heeft zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld:
2016-2017
(Alle aanbiedingen en inzamelingen
2015-2012
2011-2008
met containers)
€140
€134
€113
II. Ledigingstarief
De raad heeft keuzes gemaakt die voortvloeien uit het beleidsprogramma 'Van afval naar grondstof, anders
denken anders doen'. Kern van het beleidsprogramma is een sterke reductie van de hoeveelheid restafval in de
komende jaren door het stimuleren van de gescheiden inzameling van herbruikbare afvalstromen.
Invoering had vooral effect op de tarieven voor gft-afval en niet voor restafval. Het tarief tarieven voor het
aanbieden van een grijze container (restafval) is in 2017 niet gewijzigd en gehandhaafd op de tarieven van 2011
t/m 2017: € 9,21. Ook is geen indexverhoging toegepast. Wel is het gemiddeld aantal aanbiedingen per
huishouding van de grijze container (240 en 140 liter) terug gegaan van 5,79 in 2015 naar 3,37 in 2016. In 2017 is
dit 3,42. Bij de invoering was dit nog 13 ledigingen per jaar. Ook is 2017 per aansluiting gemiddeld 3,22 keer
gebruik gemaakt van de ondergrondse verzamelinzameling (40 liter) In 2016 is dit 1,55 keer.. Voor het aanbieden
van de groene containers bedroeg het tarief € 0. Medio 2012 zijn containers uitgezet voor het ophalen van oud
papier. Deze containers kunnen maandelijks gratis worden aangeboden. Voormalige papierinzamelaars
(verenigingen, kerken en andere organisaties) behouden de inkomsten voor de komende 10 jaar, te rekenen
vanaf 2012. Per begin 2016 worden ook de kunststofverpakkingen middels containers ingezameld. Het vast recht
tarief is in 2016 verhoogd van € 134 naar € 140. Door de verfijnde gescheiden inzameling wordt er minder vaak

- pagina 196 van 269

een containers met restafval aangeboden, waardoor de lasten van de burger zijn afgenomen ( zie bijgaand
overzicht van de tarieven in €).
Overzicht van de tarieven (in €)
Afvalstoffenheffing:
Tarief 2017
Tarief 2016
Tarief 2015
Tarief 2014
Vast recht
140
140
134
134
Ledigingskosten
35
31
53
62
Totaal ledigingskosten
175
171
187
196
Tarief per container (240 liter)
9,21 / 0,00
9,21 / 0,00
9,21 / 0,00
9,21 / 0,00
Tarief per container (140 liter)
5,63
5,63
5,63
5,63
Tarief ondergrondse aanbieding
1,55
1,55
De afvalstoffenheffing is budgetneutraal waarbij rekening gehouden wordt met het btw voordeel (BCF) en op
advies van de toezichthouder (provincie Overijssel) worden de kosten voor straatvegen tot 25% meegenomen.
Ook zijn met ingang van 2010 de kosten (incl. eigen uren) kwijtschelding afvalstoffenheffing meegenomen.
Een eventueel voor- of nadeel in de afvalstoffenheffing komt ten gunste of ten laste van de reserve matiging tarief
afvalstoffenheffing. Dit geldt ook voor de kosten van de uitvoering van het traject omgekeerde inzamelen zoals
aanschaf en plaatsing ondergrondse containers en aanschaf minicontainers. Met dit laatste is in onderstaande
tabel geen rekening gehouden.
(bedragen x €1.000)
Afvalstoffenheffing:
Kosten ophalen huisvuil
Kosten straatvegen (25%)
BTW voordeel
Kwijtschelding
Invoering fase 2
Baten afvalstoffenheffing
Overige baten (o.a. dividend)
Saldo
Storting / onttrekking reserve
Saldo van de reserve
Omschrijving
Het % van het aangeleverde afval dat is
hergebruikt

Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015 Werkelijk 2014
1.018
1.274
1.329
1.220
19
23
21
17
198
247
238
221
29
38
33
33
981 495 212 212
790
Hergebruik %

957 567 58 58 578 -

1.019 397 205 205 637

1.074 442 25 25 842

2017

2016

2015

2014

85

86

83

78

3 | Rioolheffing/- aansluitbijdrage
Per 1 januari 2010 is het rioolrecht vervangen door een rioolheffing. De reden daarvoor was dat per 1 januari
2008 de Wet gemeentelijke watertaken in werking is getreden.
Bij de vaststelling van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan V is besloten dat dit plan kostendekkend wordt
uitgevoerd. Dit betekende per 2018 een verhoging van het tarief van € 229 naar € 230 per aansluiting. De
tarieven2012 tot en met 2017 zijn ongewijzigd gebleven.
Daarnaast wordt onder de naam rioolaansluit-recht een tarief geheven voor het verkrijgen van een aansluiting op
het gemeentelijk riool. Dit leidt tot het volgende tarievenoverzicht.
Soort
Tarief 2017
Tarief 2016/2012
Rioolheffing (elk huishouden)
230
229
Eenmalige primaire aansluiting
3.916/3.877/3.820/3.764/3.690/3.618
Eenmalige secundaire aansluiting
n.v.t.
n.v.t.
De tarieven zoals die in de gemeente Staphorst gedurende het jaar 2017 zijn gehanteerd zijn gemiddeld in de
provincie Overijssel (bron: Coelo = Centrum voor Onderzoek van de Lager Overheden ). Van de 25 gemeenten
zijn er 13 gemeenten die een lager tarief hebben en 11 een hoger bij een meerpersoonshuishouden. De tarieven
variëren van € 105 in Zwolle tot € 385 in Zwartewaterland.
Overzicht baten/lasten riolering: (x €1.000)
Rioolheffing/aansluitbijdrage
Totale kosten
Straatvegen (25% m.i.v. 2017)
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Werkelijk 2017
1.137
19

Werkelijk 2016
1.465

Werkelijk 2015
1.499

Werkelijk 2014
1.469

BTW-voordeel
73
96
101
82
Kwijtschelding
33
46
41
36
Opbrengst rioolheffing
1.645 1.597 1.574 1.570 Opbrengst verfijningsuitkering
4Saldo
383 4
67
17
Toev./onttrekking reserve
383
467 17 Onttrekking tgv. de Baarge
737
Saldo reserve
6.126
5.737
5.747
5.814
Vanaf 2011 geldt één tarief voor woningen. Hierdoor en als gevolg van tariefstijging, is de werkelijke opbrengst
hoger. Voor 2012 is het tarief voor het laatst met € 16 per aansluiting gestegen. Het tarief voor 2016 was gelijk
aan dat van 2012 tot en met 2015.

4 | Forensenbelasting
Deze belasting wordt geheven van personen die binnen de gemeente voor zich of hun gezin een gemeubileerde
woning beschikbaar houden, zonder in de gemeente het hoofdverblijf te hebben. Ook deze opbrengst wordt aan
de algemene middelen toegevoegd. De grondslag voor deze belasting is de (WOZ)-waarde. Het belastingbedrag
wordt door middel van tariefklassen vastgesteld. Het tarief is voor 2017 geïndexeerd met 1 %:
De tarieven voor de jaren 2013 t/m 2017 bedragen:
Waarde o.a.
Minder dan €55.000 (stacaravans)
€55.000 - €70.000
€70.000 - €80.000
€80.000 - €90.000
€90.000 - €100.000
€100.000 - €110.000
€110.000 - €120.000
€120.000 - €130.000
€130.000 - €140.000
€140.000 - €150.000
Meer dan €150.000
Werkelijk 2017
€ 57.100

Tarief 2017
Tarief 2016
95
94
289
286
333
330
373
369
416
412
460
455
497
492
541
536
570
564
598
592
625
619
De totale opbrengst is:
Werkelijk 2016
€61.400

Tarief 2015
93
282
325
364
406
448
485
528
556
583
610

Werkelijk 2015
€56.300

Tarief 2014
92
278
330
359
400
441
478
520
548
574
601

Werkelijk 2014
€58.100

5 | Toeristenbelasting
Deze belasting wordt geheven van personen die tegen betaling gelegenheid bieden voor het houden van
verblijf met overnachting binnen onze gemeente door personen die niet zijn ingeschreven in het
bevolkingsregister van onze gemeente. De opbrengst moet worden gezien als een bijdrage in de kosten van de
algemene voorzieningen die de gemeente treft en kunnen dus naar eigen inzicht worden aangewend. Het tarief is
in 2017 verhoogd met 1%. Het tarief en de totale opbrengst bedroeg:
Opbrengst/tarieven

Opbrengst
Tarief

Werkelijk 2017

Werkelijk 2016

Werkelijk 2015

Werkelijk 2014

66.700

57.800

42.800

38.300

0,70

0,69

0,68

0,67

6 | Marktgelden/ standplaatsvergunningen
Onder de naam marktgelden wordt een recht geheven voor het innemen van standplaatsen voor de jaarmarkt te
Staphorst, de wekelijkse markt te Staphorst en de maandelijkse markt te IJhorst. Daarnaast worden leges
geheven voor standplaats- vergunningen en ventvergunningen in de gemeente. De tarieven voor de
standplaatsen van de maandmarkt in IJhorst worden afgerond in verband met incasso.
De tarieven marktgelden voor de weekmarkt zijn in 2011 opgetrokken, zodat deze vergelijkbaar zijn met
omliggende gemeenten.
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Weekmarkt
Maandmarkt
Jaarmarkt

Werkelijk 2017
Werkelijk 2016
Werkelijk 2015
1,33/1,92
1,32/1,90
1,30/1,87
n.v.t.
n.v.t.
2,95/3,45
9,90
9,80
9,65
De opbrengsten en gemaakte kosten markten bedroegen

Werkelijk 2014
1,28/1,84
2,90/3,40
9,50

Werkelijk 2017

Werkelijk 2016

Werkelijk 2015

Werkelijk 2014

Opbrengst

33.000

41.700 **

54.500 **

38.500 *

Kosten

31.700

49.300 **

60.600 **

50.200 *

Saldo

1.300

7.600 - **

6.100 - **

11.700 - *

* Jaarmarkt en maandmarkt zijn in 2014 geprivatiseerd, cijfers exclusief jaarmarkt.
** Cijfers inclusief afrekening jaarmarkt 2014 en 2015 (zowel opbrengsten als kosten)

7 | Begraafrechten
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen te Staphorst,
Rouveen en IJhorst. Daarnaast worden leges geheven voor verlengen van de begraafrechten. De tarieven zijn in
2017 verhoogd met de inflatiecorrectie ad 1%.
Tarieven en aantallen m.b.t. begraven
Tarieven

Aantallen

2017

2016

2015

2014

2017

2016

2015

2014

Lijkbezorgingsrecht vanaf 12 jr.

492

487

480

473

422

93

78

75

Lijkbezorgingsrecht 1 - 12 jr.

406

402

396

390

348

1

1

Lijkbezorgingsrecht 0 - 1 jr.

206

204

201

198

176

2

1

2

Paaltje niet breder dan 0,50 m.

59

58

57

56

50

13

7

6

Paaltje breder dan 0,50 m.

84

83

82

81

71

56

47

30

79,20

79,20

83

82

79,20

79,20

Idem, tarief 2013
Grondplaat

84

Idem, tarief 2013

1
81

1.040

1.030

1.015

1.000

Grafruimte 1 diep voor 50 jaar

1.730

1.715

1.690

1.665

Grafruimte 1 diep voor onbepaalde
tijd

6.930

6.865

6.765

6.665

Grafruimte 2 diep voor 30 jaar

2.080

2.060

2.030

2.001

Grafruimte 2 diep voor 50 jaar

3.460

3.430

3.380

Grafruimte 2 diep voor onbepaalde
tijd

13.860

13.730

15.530

Grafruimte: omzetten naar
onbepaalde tijd

13.860 13.213,75 13.210
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347

344

339

57

42

25

1

Grafruimte 1 diep voor 30 jaar

Verl.begr.rechten met 10 jaar

72

892

48

28

16

8

7

7

1
22

23

17

3.332

9

8

11

13.329

1

334

1.748

295

1

1

69

63

61

Verl.begr.rechten met 20 jaar

695

688

678

662

1.010

1.030

1.015

1.000

892

206

204

201

198

176

Inschr.begraafrecht 1 diep

22,20

22

Idem 2 diep per grafruimte

44,40

Overschr.begraafrecht 1 diep,
idem 2 diep per grafruimte

22,20
44,40

Grafruimte voor urn
Plaatsen urn

64

50

34

-

1

3

2

2

21,50

54

36

44

43

32

31

22
44

21,50
43

75
13

97
6

21
42

19
37

95
10

De opbrengst begraafrechten zijn (in €)
Werkelijk 2017
Werkelijk 2016
Werkelijk 2015
Werkelijk 2014
332.000
296.000
252.000
213.000
De toename vanaf 2012 is mede een gevolg van verlenging termijn grafrechten van 30 naar 50 jaar
respectievelijk van 10 naar 20 jaar en verhoging van de tarieven.

8 | Hondenbelasting
Er wordt een belasting geheven van houders van honden. De tarieven zijn verhoogd met de inflatiecorrectie.
De volgende tarieven zijn van toepassing:
2017

2016

2015

2014

Tarief 1e hond

39,00

38,00

38,00

37,00

Tarief 2e en volgende

88,00

87,00

86,00

85,70

Kennels

249,00

247,00

244,00

240,00

De opbrengst hondenbelasting: (in €)
Werkelijk 2017
54.200

Werkelijk 2016
52.500

Werkelijk 2015
49.900

Werkelijk 2014
49.200

Legesverordening
Onder de naam ‘leges’ worden een aantal verschillende rechten geheven. Deze heffing wordt opgelegd doordat
de gemeente diensten verstrekt. De volgende leges geven als opbrengsten:
(bedragen x €1.000)
Soort
Bouwleges
Bestemmingsplan
Bouwplan
Leges burgerzaken incl.
rijksleges
APV vergunningen + overige
bijzondere wetten
Totaal

Werkelijk 2017
627
135
56

Werkelijk 2016
557
153
49

Werkelijk 2015
659
131
49

Werkelijk 2014
500
164
21

312

311

269

248

12

11

14

11

1.142

1.081

1.122

944

Gemeentelijke accomodaties
De gemeente Staphorst beschikt over een aantal accommodaties, die elk jaar een huur of gebruikersvergoeding
genereren. De tarieven worden elk jaar vastgesteld. Vanaf het jaar 2007 vindt er jaarlijks een trendmatige
verhoging plaats. Voor de gemeentelijke sportaccommodaties zijn met ingang van het sportseizoen 2012 – 2013
de tarieven extra verhoogd met 15%.
(bedragen x €1.000)
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Soort
Werkelijk 2017
Werkelijk 2016
Werkelijk 2015
Werkelijk 2014
Dienstencentrum
36
38
44
41
Sporthal
55
59
59
52
Gymzalen
32
23
21
36*
Voetbalaccommodaties
50
41
35
34
Totaal
173
161
159
163
* Huur gymzalen 2012 t/m juli 2014 inclusief huur AOC-Terra van de oude gymzaal te Rouveen

Kwijtschelding
Belastingplichtigen voor wie het buitengewoon bezwaarlijk is om de aanslag te betalen vanwege het lage
inkomen kunnen kwijtschelding ontvangen voor rioolrecht en afvalstoffenheffing. In de ‘Leidraad Invordering’
staan de voorwaarden en berekeningen voor het verlenen van kwijtschelding.
Aantal in behandeling genomen verzoeken om kwijtschelding:
Afgewezen
Toegekend
Gedeeltelijk toegekend
Totaal

Werkelijk 2017
Werkelijk 2016
Werkelijk 2015
17
19
15
160
159
142
4
2
6
181
180
163
Verleend bedrag aan kwijtschelding:

Werkelijk 2014
12
134
6
152

Werkelijk 2017

Werkelijk 2016

Werkelijk 2015

Werkelijk 2014

58.100

63.100

58.600

48.400

De kwijtschelding evenals de hieraan gewerkte eigen uren en eventuele overige kosten verstrekkingen
kwijtschelding in mindering worden gebracht op de reserves matiging tarief afvalstoffenheffing en vervanging
riolering, waardoor uiteindelijk de belastingbetaler betaalt voor degene die kwijtschelding krijgt.

Lastendruk
Onderstaand geven wij u aan hoe de belastingdruk over 2017 en voorgaande jaren bedroeg.
In deze berekening zijn alleen die belastingen betrokken die nagenoeg voor iedereen van toepassing zijn.
Uitgangspunt: een eigenaar en bewoner van een ‘standaardwoning’ met een gemiddelde waarde die door meer
dan één persoon wordt bewoond (bron Coelo). De gemiddelde WOZ waarde in de provincie Overijssel in 2017
was € 211.000. In onze gemeente in 2017 is deze € 245.000. Alleen in de gemeenten Dinkelland en Dalfsen zijn
de waarden hoger te weten: € 246.000 respectievelijk € 262.000. De gemiddelde woningwaarde per gemeente is
het totaal van alle waardes van woningen in een gemeente gedeeld door het aantal woonruimtes in die
gemeente. De waardeontwikkeling in de gemeente Staphorst 2011 t/m 2017 is als volgt:
2011 – 0,9%; 2012 – 1,4%; 2013 – 2,8%, 2014 – 3,6%, 2015 – 2,0%, 2016 -2,08% en 2017 - + 2,1%
Soort
2017
2016
2015
2014
Afvalstoffenheffing (vast
175
171
187
196
recht + variabel)
Rioolheffing
230
229
229
229
OZB
254
256
242
239
Totaal
659
656
658
664
Gemiddeld in de provincie
752
731
671
713

Samenvatting verhoging belastingen en retributies
In bovenstaande uitkomsten over het jaar 2017 is rekening gehouden met het trendmatig verhogen van de
belastingen, heffingen en retributies met 1%. Samenvattend zijn de volgende belastingen en rechten (extra)
verhoogd.
Soort heffing
Verhoging / verlaging
Onroerende Zaakbelasting

1% trendmatige verhoging

Rioolheffing

Geen verhoging, ook niet trendmatig

Afvalstoffenheffing

Geen verhoging, ook niet trendmatig

Leges en andere gemeentelijke heffingen

1% trendmatige verhoging

Woonforensen en toeristenbelasting

1% trendmatige verhoging
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Begrafenisrechten

1% trendmatige verhoging

Sporttarieven (huur accommodaties)

0% trendmatige verhoging (amendement)
Mogelijkheden toerekening kosten worden onderzocht via
Leges bestemmingsplan en beoordelen verzoeken
art.213 A onderzoek

Overig
- Vanaf 2016 ontvangen gebruikers van woningen ook een WOZ-beschikking
Omdat de WOZ-waarde sinds 1 oktober 2015 een grotere rol speelt bij het woningwaarderingsstelsel ontvangen
alle gebruikers ook een WOZ-beschikking. Deze is kenbaar gemaakt op de aanslag gemeentelijke belastingen.
- Belastingverschuiving van rijksbelastingen naar lokale belastingen
De VNG pleit al langere tijd voor een lokaal belastinggebied dat qua omvang beter past bij de steeds grotere
hoeveelheid taken en verantwoordelijkheden van gemeenten. Gemeenten zijn nu voor een belangrijk deel van
hun inkomsten afhankelijk van uitkeringen door het Rijk. Een eigen belastinggebied van voldoende omvang is dan
ook van groot belang om als gemeenten de vele taken waar te kunnen maken. Daarnaast biedt een eigen
belastinggebied de lokale politiek betere mogelijkheden om keuzes te maken en verantwoording aan de kiezers
af te leggen. Er liggen nu plannen voor uitbreiding van het lokaal belastinggebied zonder dat de belastingdruk
omhoog gaat.
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Paragraaf 8 | Sociaal Domein
Inleiding op de paragraaf
Met ingang van 2015 zijn de gemeenten op grond van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet integraal
verantwoordelijk voor het sociaal domein. De decentralisaties zijn in 2015 gepaard gegaan met een toevoeging
van ruim € 10 miljard aan het gemeentefonds. Hiertoe is het deelfonds sociaal domein in het leven geroepen, een
tijdelijke bijzondere uitkeringsvariant binnen het gemeentefonds. Vanuit het deelfonds komen er middelen
beschikbaar voor de gemeente en voor het jaar het jaar 2017 bedroegen deze:
Soort
Werkelijk 2017
Begroot 2017
Werkelijk 2016
Werkelijk 2015
WMO
1.844
1.885
2.147
2.353
Jeugd
2.563
2.539
2.463
2.542
Participatiewet
1.374
1.264
1.315
1.453
Totaal
5.781
5.688
5.926
6.348
Het begin van 2017 heeft in het teken gestaan van de evaluatie van het sociaal domein, evenals de ontwikkeling
daarvan. De evaluatie is inmiddels gereed en met de gemeenteraad gedeeld. De nieuwe taken in het sociaal
domein zijn goed geland in Staphorst, ondanks de financiële korting die ermee gepaard ging. In 2015 en 2016
stond vooral de continuïteit en kwaliteit van de burger voorop. Het aanbod is kwalitatief goed en toereikend
gebleken. In 2017 is de transitie succesvol afgerond. De inzet op de transformatie is volop gaande.
In deze paragraaf zullen we per decentralisatie ingaan op de volgende onderdelen:
» Wat is er gerealiseerd
» Wat heeft het gekost?
Verder zullen we ingaan op het reserve sociaal domein: Wat is de stand en hoe is deze gedurende het jaar 2017
gevoed. Dit leidt tot de volgende indeling van deze paragraaf:
A
Decentralisatie Wmo
B
Decentralisatie Jeugd
C
Decentralisatie Participatiewet
D
Reserve sociaal domein

A | Decentralisatie Wmo
Wat is er gerealiseerd?
Onafhankelijke cliëntondersteuning.
Voor 2017 zijn concrete afspraken gemaakt met MEE-IJsseloevers over hun personele inzet en expertise binnen
het CJG en CWO én het onderdeel onafhankelijke cliëntondersteuning. Met betrekking tot dit laatste wordt
bedoeld informatie en advies alsmede algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de
zelfredzaamheid en participatie. Daarnaast wordt bijgedragen aan het verkrijgen van een zo integraal mogelijke
dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs,
welzijn, wonen, werk en inkomen.
Een deel van bovengenoemde werkzaamheden ook valt binnen de reguliere taken van het CJG en CWO
waardoor een smalle vorm van cliëntondersteuning overblijft, te weten voorbereiding/inventarisatie, bijwonen van
het gesprek en een nagesprek.
Mantelzorg
De beleidsnota 'Mantelzorg in Staphorst 2016-2020' is eind 2016 vastgesteld. De belangrijkste speerpunten uit
deze nota richten zich op de 4 V’s, t.w. Vinden, Verbinden, Verlichten en Versterken. Halverwege 2017 is de
subsidierelatie met Stichting Evenmens beëindigd en zijn er concrete prestatieafspraken gemaakt met Carinova
mantelzorgondersteuning. De uitvoering verloopt volgens planning.
De Klankbordgroep Informele Zorg is in april 2017 gestart en bestaat uit de volgende deelnemers: Carinova
mantelzorgondersteuning, Carinova Vrijwillige Thuiszorg, Mindfit, S1-verpleegkundige Icare, Praktijk
Ondersteuner Huisartsen, St. Welzijn Staphorst, Wmo-kerken, Wmo-raad, NPV en het Rode Kruis. Meerdere
interessante onderwerpen zijn al besproken waarin de samenwerking is en nog zal worden gezocht.
De gemeenteraad heeft een amendement aangenomen met betrekking tot erkenning en waardering van
mantelzorgers. Dit in de vorm van een nieuwe invulling van het mantelzorgcompliment die in 2017 voor het eerst
aan mantelzorgers is uitgereikt. Uit de evaluatie is gebleken dat het nieuwe mantelzorgcompliment een succes is.
Welzijn
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Ingaande 2016 zijn met de Stichting Welzijn Staphorst een groot aantal prestatieafspraken gemaakt, gericht op
de producten: gebiedsgericht werken/opbouwwerk, eenzaamheid, seniorenwerk, vrijwilligerswerk/participatie en
het vrijwilligerssteunpunt. De stichting legt jaarlijks een inhoudelijke en financiële verantwoording af.
Gelet op alle ontwikkelingen binnen de stichting zijn de prestatieafspraken voor 2017 ongewijzigd gebleven. Op al
deze terreinen wordt vanuit een voornamelijk faciliterende en stimulerende rol de samenwerking gezocht met
andere organisaties. Gebleken is dat niet alle prestatieafspraken binnen een jaar opgepakt kunnen worden;
daarom is voor 2018 een prioritering hierin aangebracht.
Vanaf 2016 is de uitreiking van de vrijwilligerspluim op een andere wijze georganiseerd. Door dit te combineren
met de vrijwilligersmarkt en te houden in de week van NL-Doet kan ook voor 2017 gesproken worden van een
groot succes.
Voorliggende/algemene voorzieningen
Het is van belang dat de komende jaren verder ingezet wordt op het ontwikkelen en stimuleren van het gebruik
van algemene en collectieve voorzieningen. Dit kan de zelfredzaamheid/eigen kracht van de burgers stimuleren.
Tevens wordt voorkomen dat gebruik gemaakt wordt van duurdere geïndiceerde voorzieningen. Dus investeren
aan de voorkant bespaart aan de achterkant.
Sociale kaart
In 2017 is de digitale sociale kaart voor Staphorst ontwikkeld. Door het wegvallen van de papieren gemeentegids
en digitale gids op de gemeentelijke website is de behoefte aan een digitale sociale kaart steeds groter
geworden. Een sociale kaart is een instrument voor burgers om op eigen kracht een weg te vinden in de veelheid
van organisaties en voorzieningen. Zo’n 125 organisaties zijn hierin opgenomen. Op deze manier wordt invulling
gegeven aan een verzoek uit de samenleving. Na een jaar wordt bekeken in welke mate hiervan gebruik wordt
gemaakt en of het in de behoefte voorziet.
MEE Op Weg
MEE IJsseloevers heeft enkele jaren geleden het project MEE Op Weg ontwikkeld en voert dit sindsdien in
meerdere gemeenten uit. Het project houdt in dat jongeren die gebruik maken van het leerlingenvervoer en Wmocliënten met een vervoerspas gescreend worden of zij in staat zijn, in eerste instantie onder begeleiding van een
opgeleide vrijwilliger, gebruik te maken van het openbaar vervoer of wellicht de fiets. Doel is dat ze uiteindelijk
zonder begeleiding kunnen reizen. Hierdoor wordt de zelfstandigheid/zelfredzaamheid bevorderd en de eigen
kracht gestimuleerd. Bij nieuwe aanvragen om leerlingenvervoer en Wmo-vervoer kan de afweging gemaakt
worden of men gebruik zou kunnen maken van deze voorliggende voorzieningen. Indien dit niet het geval is, dan
kan een maatwerkvoorziening als aangepast vervoer geïndiceerd worden. Begin 2018 wordt het eerste
projectjaar geëvalueerd.
Niet geïndiceerde dagbesteding/ontmoeting/respijtzorg
Niet geïndiceerde dagbesteding wordt thans op beperkte schaal aangeboden door de Stichting Welzijn Staphorst
met als doel gezellig samenzijn in een groep, voorkomen/bestrijden van eenzaamheid, bieden van een vaste
structuur, sociale contacten opdoen, ontlasten van de mantelzorg, samen koffie drinken en de maaltijd eten. De
doelgroep is ouderen met dreigende vereenzaming, gebrek aan sociale contacten of die behoefte hebben aan
structuur in de week. De vraag naar deze vorm van dagbesteding neemt toe. Uitbreiding van het aantal dagdelen,
de frequentie en soort activiteiten voor de doelgroep ouderen zijn gewenst. De doelgroep kan uitgebreid worden
met jongere deelnemers, zodat de activiteiten voor alle volwassenen, die aan de criteria voldoen, beschikbaar
zijn.
In het algemeen zijn veel mantelzorgers zwaar belast of overbelast. Door de persoon aan wie mantelzorg wordt
verleend deel te laten nemen aan deze voorzieningen buitenshuis wordt de mantelzorger deels ontlast. Hierover
zijn in 2017 met de Stichting Welzijn Staphorst en Carinova Mantelzorgondersteuning afspraken gemaakt, echter
een gezamenlijk project is nog niet van de grond gekomen. In 2018 wordt hierop extra ingezet.
Dementievriendelijke openbare ruimte
Door de vergrijzing krijgen we met steeds meer ouderen te maken. En daarmee ook met meer mensen met
dementie. Door alle maatschappelijke veranderingen moeten ouderen, en dus ook mensen met dementie, steeds
langer thuis blijven wonen. Dat heeft ook effect op de openbare ruimte. Mensen met dementie moeten zich buiten
ook prettig kunnen (blijven) voelen en zo lang mogelijk zelfstandig naar buiten kunnen. Dit is een project dat zich
bevindt op het grensvlak van het sociale domein en openbare ruimte en is daarmee een innovatief project.
Begin 2018 wordt er een bijeenkomst i.s.m. het Alzheimertrefpunt Staphorst georganiseerd waarin de behoeften
worden geïnventariseerd.
Vitaliteit en veiligheid voor senioren
In 2017 zijn gesprekken gevoerd met de Stichting VVVS over een mogelijke invoering binnen onze gemeente van
het project. De ontwikkeling van dit project is ontstaan vanuit valpreventie. Inmiddels is het verbreed. Aspecten
zoals onder andere langer zelfstandig blijven wonen, (brand)veiligheid, vitaliteit, valpreventie met betrekking tot
de doelgroep senioren komen hierbij aan bod. Eventueel kunnen hierin het huidige seniorenbezoekersproject en
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preventieactiviteiten in het kader van Lang Zult U Wonen geïntegreerd worden. Senioren worden bezocht door
opgeleide vrijwilligers en er vindt voorlichting en inventarisatie plaats van de huidige woon- en leefsituatie.
Aangezien dit rechtstreeks digitaal verwerkt wordt (aan het einde van het bezoek krijg men direct de antwoorden

e

en bevindingen) kan er direct doorgeschakeld worden naar lokale hulp-/zorgverleners (1 lijn),
(sport)verenigingen, organisaties, activiteiten etc. met als doelstelling dat senioren langer vitaal en veilig kunnen
blijven wonen. In de Klankbordgroep Informele zorg is het besproken en is men erg positief. Begin 2018 vindt
hierover bestuurlijke besluitvorming plaats waarna het geïmplementeerd kan worden.
Ozo-verbindzorg
Ook zijn in 2017 gesprekken gevoerd met deze organisatie over een mogelijk invoering binnen onze gemeente.
Het doel van Stichting OZO-verbindzorg is dat de medische en sociale zorg voor kwetsbare mensen (ouderen,
gehandicapten, jongeren) optimaal wordt verricht door alle betrokken partijen in het Virtuele Verzorgingshuis
OZOverbindzorg.nl. De cliënt staat centraal en heeft de regie.
OZO-verbindzorg staat voor samenwerking en delen van zorg. Alle partijen (mantelzorgers, familie en
zorgverleners) die betrokken zijn bij de zorg en het welzijn van een cliënt worden samengebracht.
In de Klankbordgroep Informele zorg is het project gepresenteerd en men ziet een duidelijke meerwaarde. Begin
2018 vindt hierover bestuurlijke besluitvorming plaats waarna het geïmplementeerd kan worden.
Herijking adviesraden
Binnen de gemeente Staphorst zijn meerdere adviesraden actief, die ieder op hun eigen wijze advies aan de
gemeente geven. Het gaat hierbij om de Wmo-raad, de Sportraad, de Verkeersadviescommissie, Adviesraad
Monumenten en de Jongerenraad. Tevens werd overwogen om een Participatieraad op te richten die zich met de
Participatiewet zal bezighouden.
Binnen het sociale domein maar ook daarbuiten, pakt de gemeente Staphorst beleidszaken steeds meer in
samenhang op. Dat heeft geleid tot het besluit te komen tot het oprichten van een Adviesraad Sociaal Domein
bestaande uit de domeinen Jeugd, Participatie en Wmo. In september 2017 heeft de raad de verordening m.b.t.
deze nieuwe raad vastgesteld. Ingaande 2018 is de Wmo-raad ontbonden en eind 2017 is het werven van leden

e

voor de Adviesraad gestart. De installatie van de Adviesraad staat gepland voor het 1 kwartaal 2018.
Toezicht Wmo
De gemeente is verantwoordelijk geworden voor het toezicht houden op de kwaliteit van de ingekochte Wmovoorzieningen. De GGD IJsselland voert het toezicht uit voor de gemeente op basis van meldingsplichtige zaken
(calalmiteiten) als signaaltoezicht. In 2018 wordt er gestart met het preventief toezicht.
Maatwerkvervoer
Per 1 januari 2017 is de provincie Overijssel gestopt met de Regiotaxi. Voor de uitvoering van het
maatwerkvervoer is daarom Mijn Taxi Op Maat gestart. Het vervoer wordt stipt gereden, er zijn weinig klachten en
de kosten nemen wat af. In het afgelopen jaar is ook gestart met de aanbesteding voor het maatwerkvervoer,
inclusief leerlingen- en jeugdvervoer, vanaf medio 2019.
Beschermd wonen/maatschappelijke opvang
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang zijn een lokale verantwoordelijkheid die in samenwerking met
regiogemeentes en centrumgemeente wordt ingevuld. Afgelopen jaar zijn het regionale convenant en de
veranderagenda geëvalueerd. Er zijn belangrijke stappen gezet om te werken aan de ambitie op de thema’s:
1. Zo lang mogelijk zelfstandig wonen
2. Zo snel mogelijk weer zelfstandig wonen
3. Samenwerking in de keten
Ook de komende jaren zullen de genoemde thema’s de speerpunten zijn. Om beter aan de ambities te kunnen
werken is de regio Noord-Veluwe per 1 januari 2019 verzelfstandigd. Gemeente Staphorst maakt onderdeel uit
van de regio IJssel-Vecht.
Begeleiding
Voor de maatwerkvoorzieningen begeleiding is in 2015 op regionaal niveau (Staphorst, Zwartewaterland, Meppel,
Westerveld, Hoogeveen en de Wolden) een inkoopproces doorlopen. Hierin is een eerste aanzet is gemaakt voor
een verdere transformatie van de begeleiding en de mogelijkheid geboden voor nieuwe aanbieders om toe te
treden. Dit heeft ertoe geresulteerd dat er met ingang van 1 januari 2016 ca. 80 aanbieders een contract is
gesloten. Van deze 80 gecontracteerde aanbieders leveren ca. 40 aanbieders ook daadwerkelijk de zorg in de
gemeente. Deze contracten hebben een looptijd van 1 jaar met twee keer de mogelijkheid tot verlenging met één
jaar. De contracten zijn voor het jaar 2017 verlengd. In 2018 wordt gestart met de aanbestedingsprocedure omdat
de contracten een looptijd hebben tot 1 januari 2019.
Aantallen begeleiding:
Ondersteuning WMO (nieuw)
begeleiding
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Stand 31-12-2017

Stand 31-12-2016

Stand 31-12-2015

Individuele begeleiding Zorg in
Natura (ZIN)

90

82

70

Individuele begeleiding PGB

22

22

21

Groepsbegeleiding ZIN

85

81

67

Groepsbegeleiding PGB

11

10

13

Vervoer groepsbegeleiding ZIN

51

46

37

Vervoer groepsbegeleiding PGB

9

5

5

Kortdurend verblijf ZIN

1

1

1

Kortdurend verblijf PGB

3

2

1

272

249

215

Totaal

In 2017 is het aantal cliënten met individuele begeleiding gestegen met 17. Tevens ontvangen er in 2017 10
personen meer een vergoeding voor het vervoer naar de groepsbegeleiding. De stijging bedraagt 9% ten opzichte
van het totaal.
Huishoudelijke hulp
In 2016 hebben wij in regionaal verband: Meppel, Westerveld, Hoogeveen/De Wolden en Staphorst een
inkoopprocedure opgestart voor de inkoop van de maatwerkvoorziening ondersteuning in het huishouden. Dit
heeft er toe geleidt dat met ingang van 1 januari 2017 in totaal 10 aanbieders gecontracteerd zijn. Deze
contracten hebben een looptijd van 2 jaar met de mogelijkheid tot twee keer een verlenging met één jaar.
Aantallen huishoudelijk hulp:
Ondersteuning WMO hh

Stand 31-12-2017

Stand 31-12-2016

Stand 31-12-2015

Ondersteuning basis ZIN

106

100

91

Ondersteuning basis PGB

5

9

10

Ondersteuning plus ZIN

19

21

14

Ondersteuning plus PGB

0

0

1

Ondersteuning specifiek ZIN

4

5

4

Ondersteuning specifiek PGB

0

0

0

134

135

120

Totaal

Overige maatwerkvoorzieningen
Voor het leveren van rolstoelen, vervoersvoorzieningen (scootmobielen, aangepaste fietsen etc) en
woonvoorzieningen heeft de gemeente een contract met RSR uit Nieuwleusen. Dit contract heeft een looptijd tot
31 mei 2018 en kan 2 keer met 1 jaar worden verlengd. Het uitstaande bestand met voorzieningen (rolstoelen,
douchetoiletstoelen, bijzondere fietsen, scootmobielen etc.) bedraagt 197 voorzieningen.
Wat heeft het gekost?
In onderstaande tabel zijn de kosten opgenomen van de nieuwe decentralisatie WMO, de kosten voor de oude
"WVG" voorzieningen en hh zijn hierin niet opgenomen. Dit om de vergelijkbaarheid met de decentralisatiegelden
helder te houden. Er is aangesloten bij de landelijke functie-indeling, zoals die is voorgeschreven.
Omschrijving
Mantelzorg
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Taakveld Rekening 2017
6.1

79

Begroting 2017

Rekening 2016

47

55

Toegang ( o.a doventolk,
crisisbeheer,onafhankelijk
cliëntondersteuning, volledig pakket
mee)
Minimafonds ( fonds deelname
maatschapp activiteiten, bijdrage
wtcg, collect zorgverzekering,
compensatie eigen risico

6.2

143

2 04

209

6.3

58

115

12

Groepsbegeleiding, incl vervoer

6.71

607

466

531

Individuele begeleiding (ZIN)

6.71

476

350

362

PGB Begeleiding

6.71

189

485

418

0

-35

0

1.552

1.632

1.587

99

99

Totaal

1.651

1.731

1.587

Opbrengst | Uitkering Sociaal
Deelfonds

-1.844

-1.885

-2.147

-193

-154

-560

Ontvangst CAK
Totaal
Loonkosten Personeel

Saldo

Toelichting:
De uitgaven liggen in lijn met de begroting, waarbij wel een onderlinge verschuiving waarneembaar is in kosten:
van PGB naar groepsbegeleiding en individuele begeleiding. De kosten per PGB zijn afgenomen, het aantal
PGB's is echter gelijk gebleven.De uitgaven voor het minimafonds liggen lager dan begroot, dit komt mede
doordat de begrote kosten bijdrage wtcg niet zijn gemaakt. Bij de evaluatie sociaal domein zal het gehele
minimabeleid worden bekeken in hoeverre dit aanpassingen behoeft.
Het overschot ad € 193.000 zal worden toegevoegd aan reserve sociaal domein. Bij het opstellen van de
begroting 2017 was al rekening gehouden met een overschot van € 154.000.

B | Decentralisatie jeugd
Wat is er gerealiseerd?
In 2017 hebben we gewerkt aan het door ontwikkelen van de jeugdhulp. De decentralisatie biedt ons een unieke
kans om de jeugdhulp anders, beter en minder kostbaar in te richten. In 2015 en 2016 stond vooral de transitie
van de jeugdhulp centraal. Afgelopen jaar hebben we vooral ingezet op de transformatie van de jeugdhulp.
We krijgen steeds meer inzicht welke vormen van jeugdhulp veel voorkomen en waar mogelijk een andere lokale
aanpak iets in kan betekenen. Eenvoudige, integrale, preventieve en laagdrempelige ondersteuning dichtbij
vinden we hierbij erg belangrijk. Het Centrum voor Jeugd en Gezin Staphorst heeft hierin een belangrijke
regiefunctie vervult. We hebben dit samen met partners gedaan zoals scholen, kerken, (sport)verenigingen,
huisartsen en andere instellingen. We hebben ook afgelopen jaar ingezet op individuele- en groepstrainingen in
het preventieve domein, ter voorkoming op instroom in zwaardere vormen van jeugdhulp.
We willen komen tot een laagdrempelige toegang en een meer integrale aanpak zodat op alle leefgebieden
inzichtelijk is wat nodig is en de inwoner goed, snel en doelmatig wordt geholpen. In 2017 is gewerkt aan een
projectplan dat over de samenvoeging van het CJG en het CWO.
In 2017 hebben we toegewerkt naar een nieuw bekostigingsmodel dat vanaf 1 januari 2018 ingevoerd wordt.
Hierin gaan we werken met resultaatgerichte bekostiging. De lokale toegang bepaalt samen met de ouders en de
jeugdigen het ‘wat’ en de zorgaanbieder ‘hoe’ ze de doelen van het hulpverleningstraject gaan bereiken. Hierbij
komt het resultaat centraal te staan en is het niet (meer) relevant welke producten daarvoor worden ingezet. In
2017 is dit model samen met aanbieders tot stand gekomen.
Welke prestaties kun je monitoren?
Preventie en signalering
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- Met de verloskundigen hebben we ook in 2017 prenatale voorlichting georganiseerd in samenwerking met het
Centrum voor Jeugd en Gezin. Door hierin gezamenlijk op te trekken, wordt er al vroeg ingezet op voorlichting en
vindt voor ouders van hieruit een eerste laagdrempelige kennismaking met het CJG plaats.
- Al een aantal jaar organiseert het CJG de jaarlijkse themaweek. Het thema in 2017 was het thema ‘kleuren
buiten de lijntjes’. In het kader hiervan is o.a. een workshop gegeven Spelenderwijs opvoeden en zijn er in de
bibliotheek boeken tentoongesteld over ‘buiten de lijntjes opvoeden’. Het doel van de themaweek is steeds weer
de nadruk te leggen op preventie. Het preventieteam bestaat uit gemêleerd gezelschap van professionele en
vrijwillige organisaties. Het doel van het team is samenwerken op het gebied van preventie en/of voorlichting om
meer kinderen, jongeren en hun ouders te kunnen bereiken. Dit om problemen in een later stadium te kunnen
voorkomen.
- Belangrijk is dat elk kind een voorlichting aangeboden krijgt ten aanzien van alcohol, genotsmiddelen en/of
andere mogelijke verslavingen. Juist bij kinderen in de oudste groep van de basisschool blijken deze
preventielessen effectief te zijn. De gemeente stelt voor iedere school een bedrag beschikbaar om de voorlichting
te kunnen geven. Elke school is vrij in het kiezen van de organisatie die de voorlichting uitvoert. In 2017 hebben 8
scholen hiervan gebruik gemaakt. Daarnaast is het CJG is in 2017 aangesloten bij het platform preventie alcohol
en drugs. Dit jaar is er ook een doorgaande leerlijn ontworpen voor de scholen (door de GGD).
- In 2017 werd actief uitvoering gegeven aan het programma Boekenbas. Dit houdt in dat alle ouders bij hun
eerstgeborene bezoek krijgen van de zogenaamde ´Boekenbasmoeder´. Het programma was van oorsprong
gericht op de taalontwikkeling van kinderen. Tijdens de bijeenkomsten met ouders bleek dat er vooral ook vraag
was naar het bespreekbaar maken van opvoedthema´s die met het opvoeden van alledag te maken hebben.
Voorbeelden zijn: slapen, eten, zindelijk worden. Daarnaast blijft het stimuleren van de taal bij de kinderen een
belangrijke ingang.
- Ook is in 2017 ingezet op workshops voor en door ouders (Family Factory) op allerlei relevante
opvoedingsthema´s. Voorbeelden van onderwerpen zijn: communiceren met kinderen, timemanagement voor
gezinnen, mediawijsheid, etc. De workshops zijn informeel, oplossingsgericht en interactief van karakter.
- In 2017 hebben 21 kinderen via het CJG een Sociale vaardigheidstraining gevolgd. Daarnaast is in 2017 door 9
leerlingen gebruik gemaakt van collectief en preventief aanbod voor sociaal-/emotionele-/fysieke weerbaarheid.
- De Zorg-&adviesteams in het basisonderwijs hebben de beschikking over een maximum CJG budget van €
2.000,- die zij in mogen zetten voor individuele zorgtrajecten of groepstrajecten van leerlingen. Dit flexibele
budget voor de individuele leerling en/of groep is prettig om snel en effectief te kunnen handelen. Dit budget is
door scholen in 2017 bijvoorbeeld gebruikt voor tekentherapie (2 leerlingen), rouwbegeleiding (1 leerling),
individuele begeleiding (1 leerling), psychomotorische therapie (3 leerlingen).
Ondersteuning van gezinnen
- Het grootste deel van de hulpverlening heeft een ambulante ondersteuning. Dat wil zeggen dat de
ondersteuning gehaald wordt bij een organisatie of dat de ondersteuning gebracht wordt naar de thuissituatie. Er
is in ieder geval geen sprake van opname in een instelling of wonen in een residentiële setting. De meeste
vormen van ondersteuning zijn ambulant.
- Daarnaast heeft ook een deel van de jeugdigen jeugdhulp met verblijf.
In onderstaande tabel zijn het aantal toewijzingen in 2015, 2016 en 2017 weergegeven:
Aantal toewijzingen Staphorst
2017
2016
2015
Toewijzingen ambulante jeugdhulp
300
335
393
Toewijzingen Jeugdhulp met verblijf
29
25
26
Totaal aantal toewijzingen in Staphorst
329
360
419
Het aantal jongeren dat jeugdhulp heeft ontvangen is lager dan het aantal trajecten welke zijn ingezet. Sommige
jongeren hebben in 1 jaar gebruik gemaakt van meerdere vormen van jeugdhulp. Dat betekent dat zij gebruik
hebben gemaakt van meerdere jeugdhulptrajecten. De grootste aanbieders voor jeugdhulp in Staphorst zijn De
Ruyter’s Hoeve, Accare, Eleos en Dimence. Hulp en ondersteuning kan in sommige gevallen ingezet worden
middels een Persoonsgebonden Budget (PGB). In 2017 zijn 27 PGB’s verstrekt.
Risico’s
De risico’s voor het dossier jeugd liggen op het gebied van financiën. Het betreffen de mogelijke overschrijding
van het budget. Deze zijn opgenomen in de financiële paragraaf.
Wat heeft het gekost?
In onderstaande tabel zijn de kosten opgenomen van de nieuwe decentralisatie Jeugd.
Omschrijving

Taakveld

Rekening 2017

Begroting 2017

Rekening 2016

Lokale invulling toegang
Jeugd

6.2

272

281

443

Landelijke transitie
specialistische zorg

6.72

0

60

8

PGB

6.72

153

320

293
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Zorg in natura (ZIN)

6.72

2.230

1.778

1.804

2.655

2.439

2458

100

100

Totaal Lasten

2.755

2.539

2.458

Opbrengst/ uitkering Sociaal
Deelfonds

2.563

2.539

--2463

Totaal
Personeelslasten

Saldo
192
0
85
Toelichting:
Er ontstaat een verschuiving van PGB's naar Zorg In Natura. De hogere kosten Zorg in Natura worden vooral
veroorzaakt door de stijging aan Zorgkosten LVB (licht verstandelijke beperking). Zie ook onderstaande tabel:
Omschrijving soort Zorg in Natura

Bedrag 2017

Bedrag 2016

ZIN/GGZ

499

687

ZIN/LVB

1.020

588

711

529

2.230

1.804

ZIN/Jeugd en opvoedhulp/LTA
Totaal

C | Decentralisatie participatiewet
Wat is er gerealiseerd?
De Participatiewet geldt niet alleen voor mensen met een regulier arbeidsvermogen. Ook inwoners met een
beperking die arbeidsvermogen hebben vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Burgers zonder
arbeidsvermogen hebben/krijgen een Wajonguitkering en vallen daarmee onder de verantwoordelijkheid van het
UWV.
Regionaal Werkbedrijf
Binnen het Regionaal Werkbedrijf (RWB) wordt in netwerkverband samengewerkt door werkgevers, werknemers,
onderwijs, gemeenten en UWV. Als belangrijkste taakstelling van het RWB voor de komende jaren wordt het
realiseren van de Banenafspraak beschouwd. Deze taakstelling is gericht op het realiseren van banen voor
mensen uit de zg. doelgroep, dat zijn mensen die minder dan 100 % arbeidsvermogen hebben. Voor de
registratie van deze groep is het doelgroepregister in het leven geroepen. Inwoners met een Wajonguitkering (en
arbeidsvermogen), met een WSW status en scholieren uit speciaal – en praktijkonderwijs zijn/worden
automatisch opgenomen in het register. Daarnaast geldt opname voor inwoners die daarvoor door UWV worden
geïndiceerd. UWV is belast met het bijhouden van de registratie en van de realisatie banenafspraak.
Personen uit het doelgroepregister komen bij het verkrijgen van werk in aanmerking voor loonkostensubsidie.
Ultimo 2017 werd (aan werkgevers) voor 9 personen loonkostensubsidie verstrekt. Voor Staphorst gaat het
daarbij om € 48.845, ongeveer 2,3 % van de totale uitgaven bijstand.
Een belangrijk product dat vanuit het RWB wordt aangestuurd is de werkgeversdienstverlening. In RWB-verband
zijn in 2017 afspraken gemaakt om tot verdere uniformering van de werkgeversbenadering te komen via het
werkgeversservicepunt. In onze subregio stemmen we de benadering af met de gemeenten Steenwijkerland,
Westerveld, Meppel en het UWV; onder andere is er elke maandagochtend een afstemmingsoverleg tussen de
accountmanagers. In dat gesprek komt ook de gezamenlijke taakstelling aan de orde. Onze accountmanager
blijft het lokale gezicht van de werkgeversdienstverlening.
Staphorst Werkt!
In september 2017 is de coöperatie StaphorstWerkt! opgericht. Daarmee heeft het project dat begin 2015
ontstond zich omgevormd tot een rechtspersoon. De gemeente heeft dit private initiatief om mensen vanuit de
uitkering terug te brengen op de arbeidsmarkt ondersteund. Het sluit naadloos aan bij het beleid om bij arbeids-
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reïntegratie gebruik te maken van de kracht van het lokale bedrijfsleven.
In 2017 hebben 18 klanten met een bijstandsuitkering bij StaphorstWerkt! aan hun arbeidsreïntegratie gewerkt.
Daarvan is zijn 5 personen permanent of tijdelijk naar werk uitgestroomd.In het tweede kwartaal 2017 is een
tweede reïntegratieconsulent gestart met zijn werk. Hierdoor is het sturen op uitstroom nog meer centraal komen
te staan. Het totaal aantal klanten dat een bijstandsuitkering ontvangt, vanuit Participatiewet (133 personen) of
IOAW (11 personen) is in 2017 licht gedaald van 149 naar 144; die tendens zet zich momenteel door. De
eerstgenoemde groep bestaat nog steeds voor bijna de helft uit personen met een ander geboorteland dan
Nederland (waaronder de personen met een vluchtelingenstatus). Door uitbreiding van de formatie kon aan deze
groep meer aandacht worden gegeven. Toch maakt de specifieke situatie van statushouders aanvullende
ondersteuning nog noodzakelijk. Daarom zal in 2018 specifieke begeleiding worden ingekocht om deze groep
gerichter naar werk te kunnen begeleiden.
Sociale werkvoorziening
Met betrekking tot Reestmond zijn meerdere thema’s aan de orde geweest. Via verschillende bestuurlijke
tussenstappen is het uittreden van gemeente De Wolden afgerond. Door dit uittreden was een aanpassing van de
Gemeenschappelijke Regeling noodzakelijk. De besluitvorming hierover is in december afgerond.
Over de doorontwikkeling van Reestmond op basis van de strategische beleidsvisie zijn in 2017 nadere besluiten
genomen. Onder de naam Reestmond in Ontwikkeling (RiO) is de re-organisatie van het bedrijf verder opgepakt;
inmiddels loopt de uitvoering.
Per 1 januari 2018 is het bij Reestmond mogelijk geworden om op individuele basis diensten in te kopen. Voor
onze 8 inwoners met een wsw-indicatie, die een tijdelijk dienstverband hadden bij Reestmond is er voor gekozen
om een vast dienstverband in te kopen.
Minimabeleid
Het minimabeleid van de gemeente Staphorst kent 3 basisonderdelen: de collectieve zorgverzekering, de
bijzondere bijstand en het Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten (FDMA) De collectieve zorgverzekering
is beschikbaar voor iedereen tot 120 % van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. In 2017 namen gemiddeld
141 mensen deel aan deze verzekering.
De totale uitgaven bijzondere bijstand bedroegen in 2017 ruim € 146.000. De grootste uitgaven hierbinnen waren:
€ 42.000 kosten gerelateerd aan bewindvoering en € 40.000 woninginrichtingskosten (nieuwkomers)
Om de deelname aan maatschappelijke activiteiten te bevorderen is in 2016 het Fonds Deelname
Maatschappelijke Activiteiten (FDMA) in het leven geroepen. In 2017 zijn totaal 97 aanvragen gedaan voor een
bijdrage gedaan; daarvan zijn er 10 afgewezen. De totale uitgaven voor de 87 gehonoreerde aanvragen
bedroegen € 23.633.
Wat heeft het gekost?
In onderstaande tabel zijn de kosten opgenomen van de decentralisatie Participatie
Bedrag begroting
Omschrijving
Taakveld
Rekening 2017
2017
Bijdrage oud
6.4
1.188
1162
"WSW"medewerkers
Exploitatiebijdrage Reestmond
6.4
77
77
Reïntegratietrajecten/
loonwerkbepaling/ Beschut
6.5
64
102
werk
Educatie
6.5
-12
15
Personeelslasten
6.4/6.5
171
126
Totaal lasten
1.488
1.482
Opbrengst/Uitkering sociaal
deelfonds

1.374

1.374

Bedrag rekening
2016
1.240
214
79

181
1.714
1.316

Saldo
114
108
398
Toelichting:
Voorheen ontvingen wij middels een subsidieregeling gelden voor de uitvoering van de WSW, welke doorgesluisd
werden naar Reestmond. Hetzelfde gold voor reïntegratie-trajecten. Beide subsidieregelingen (zgn. ‘Sisaregelingen’) zijn komen te vervallen en daar is de Participatiewet voor in de plaats gekomen. Het betreft hier dan
eigenlijk ook geen ‘nieuw geld’, maar een andere wijze van ontvangen gelden en verantwoording.
De totale uitgaven liggen in lijn met de begroting. De hogere kosten voor ureninzet vloeit voort de inzet van de
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accountmanager bedrijven .
Op grond van de vastgestelde begroting Reestmond over het jaar 2017, waar een tekort werd verwacht ad €
526.0000 heeft er een betaling plaatsgevonden ad € 77.000 aan exploitatiebijdrage 2017. Het daadwerkelijk
gerealiseerde resultaat 2017 bedraagt € 1.178.000 negatief (excl. de al betaalde bijdrage ad € 526.000) en zal
ten laste komen van de algemene reserve van Reestmond.

D | Reserve sociaal domein
Gemeente Staphorst heeft besloten bij het samenstellen van de nota reserves en voorzieningen 2015 de reserve
WVG om te zetten naar de reserve sociaal domein om mogelijke tegenvallers van de decentralisaties op deze
wijze te kunnen opvangen. Mochten de werkelijke uitgaven in enerlei jaar hoger zijn dan de opgenomen bedragen
in de begroting, wordt een mogelijk tekort gedekt uit deze reserve. De reserve kent begin 2017 een saldo van €
2.729.000
Voor het bepalen van de reserve Sociaal Domein nemen we alle uitgaven en ontvangsten mee die te maken
hebben met de afgifte van voorzieningen binnen het sociaal domein. Naast de nieuwe 3 decentralisaties zijn dit
de voorzieningen in kader van de oude WVG en hulp bij het huishouden. Het verschil tussen de begrote en
werkelijke bedragen komt ten laste of ten gunste van de reserve sociaal domein. Dit levert het volgende overzicht
op:
Onderdelen (bedragen x €1.000)

Tekort 2017

Overschot 2017

Stand reserve begin 2017

2.729

WMO toevoeging verwacht overschot

154

WMO

39

Jeugd
Participatie

192
6

Loonkosten
"Oude WVG" voorzieningen, inclusief hh

111

Diversen

40

Per saldo toegevoegd in 2017

Toegevoegd Reserve Sociaal Domein

146

2.875

Bij het samenstellen van de begroting 2017 was al rekening gehouden met een toevoeging van € 154.000,- in
verband met het verwachte overschot op de WMO. Deze dient ter dekking van de verminderde inkomsten uit de
toekomstige decentralisatie-uitkering. Door invoering van het objectieve verdeelmodel is de verwachting dat deze
verlaagd zal worden van € 2,3 milj in 2015 naar € 1.4 milj in 2019.
Mochten de kosten voor de WMO voorzieningen zich stabiliseren op het huidige niveau van € 1,6 - €1,7 milj
betekent dit dat we in de toekomst mogelijk een tekort hebben op deze decentralisatie van € 200.000, welke
opgevangen dient te worden in de normale begroting of door een jaarlijkse onttrekking uit de reserve
decentralisatie. Deze is voorlopig groot genoeg. In 2019 zal er op Rijksniveau een evaluatie plaatsvinden van de
verschillende budgetten en vindt er een nieuwe berekening plaats van de objectieve verdeelmodellen.
Door de toevoeging ad € 146.000 is de stand van de reserve eind 2017 € 2.875.000
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Jaarrekening - Overzicht baten en lasten 2017
Jaarrekening - Overzicht baten en lasten 2017
(bedragen x € 1.000)
Omschrijving programma

Begroting 2017 voor
wijziging
Baten Lasten Saldo

Begroting 2017 na
wijziging

Realisatie 2017

Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

Programma 0 | Algemeen Bestuur en 22.263
23.051
21.725 23.369
21.433
2.533 19.808 1.326
1.996
Organisatie
Programma 1 | Openbare Orde en
Veiligheid

59 -

1.221

1.162

59 -

1.224

1.165

60 -

1.166

1.106

Programma 2 | Verkeer, Vervoer en
Waterstaat

66 -

2.586

2.520

164 -

2.834

2.670

191 -

2.116

1.926

Programma 3 |
Economie/ondernemen

208 -

218

10

208 -

218

10

241 -

107

134 -

Programma 4 | Onderwijs

262 -

1.576

1.314

338 -

1.665

1.327

331 -

1.632

1.301

Programma 5 | Sport, Cultuur,
Recreatie en Toerisme

163 -

3.189

3.026

163 -

4.175

4.012

223 -

3.886

3.663

Programma 6 | Sociaal Domein

2.193 - 10.308

8.115 2.328 - 10.561 8.233 2.340 - 10.421 8.081

Programma 7 | Volksgezondheid en
Milieu

3.282 - 4.474

1.193 3.046 - 4.441

Programma 8 | Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening

3.976 - 4.724

Programma 9 | Overhead
Saldo baten en lasten vóór
mutaties in de reserves

83 -

748

4.517

4.434

32.555
35.346
-

2.714

5.478 - 4.811
83 -

6.081

1.395 3.282 - 3.830

548

667 - 4.799 - 2.698 2.101 5.997

299 -

5.694

5.395

34.918
35.135
37.336 2.417
33.546 1.648 -

Mutatie reserves programma 0

91 -

0

91 -

91 -

0

91 -

81 -

Mutatie reserves programma 1

0

6

6

0

6

6

0

6

6

Mutatie reserves programma 2

1.480 -

660

820 -

1.346 -

758

588 -

747 -

758

10

Mutatie reserves programma 3

50 -

0

50 -

50 -

0

50 -

0

0

0

Mutatie reserves programma 4

481 -

18

463 -

503 -

18

485 -

503 -

18

485 -

Mutatie reserves programma 5

356 -

70

286 -

1.455 -

70

70

1.194 -

Mutatie reserves programma 6

73 -

158

85

101 -

190

89

13 -

150

137

Mutatie reserves programma 7

214 -

0

214 -

212 -

0

212 -

0

595

595

Mutatie reserves programma 8

23 -

15

8-

404 -

1.545

1.141

255 -

2.622

2.367

Mutatie reserves programma 9

328 -

144

184 -

1.130 -

289

841 -

419 -

304

115 -

Totaal toevoegingen en
onttrekkingen aan de reserves

2.955 - 1.071

Resultaat

35.510- 36.417
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1.385 - 1.264 -

81 -

1.884 - 5.293 - 2.876 2.417 - 3.283 - 4.523
830

40.211- 40.212

0

38.418- 38.069

1.241
407-

Jaarrekening - Toelichting op het overzicht van
baten en lasten 2017
Jaarrekening - Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2017
In dit hoofdstuk is opgenomen:
Toelichting op de programma's:
Programma 0 | Algemeen Bestuur en Organisatie
Programma 1 | Openbare Orde en Veiligheid
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Programma 3 | Economie/ ondernemen
Programma 4 | Onderwijs
Programma 5 | Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme
Programma 6 | Sociaal Domein
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu
Programma 8 | Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Programma 9 | Overhead
Toelichting op:
Algemene dekkingsmiddelen
Vennootschapsbelasting
Onvoorzien
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves/voorzieningen
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
Klik hieronder op een onderdeel voor meer informatie.
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Programma 0 | Algemeen Bestuur en Organisatie
Programma 0 | Algemeen Bestuur en Organisatie
Begroting 2017 voor
wijziging
Baten

Begroting 2017 na
wijziging

26.027 -

Lasten
Saldo
Onvoorzien
Resultaat voor
bestemming
Toevoeging/onttrekking
aan reserve
Resultaat na
bestemming
Te verklaren verschil: € 4.019 nadeel

Realisatie 2017

28.344 -

Incidenteel

26.652 -

206-

3.506

4.202

6.519

0

22.521 -

24.142 -

20.133 -

206-

0

0

0

22.521 -

24.142 -

20.133 -

206-

91 -

91 -

81 -

0

22.612 -

24.233 -

20.214 -

206-

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging
Taakveld

Omschrijving

Nadeel

Voordeel

0.1 Bestuur:
Raad

Eenmalige implementatiekosten nieuw Raadsinformatiesysteem

25

Diverse kosten lager
B&W

Hogere cursus- en studietoelagen

11
15

Geen budget nodig geweest voor onderzoekskosten

50

Onttrekking i.p.v. toevoeging pensioenvoorziening wethouder. Door
aanpassing rentepercentage van 0,8% in 2016 naar 1,6% in 2017. Door
het hogere rekenpercentage ontstaat er een belangrijk voordeel.

206

Diverse kosten lager

12

Niet geraamde vergoeding detachering personeel gemeente

34

Adviesorganen Geen uitgaven Nota Burgerkracht/SWS (dubbele raming)
0.2
Burgerzaken

0.5 Treasury
0.6 OZB

Er is sprake van een detacheringsvergoeding van een gemeente (18k)
Daarnaast zijn er meer rijbewijzen verstrekt (20k) en minder huwelijken
dan begroot (11k).
Doorberekening autom. en cursuskst. Overhead
Voordeel door hoger dividend, niet geraamde rente stichting Zwembad en
hogere rente hypothecaire lening industrieterrein.
Bij vaststelling van de OZB tarieven (voorafgaand aan het belastingjaar)
zijn de definitieve WOZ waarden nog niet bekend. Daarnaast is het
percentage gegronde WOZ bezwaren achteraf meegevallen
Kosten/baten uitvoering Wet WOZ Zwartewaterland, was niet geraamd

Doorberekening autom. en cursuskst. Overhead
0.7 Uitkering
Hogere algemene uitkering incl. afrekening voorgaande jaren
gemeentefonds
Het begrotingsoverschot en/of- tekort wordt geraamd op onvoorzien. Na
0.8 Overige
vaststelling zomernota komt dit uit op een tekort van € 746k. Het
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21
30
38
25
33
138

158

13
37
746

werkelijke voor- of nadelig rekeningsaldo komt hier niet op, maar komt als
saldo van het verschil tussen baten en lasten na toevoeging en
onttrekking reserves op de jaarrekening
Hogere toevoeging en lagere onttrekking
De hogere toevoeging aan de reserve grondexploitatie in programma 8
komt doordat de winst volgens nieuwe BBV voorschriften berekend moet
worden volgens de POC methode (Percentage of Completion). Voor het
industrieterrein Bullingerslag wordt in het verslagjaar dan ook al ruim €
1,5 miljoen winst genomen. De winstrealisatie van woningbouw RouveenWest 4 en industrieterrein De Esch 3 is nu lager. Ook zijn de kosten van
0.10 Reserves
riolering en gemeentereiniging (afval) in programma 7 belangrijk lager
dan geraamd. in totaal een toevoeging van € 583.000 i.p.v. een
onttrekking van € 208.000. De lagere beschikking komt door minder
investering t.l.v. de reserves dan geraamd. Het betreft met name
investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut, in de
immateriële sfeer en investeringen < € 25.000 die ineens ten laste van
reserves worden gebracht.

3.656

Overige verschillen programma 0

5

0

4.636

617

Nadeel: € 4.019

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
Reserve

Geraamde
toevoeging

Geraamde
onttrekking

Werkelijke
toevoeging

Werkelijke
onttrekking

LvI - Stemmachines

10

0

Aflossing lening N.V.
Vitens

81

81

Per saldo

91 -

81 -

t.l.v.
exploitatie

Incidentele lasten en baten
Geen incidentele lasten.
Incidentele baten (deel
t.l.v. reserves)
Onttrekking pensioen
voorziening wethouder
Geen toevoeging
pensioen voorziening
wethouder
Totaal incidentele baten
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Realisatie
begrotingsjaar

Raming na
wijziging

Raming voor
wijziging

Wijzigingsnr.

107

t.g.v. exploitatie

n.v.t.

99

t.g.v. exploitatie

n.v.t.

206

0

0

Programma 1 | Openbare Orde en Veiligheid
Programma 1 | Openbare Orde en Veiligheid
Begroting 2017 voor
wijziging
Baten

Begroting 2017 na
wijziging

Realisatie 2017

Incidenteel

59 -

59 -

60 -

0

Lasten

1.221

1.224

1.166

0

Saldo

1.162

1.165

1.106

0

0

0

0

1.162

1.165

1.106

6

6

6

1.168

1.171

1.112

Onvoorzien
Resultaat voor
bestemming
Toevoeging/onttrekking
aan reserve
Resultaat na bestemming
Te verklaren verschil: € 60 voordeel

0

0

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging
Taakveld

Omschrijving

Nadeel

Voordeel

1.1
Lagere loonkosten taakveld crisisbeheer/brandweer
Crisisbeheer/Brandweer

7

Lagere kosten rampenbestrijding
1.2 Openbare Orde en
Veiligheid

8

Lagere loonkosten taakveld openbare orde en
veiligheid

33

Lagere kosten APV en DHW

4

Geen kosten boa's parkeertoezicht

6

Overige verschillen programma 1

2
0

60

Totaal voordeel: € 60

Toevoeging/onttrekking aan reserves
Reserve

Geraamde
toevoeging

Reservering groot onderhoud
gemeentelijke gebouwen

6

Geraamde
onttrekking

Werkelijke
toevoeging

Incidentele lasten en baten
Geen incidentele baten en/of lasten.
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6

t.l.v.
exploitatie

6
6

Per saldo

Werkelijke
onttrekking

6
6

0

Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Begroting 2017 voor
wijziging
Baten

Begroting 2017 na
wijziging

Realisatie 2017

Incidenteel

66 -

164 -

191 -

178-

Lasten

2.586

2.834

2.116

178

Saldo

2.520

2.670

1.926

0

0

0

0

Resultaat voor
bestemming

2.520

2.670

1.926

Toevoeging/onttrekking
aan reserve

840 -

588 -

10

Resultaat na bestemming

1.680

2.082

1.936

Onvoorzien

0

0

Te verklaren verschil: € 146 voordeel

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging
Taakveld

Omschrijving

Nadeel

Voordeel

2.1 Verkeer en
Vervoer

Hogere loonkosten taakveld wegen door inhuur

26

Doorber.autom.en cursuskst.overhead

15

Lagere onderhoudskosten asfaltwegen

11

Lagere onderhoudskosten elementenverhardingen

106

Lagere onderhoudskosten bermen en sloten

52

Hogere kosten bestrijding gladheid

19

Lagere kapitaallasten gladheidsbestrijding

11

Lagere kapitaallasten straatmeubilair en straatreiniging

17

Lagere netto lasten verkeersveiligheid

11

Overige verschillen programma 2

2
62

208

Totaal voordeel: € 146

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
Reserve

Reserve

Reservering uitvoering
wegenbeheersplan

wegenbeheer

- pagina 217 van 269

Geraamde Geraamde Werkelijke Werkelijke
toevoeging onttrekking toevoeging onttrekking
660

660

t.l.v.
exploitatie

Uitvoering wegennota 2011 wegenbeheer
2015

815

627

Elementenverhardingen
openbare ruimte

volkshuisvesting

30

30

Groenstroken

volkshuisvesting

10

10

LvI - 3e sensor ORW
Rouveen

zonder
bestemming

20

4

Voorbereidingskrediet Korte
inv. maatsch. nut
Kerkweg

30

Voorbereidingskrediet
Ebbinge Wubbenlaan

inv. maatsch. nut

20

Voorbereidingskrediet
Oosterparallelweg

inv. maatsch. nut

20

Voorbereidingskrediet
inv. maatsch. nut
Staphorst Noord-Oost fase 1

35

Voorbereidingskrediet
fietspad Heerenweg

inv. maatsch. nut

35

Fietspad Kanlaan

inv. maatsch. nut

94

Vervanging brug
Veldhuisweg

inv. maatsch. nut

4

Fietspaden ZSM,
Heerenweg en Gorterlaan

inv. maatsch. nut

18

Reserve zandput Hooidijk
van voorz.

met bestemming

Verkeersplan

zonder
bestemming

27

13

Onderzoek afslag A28

verkeersontsluitin
g

35

21

Onderzoek ontsluiting CZ
Rouveen

verkeersontsluitin
g

32

1

Verlichtingsplan fase 5

zonder
bestemming

22

21

Fietspad Rijksweg

inv. maatsch. nut

10

Bruggen en duikers

inv. maatsch. nut

25

Carpoolplaats de Lichtmis

inv. maatsch. nut

44

Carpoolplaats Staphorst

inv. maatsch. nut

20

98

758
Per saldo

98

1.346

19
758

747

588 -

0

10

Incidentele lasten en baten
Incidentele lasten (deel t.g.v. Realisatie
reserves)
begrotingsjaar
Reserve deels voorziening
toekomstig onderhoud
Conradsweg
Aanschaf
gladheidmeldsysteem
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Raming na
wijziging

Raming voor
wijziging

98

98

4

20

Wijzigingsnr.
begr. t.l.v. reserve

20

begr. t.l.v. reserve

2

Verkeersplan

13

27

begr. t.l.v. reserve

17

Onderzoek afslag A28

21

35

begr. t.l.v. reserve

17

Zuidelijke ontsluiting CZ
Rouveen

1

532

begr. t.l.v. reserve

11

Verlichtingsplan fase 5

21

22

begr. t.l.v. reserve

17

Carpoolplaats de Lichtmis

19

64

begr. t.l.v. reserve

17

178

798

Totaal incidentele lasten

Incidentele baten (deel t.l.v. Realisatie
reserves)
begrotingsjaar

Raming na
wijziging

20
Raming voor
wijziging

Wijzigingsnr.

Deels voorziening
toekomstig onderhoud
Conradsweg

98

98

Aanschaf
gladheidmeldsysteem

4

20

Verkeersplan

13

27

begr. t.l.v. reserve

17

Onderzoek afslag A28

21

35

begr. t.l.v. reserve

17

Zuidelijke ontsluiting CZ
Rouveen

1

532

begr. t.l.v. reserve

11

Verlichtingsplan fase 5

21

22

begr. t.l.v. reserve

17

begr. t.l.v. reserve

17

Carpoolplaats De Lichtmis
Totaal incidentele baten
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19

64

178

798

begr. t.l.v. reserve
20

20

begr. t.l.v. reserve

Programma 3 | Economie/Ondernemen
Programma 3 | Economie/Ondernemen
Begroting 2017 voor
wijziging
Baten

Begroting 2017 na
wijziging

Realisatie 2017

Incidenteel

208 -

208 -

Lasten

218

218

107

8-

Saldo

10

10

134 -

8-

0

0

0

10

10

134 -

50 -

50 -

0

40 -

40 -

134 -

Onvoorzien
Resultaat voor
bestemming
Toevoeging/onttrekking
aan reserve
Resultaat na bestemming
Te verklaren verschil: € 94 voordeel

241 -

8-

8-

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging
Taakveld

Omschrijving

Nadeel

3.1 Economische
Ontwikkeling

Lagere loonkosten taakveld economie

Voordeel
54

Niet geraamde (jaarlijkse) bijdrage gemeente Zwolle regio 2017

17

Lagere reguliere kosten taakveld Economische Ontwikkeling

6

3.2 Fysieke
Geen bijdrage gemeente Steenwijkerland, coörd.leaderactiviteiten
bedrijfsinfrastructuur

7

Vrijval project. Kosten Kroko + Multup.+Reestdal
3.3 Bedrijvenloket+regelingen

3.4 Economie
Promotie

8

Lagere kosten en hogere baten markten, handel en ambacht

10

Provincie Overijssel. Subsidie retailagenda 2017

10

Hogere toeristenbelasting en lagere forensenbelasting (wordt pas
achteraf opgelegd)

10

Overige verschillen programma 3
17

111

Totaal voordeel: € 94

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
Reserve

Reserve

Mutatieverwerking
kadaster

zonder
bestemming

Geraamde
toevoeging

Geraamde
onttrekking

Werkelijke
toevoeging

Werkelijke
onttrekking

t.l.v.
exploitatie

50
50

Per saldo
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50 -

0

Incidentele lasten en baten
Incidentele lasten (deel t.g.v. Realisatie
reserves)
begrotingsjaar
Plattelandsontwikkeling 2010
Reestdal

-8

Totaal incidentele lasten

-8

Geen incidentele baten.
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Raming na
wijziging

Raming voor
wijziging

Wijzigingsnr.
exploitatie

Programma 4 | Onderwijs
Programma 4 | Onderwijs
Begroting 2017 voor
wijziging

Begroting 2017 na
wijziging

Realisatie 2017

Incidenteel

Baten

262 -

338 -

331 -

0

Lasten

1.576

1.665

1.632

0

Saldo

1.314

1.327

1.301

0

Onvoorzien

0

0

0

0

Resultaat voor
bestemming

1.314

1.327

1.301

0

Toevoeging/onttrekking
aan reserve

463 -

485 -

485 -

851

842

815

Resultaat na bestemming
Te verklaren verschil: € 26 voordeel.

0

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging
Taakveld

Omschrijving

Nadeel

Voordeel

4.3
Lagere kosten leerlingenvervoer
Onderwijsbeleid+leerlingzaken

7

Doorber.autom.en cursuskst. overhead

4

Hogere kosten vervoer gymonderwijs

4

Lagere kosten logopedie

32

Hogere overige kosten OAB i.v.m. toekomstbestendig
maken Boekenbas
Lagere kosten peuterspeelzaal
Overige verschillen programma 4

62

70

56
1
96

Totaal voordeel: € 26

Toevoeging/onttrekking aan reserves
Reserve
Afschrijving
schoolgebouwen
Openstelling
schoolpleinen
Zonwering HD-school
Onderhoudsprogramma
gem.gebouw.

Reserve

Geraamde Geraamde Werkelijke Werkelijke t.l.v.
toevoeging onttrekking toevoeging onttrekking exploitatie

onderh.gem.gebouwen
zonder bestemming
onderh.gem.gebouwen
onderh.gem.gebouwen

Incidentele lasten en baten
Geen incidentele baten en/of lasten.
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481

15

15

7

7

18
18

Per saldo

481

485 -

18
503

18
485 -

503

Programma 5 | Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme
Programma 5 | Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme
Begroting 2017 voor
wijziging

Begroting 2017 na
wijziging

Realisatie 2017

Incidenteel

Baten

163 -

163 -

223 -

1.060-

Lasten

3.189

4.175

3.886

1.082

Saldo

3.026

4.012

3.663

22

0

0

0

0

Resultaat voor
bestemming

3.026

4.012

3.663

22

Toevoeging/onttrekking
aan reserve

413 -

1.385 -

1.194 -

0

2.614

2.627

2.469

22

Onvoorzien

Resultaat na
bestemming
Te verklaren verschil: € 158 voordeel

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging
Taakveld

Omschrijving

5.1+5.2 Sport

Lagere kosten sportstimulering (minder subsidie aangevraagd)

Nadeel

Voordeel
19

Vrijval Prov.bijdr.sportacc.+jeugd 2012

8

Lagere energiekosten gymlokalen en sporthal

5.3+5.4 Cultuur

5.7 Openbaar
groen+Recreatie

Totaal voordeel: € 158
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Hogere onderhoudskosten installaties door storing
Bijdrage onderhoud en beheer MCR aug-dec.2014
Nagekomen subsidie Scala aug.-dec.2016
Hogere loonkosten taakveld cultureel erfgoed
Prov.bijdr.cultuureducatie incl. voorgaande jaren (was niet
geraamd)
Lagere loonkosten taakveld openbaar groen en recreatie door
personeelswisseling
Lagere kosten bermen/sloten/specie waterhuish. Opschonen
watergangen in de Esch was niet nodig.
Later regulier onderhoud plantsoenen. Minder plantmateriaal
ingeboet dan begroot.
Lager regulier onderhoud groenvoorz. langs wegen Minder
regulier gesnoeid, zowel bomen als struiken.
St. Groene Steen bijdrage Notarisbos
Lagere kosten speelplaatsen en trapveldjes. Minder
geïnspecteerd en gerepareerd.
Recreatie en toerisme - lagere kosten
Overige verschillen programma 5

13
41
16
14
22
16
39
17
42
63
13
16
7
2
95

253

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
Reserve

Geraamde Geraamde Werkelijke Werkelijke t.l.v.
toevoeging onttrekking toevoeging onttrekking exploitatie

Reserve

Onderhoud
onderh.gem.gebouwen
gemeentelijke gebouwen

50

Alg. muzikale vorming
met bestemming
(AMV) primair onderwijs

20

144

15

75

20

Breedtesport

met bestemming

12

12

Afschrijving gymzaal
Staphorst

afschr.gebouwen

50

50

Afschrijving sportacc. VV
afschr.gebouwen
Staphorst

60

60

Bijdrage ict bibliotheek

zonder bestemming

90

90

LvI zonder bestemming
Boomveiligheidsinspectie

40

40

LvI Groenbeheerbestekken

zonder bestemming

15

LvI - Kappen 320 bomen zonder bestemming

22

LvI - Uitv.
landschapsplan

zonder bestemming

50

Particulier bomenbeleid

zonder bestemming

25

Herinr.Boslaan
(maatsch.nut)

zonder bestemming

20

Groenvoorz.Sth-Zuid
(maatsch.nut)

zonder bestemming

15

9

Groot onderh. hoofdveld
zonder bestemming
VV Staphorst

35

33

Groot onderh. velden VV
zonder bestemming
Staphorst

18

18

Groot onderh. velden VV
zonder bestemming
Staph. veld 5

20

20

Groenbeleidsplan

zonder bestemming

20

16

Bossages noordelijk deel zonder bestemming

20

11

800

800

Bijdrage st. zwembad

zonder bestemming
70

1.455

1.385 -

21

9

70

1.264

0

1.194 -

Incidentele lasten en baten
Incidentele lasten (deel t.g.v. Realisatie
reserves)
begrotingsjaar

Raming na
wijziging

Raming voor
wijziging

Wijzigingsnr.

Groot onderhoud
sp.v.Sth.hoofdveld

35

35

begr. t.l.v. reserve

17

Groot onderhoud sp.v.Sth.
Veld 2, 3 en 4

18

18

begr. t.l.v. reserve

17

Groot onderhoud sp.v.Sth.
Veld 5

20

20

begr. t.l.v. reserve

17
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Bijdr.beh.+ondh. MCR 2014

16

Groot onderhoud sporthal

70

70

800

800

Renovatie zwembad

70

begr. t.l.v. reserve

0

begr. t.l.v. reserve

17

Subs. Scala aug-dec.2016

14

Groenbeleidsplan

16

20

begr. t.l.v. reserve

17

Bossages noordelijk deel
gemeente

11

20

begr. t.l.v. reserve

17

9

15

begr. t.l.v. reserve

6

Boomveiligheidsinspectie
2017

40

40

40

begr. t.l.v. reserve

1

Kappen 320 bomen i.v.m.
ziekte

21

22

22

begr. t.l.v. reserve

1

Particulier bomenbeleid

9

25

begr. t.l.v. reserve

4

Subsidie Prinses Margriet
2015+2016

3

Herinrichting
groenvoorz.Sth.Zuid 1

Totaal incidentele lasten
Incidentele baten (deel t.l.v.
reserves)

t.l.v. exploitatie

t.l.v. exploitatie

1.082

1.084

Realisatie
begrotingsjaar

131

Raming na
wijziging

Raming voor
wijziging

Wijzigingsnr.

Groot onderhoud
sp.v.Sth.hoofdveld

35

35

begr. t.l.v.
reserve

17

Groot onderhoud sp.v.Sth.
Veld 2, 3 en 4

18

18

begr. t.l.v.
reserve

17

Groot onderhoud sp.v.Sth.
Veld 5

20

20

begr. t.l.v.
reserve

17

Groot onderhoud sporthal

70

70

begr. t.l.v.
reserve

0

800

800

begr. t.l.v.
reserve

17

Renovatie zwembad
Prov.Ov. Sportacc.+jeugd 2012
Prov.Ov. cult.conv.2009-2012
Groenbeleidsplan

70

8
4
16

20

11

20

9

15

Boomveiligheidsinspectie 2017

40

40

40

Kappen 320 bomen i.v.m.
ziekte

21

22

22

Particulier bomenbeleid

9

25

Totaal incidentele baten

1.060

1.084

Bossages noordelijk deel
gemeente
Herinrichting
groenvoorz.Sth.Zuid 1
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131

t.v.g. exploitatie
t.v.g. exploitatie
begr. t.l.v.
reserve
begr. t.l.v.
reserve
begr. t.l.v.
reserve
begr. t.l.v.
reserve
begr. t.l.v.
reserve
begr. t.l.v.
reserve

17
17
6
1
1
4

Programma 6 | Sociaal Domein
Programma 6 | Sociaal Domein
Begroting 2017 voor
wijziging

Begroting 2017 na
wijziging

Realisatie 2017

Incidenteel

Baten

2.193 -

2.328 -

2.340 -

107-

Lasten

10.308

10.561

10.421

98

Saldo

8.115

8.233

8.081

9-

0

0

0

0

8.115

8.233

8.081

9-

65

89

137

0

8.180

8.322

8.218

9-

Onvoorzien
Resultaat voor
bestemming
Toevoeging/onttrekking
aan reserve
Resultaat na bestemming
Te verklaren verschil: € 103 voordeel

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging
Taakveld

Omschrijving

6.1 Samenkracht en
burgerparticipatie

Baten en lasten nieuwkomers lager door lagere taakstelling

Nadeel

Voordeel
21

Lagere kosten collectieve vervoersvoorziening

50

Lagere kosten ondersteuning mantelzorg door de overgang van
twee mantelzorgorganisaties naar één

19

Lagere kosten subsidiëring sociaal cultureel werk

11

Lagere kosten subsidiëring geen verr. 2016

12

Hogere lasten en lagere baten acc. sociaal cultureel werk

11

Lagere kosten maatschappelijke dienstverlening. Minder gebruik
gemaakt van thuisbegeleiding
6.3 Inkomensregelingen Hogere loonkosten taakveld inkomensregeling

6.72
Maatwerkvoorziening
18+

27
12

Doorber. autom. en cursuskst. overhead

18

Hogere kosten bijzondere controle

20

Lagere kosten minimafonds

65

Lagere kosten schuldregeling en sanering

12

Doorber. autom. en cursuskst. overhead

8

Overige verschillen programma 6

3
93

196

Totaal voordeel € 129
WMO Eigen bijdrage CAK:
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK heeft de wetgever in feite
bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke
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verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeente geen zekerheid omtrent omvang en hoogte van de
eigen bijdragen kunnen worden verkregen.

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
Reserve

Geraamde Geraamde Werkelijke Werkelijke t.l.v.
toevoeging onttrekking toevoeging onttrekking exploitatie

Reserve

Onderhoudsprogramma
gem.gebouwen
onderh.gem.gebouwen
dienstencentrum
Raming/werkelijk
sociaal domein
reservering 3D's

4

73

4

186

13

146

Mantelzorg compliment

28
190

101

150

89

13

137

Incidentele lasten en baten
Incidentele lasten (deel
t.g.v. reserves)

Realisatie
begrotingsjaar

Beheerskosten 2016 RT
NWO

Raming na
wijziging

Raming voor
wijziging

Wijzigingsnr.

3

t.l.v. exploitatie

12 -

t.g.v. exploitatie

Gemeente Zwolle
exp.jeugdzorg 2012

23

t.g.v. reserve sociaal
domein

Gemeente Zwolle project
Trias 2015

10

t.g.v. reserve sociaal
domein

Gemeente Zwolle aanpak
jeugdwerkloosheid 2015

8

t.g.v. reserve sociaal
domein

Minder kosten PGB WMO
2016

67

t.g.v. reserve sociaal
domein

Totaal incidentele lasten

98

Geen nabetaling 2015
subs.soc.cult.w.

Incidentele baten (deel t.l.v.
reserves)

0

Realisatie
begrotingsjaar

0

Raming na
wijziging

Raming voor
wijziging

Wijzigingsnr.

Gemeente Zwolle
exp.jeugdzorg 2012

23

t.g.v. reserve
sociaal domein

Gemeente Zwolle project Trias
2015

10

t.g.v. reserve
sociaal domein

Gemeente Zwolle aanpak
jeugdwerkloosheid 2015

8

t.g.v. reserve
sociaal domein

Minder kosten PGB WMO
2016

67

t.g.v. reserve
sociaal domein

Totaal incidentele baten
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107

0

0

Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu
Begroting 2017 voor
wijziging
Baten

Begroting 2017 na
wijziging

Realisatie 2017

Incidenteel

3.282 -

3.046 -

3.282 -

5-

Lasten

4.474

4.441

3.830

147

Saldo

1.193

1.395

548

142

Onvoorzien

0

0

0

0

Resultaat voor
bestemming

1.193

1.395

548

142

Toevoeging/onttrekking
aan reserve

268 -

212 -

595

0

924

1.182

1.143

142

Resultaat na bestemming
Te verklaren verschil: € 39 voordeel

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging
Taakveld

Omschrijving

Nadeel

Voordeel

7.1
Lagere kosten volksgezondheid (uitvoeringsprogramma
Volksgezondheid Alcohol&Drugs, kadaveropvang als bijdrage GGD IJsselland)
7.2 Riolering

7.3 Afval

7.4 Milieu

53

De kosten zijn lager door meetplannen en meetsystemen, minder
storingen en geen grote calamiteiten, geen plannen waterbeheer. Vooren nadelen worden verrekend met de reserve. Door de lagere kosten
zijn ook de toegerekende overheidskosten lager.
Doorber.autom.en cursuskst.overhead
Voor- en nadelen verrekend met de reserve. De kosten zijn lager door
minder aanbiedingen en vertrek medewerkers.
Doorber.autom.en cursuskst.overhead

70
13
55
13

Lagere loonkosten taakveld milieu door vertrek medewerkers.

58

Doorber.autom.en cursuskst.overhead

41

Lagere kosten derden milieu en lagere baten

53

Lagere kosten begraafplaatsen door minder inhuur personeel. En er is
7.5
minder plantmateriaal ingeboet dan begroot. De opbrengsten zijn hoger
Begraafplaatsen door verlenging leges begraafrechten, uitgave nieuwe graven en
lijkbezorgingsrechten.
Doorber.autom.en cursuskst.overhead

82
15
207

246

Totaal voordeel: € 39

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
Reserve

Reserve

Onderhoudsprogramma
gem.gebouwen
onderh.gem.gebouwen
begraafplaats
VD/ND saldo riolering

riolering

VD/ND saldo
afvalstoffenheffing

afvalstoffenheffing
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Geraamde Geraamde Werkelijke Werkelijke t.l.v.
toevoeging onttrekking toevoeging onttrekking exploitatie
4
66

383

142

212

0

212

212 -

595

0

0

595

Incidentele lasten en baten
Incidentele lasten (deel
t.g.v. reserves)

Realisatie
begrotingsjaar

Inhuur advocaten

Raming na
wijziging

Raming voor
wijziging

79

t.l.v. exploitatie

Juridische ondersteuning

67

40

Totaal incidentele lasten

147

40

Incidentele baten (deel
t.l.v. reserves)

Realisatie
begrotingsjaar

Raming na
wijziging

NW energie NW Ov.
Subs.vd.

5

Totaal incidentele baten

5
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Wijzigingsnr.

t.l.v. exploitatie
0
Raming voor
wijziging

Wijzigingsnr.
t.g.v. exploitatie

0

0

7

Programma 8 | Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Programma 8 | Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Begroting 2017 voor
wijziging
Baten
Lasten
Saldo

Toevoeging/onttrekking
aan reserve
Resultaat na bestemming
Te verklaren verschil: € 207 voordeel

Realisatie 2017

3.976 -

5.478 -

4.724
748

Incidenteel

4.799 -

3.203-

4.811

2.698

2.786

667 -

2.101 -

417-

0

0

0

0

748

667 -

2.101 -

417-

228 -

1.141

2.367

0

520

474

266

417-

Onvoorzien
Resultaat voor
bestemming

Begroting 2017 na
wijziging

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging
Taakveld

Omschrijving

8.1 Ruimtelijke
Ordening

Hogere loonkosten taakveld RO door toegerekende eigen uren
en inhuur derden i.v.m. ziekte. Aantal projecten zijn
doorgeschoven naar 2018, daardoor lagere kosten

8.2 Grondexploitatie
8.3 Bouwen/wonen

Nadeel

Voordeel
53

Lagere kosten derden bestemmingsplannen

18

Leges bes.pl. hoger dan geraamd bij zomernota

35

Doorber.autom.en cursuskst. overhead
Hogere loonkosten taakveld grondexploitatie
Verkoop 4-tal grondstroken niet geramd
Hogere loonkosten taakveld wonen en bouwen door inhuur om
de achterstand weg te werken.
Onderhoud en beheer beh.soc.krt.2017-2019
Lagere kosten bouwcontrole en handhaving
Vastgoedregistratie - lagere kosten derden
Doorber.autom.en cursuskst.overhead
BGT - hogere kosten beheer BGT
Vrijval div.prov.bijdragen voorgaande jaren
Verkoop woning Tulpenstraat
Hogere leges bouw- en sloopvergunningen
Hogere ontvangsten leges welstand
Verlagen voorziening oninbaar
Overige verschillen programma 8

17
24
10
194
14
20
11
4
19

325

105
190
107
12
20
4
532

Totaal voordeel: € 207

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
Reserve
Onderhoud
gemeentelijke
gebouwen
Herziening
bestemmingsplannen
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Reserve
onderh.gem.gebouwen
volkshuisvesting

Geraamde
toevoeging
15

Geraamde
onttrekking

Werkelijke Werkelijke
toevoeging onttrekking
8

15

15

t.l.v.
exploitatie

Inv.+moties struct./omgevingsvisie

60

52

160

81

EPOS

zonder bestemming

Gebiedsontwikkeling
Muldersweg

grondexploitatie

20

5

Verschuldigde VPB

grondexploitatie

64

60

Kadernota buitengebied zonder bestemming

27

27

Leefbaarheid de Slagen grondexploitatie

50

20

Winst verk.
industriegrond De Esch grondexploitatie
3
Winst verk.
woningbouw Rvn West grondexploitatie
4
Winstneming
grondexploitatie
Bullingerslag
Exploitatiebijdragen
Bullingerslag

430

170

1.100

910
1.070

grondexploitatie

450

Verkopen groenstroken grondexploitatie

7

Kosten van in 2016
afgesloten complexen
grondexploitatie

grond met bestemming

8
1.545

404

1.141

2.622

255

0

2.367

Incidentele lasten en baten
Incidentele lasten (deel
t.g.v. reserves)

Realisatie
begrotingsjaar

Raming na
wijziging

Raming voor
wijziging

Wijzigingsnr.

Gebiedsontwikkeling
Muldersweg

5

20

begr. t.l.v. reserve

7

Herziening kadernota
Buitengebied

27

27

begr. t.l.v. reserve

17

EPOS

81

160

begr. t.l.v. reserve

2

Omgevingsvisie Staphorst

52

60

begr. t.l.v. reserve

1

Leefbaarheid de Slagen

20

50

begr. t.l.v. reserve

17

res. winstneming Rouveen
West 4

910

1.100

t.g.v. reserve
grondexploitatie

17

res. winstneming De Esch
3

170

430

t.g.v. reserve
grondexploitatie

17

1.070

t.g.v. reserve
grondexploitatie

17

450

t.g.v. reserve
grondexploitatie

17

res. winstneming
Bullingerslag
res. winstneming expl.bijdr.
Bullingerslag
Totaal incidentele lasten
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2.786

1.847

60

60

Incidentele baten (deel t.l.v.
reserves)

Realisatie
begrotingsjaar

Raming na
wijziging

Raming voor
wijziging

Wijzigingsnr.

Gebiedsontwikkeling
Muldersweg

5

20

begr. t.l.v. reserve

7

Herziening kadernota
Buitengebied

27

27

begr. 2015 t.l.v.
reserve

17

EPOS

81

160

begr. t.l.v. reserve

2

Omgevingsvisie Staphorst

52

60

60 begr. t.l.v. reserve

1

Leefbaarheid de Slagen

20

50

begr. t.l.v. reserve

17

Ontv. welstand baten > lasten
Ontv. bouwleges opbr. > €
520k
res. winstneming Rouveen
West 4

14

t.g.v. exploitatie

107

t.g.v. exploitatie

res. winstneming De Esch 3
res. winstneming Bullingerslag
res. winstneming expl.bijdr.
Bullingerslag
Verkoop woning Tulpenstraat
8
Prov.Ov. div. subsidies
voorgaande jaren
Totaal incidentele baten
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910

1.100

170

430

t.g.v. res.
grondexploitatie
t.g.v. res.
grondexploitatie
t.g.v. res.
grondexploitatie
t.g.v. res.
grondexploitatie

1.070
450
190

t.g.v. exploitatie

105

t.g.v. exploitatie

3.203

1.847

60

17
17
17
17

Programma 9 | Overhead
Programma 9 | Overhead
Begroting 2017 voor
wijziging
Baten

Begroting 2017 na
wijziging

Realisatie 2017

Incidenteel

83 -

83 -

299 -

299-

Lasten

4.517

6.081

5.694

395-

Saldo

4.434

5.997

5.395

694-

0

0

0

0

Resultaat voor
bestemming

4.434

5.997

5.395

694-

Toevoeging/onttrekking
aan reserve

432 -

841 -

115 -

0

Resultaat na bestemming

4.002

5.156

5.280

694-

Onvoorzien

Te verklaren verschil: € 123 nadeel

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging
Taakveld

Omschrijving

Nadeel

Personeel

Hogere personeelslasten, kosten inhuur derden lager

Voordeel

144

Minder inhuur derden, kosten personeelslasten hoger
Hogere studiebijdragen (incl. cursuskst. XL10-training)
Doorber.div. cursuskosten en kosten automatisering
(doorberekening aan div. taakvelden)
Lagere kosten cafetariamodel, minder uren verkocht
Toerekening werkkostenregeling lager
Lagere uitgaven bedrijfsgezondheidszorg
Vrijval voorziening reorganisatiekosten
Netto toevoeging voorziening gewezen personeel
Doorber. automatisering div. programma's
Informatievoorziening Verg. systeembeheer t.b.v. DOSZ-gemeenten kosten<baten
AZ/IZ
Lagere lasten en hogere baten
Huisvesting
Lagere afschrijvingslasten tel.centr. en raadzaal
Hogere huuropbrengst politiebureau
Mat. Openbare
Lagere kosten
Werken
Lagere afschrijvingslasten door latere aanschaf
Overige verschillen programma 9

370
81
34
16
11
11
37
677
160
27
27
25
16
21

902

22
2
779

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
Reserve
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Reserve

Geraamde Geraamde Werkelijke Werkelijke t.l.v.
toevoeging onttrekking toevoeging onttrekking exploitatie

Onderhoud gemeentelijke
onderh.gem.gebouwen
gebouwen
Vervanging
automatisering

verv.automatisering

33

75

33

18

186

248

201

138

Res.verb./afschr.gem.huis verb.gemeentehuis
LvI/Moties organisatieontwikkeling
LvI/Moties koffiezetapparaten
LvI/Moties - aanpassing
huisstijl
LvI/Moties - kipper minitractor
LvI/Moties calamiteitenaanhanger
Toekomstbestendig
gemeentehuis
EOverheidsvoorzieningen
Pepperflow
Digitalisering archieven
Niet gebruikte
dekkingsmidelen

50

50

zonder bestemming

250

136

zonder bestemming

12

12

zonder bestemming

50

20

zonder bestemming

7

6

zonder bestemming

10

11

zonder bestemming

100

zonder bestemming

112

11

zonder bestemming
zonder bestemming

6
210

5
13

wegbeheer

70
289

70
1.130

841 -

304

419

115 -

Incidentele lasten en baten
Incidentele lasten (deel t.g.v. Realisatie
reserves)
begrotingsjaar
Aanpassing huisstijl
Ontwikkelbudget organisatie
Koffiezetapparaten

Raming na
wijziging

Raming voor
wijziging

Wijzigingsnr.

20

50

60

begr. t.l.v. reserve

1

135

250

50

begr. t.l.v. reserve

1

12

12

250

begr. t.l.v. reserve

1

begr. t.l.v. reserve

17

restant
krediet

begr. t.l.v. reserve

17

restant
krediet

t.l.v. exploitatie

Toename voorz. voormalig
personeel

177

E-Overheidsvoorzieningen

14

112

Pepperflow Management
Informatie tool

5

6

Vossebelt, klapnet container

3

Kipper t.b.v. mini-tractor

6

7

7

begr. t.l.v. reserve

1

Calamiteiten-aanhanger

11

10

10

begr. t.l.v. reserve

1

Werkkleding buitendienst

1

begr. t.l.v. reserve

2

begr. t.l.v. reserve

17

Digitalisering archieven
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13

12

210

210

Totaal incidentele lasten
Incidentele baten (deel t.l.v.
reserves)
Aanpassing huisstijl
Ontwikkelbudget organisatie
Koffiezetapparaten
Vergoeding kantine 2016
Vrijval voorziening
reorganisatiekosten
Afname voorz. voormalig
personeel
IKB vak.geld jun.-dec.2016
lager
E-Overheidsvoorzieningen

395

657

Realisatie
begrotingsjaar

539

Raming na
wijziging

Raming voor
wijziging

Wijzigingsnr.

20

50

60

begr. t.l.v.
reserve

1

135

250

50

begr. t.l.v.
reserve

1

12

12

250

begr. t.l.v.
reserve

1

12

t.g.v. exploitatie

7
37

t.g.v. exploitatie

21

t.g.v. exploitatie

19

t.g.v. exploitatie

14

112 restant krediet

Pepperflow Management
Informatie tool

5

6 restant krediet

Kipper t.b.v. mini-tractor

6

7

7

Calamiteiten-aanhanger

11

10

10

Digitalisering archieven

13

210

210

Totaal incidentele baten

299

657

539
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begr. t.l.v.
reserve
begr. t.l.v.
reserve
begr. t.l.v.
reserve
begr. t.l.v.
reserve
begr. t.l.v.
reserve

17
17
1
1
17

Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
Onder de Algemene dekkingsmiddelen vallen:
-1 Lokale heffingen
-2 Algemene uitkeringen
-3 Dividend
- 4 Saldo financieringsfunctie
- 5 BTW-compensatiefonds
- 6 Overhead

1 | Lokale heffingen
De gemeente Staphorst kent de volgende niet bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen:
Begroting primair Begroting 2017
(bedragen x € 1.000)
Rekening 2017
2017
na wijziging
OZB eigenaar woning
1.412 1.412 1.423 OZB gebruiker niet-woningen
481 481 487 OZB eigenaar niet-woningen
761 761 777 Hondenbelasting
52 52 54 Forensenbelasting
60 60 57 Toeristenbelasting
47 47 67 1.402 1.402 1.442 -

Incidenteel
gerealiseerd

0

2 | Algemene uitkeringen
De verantwoorde algemene uitkeringen uit het gemeentefonds zijn gebaseerd op ten tijde van het opstellen van
de jaarrekening bekende informatie ter zake, zijnde de verrekening in december 2017. De raming in de primitieve
begroting was gebaseerd op de meicirculaire van het vorige begrotingsjaar voor een bedrag van € 12.707.883
met een uitkeringsfactor van 1,420. Dit is verhoogd met € 192.000 in verband met gevolgen herverdeeleffect
VHROSV.
In de zomernota is de oorspronkelijke raming met € 400.000 verhoogd door een hogere uitkeringsfactor (met 21
punten tot 1,441)) en een 3-tal nieuwe decentralisatie-uitkeringen (armoedebestrijding kinderen, verhoogde
asielinstroom, zowel partieel effect als participatie en integratie). De totaal geraamde algemene uitkering over
2017 is dan ook na de zomernota €13.299.883. Ook is het aantal kernen in 2017 toegenomen met 1 van 6 naar 7
ten opzichte van voorgaande jaren. De toename van 1 kern geeft een verhoging van de algemene uitkering van €
40.000. December 2017 geeft een uitkeringsfactor van 1,428, een afname van 13 punten t.o.v. de zomernota.
Door een hogere decentralisatie-uitkering asielinstroom, meer jongeren en ouderen, meer huishoudens met een
lager inkomen, meer (eenpersoons)huishoudens, meer één ouder huishoudens, meer bedrijfsvestigingen en een
nagekomen bedrag van 2015 is de uiteindelijke algemene uitkering € 37.000 hoger dan geraamd.
De decentralisatie-uitkering sociaal domein was oorspronkelijk gesteld op € 5.689.213. In de zomernota is de
oorspronkelijke raming met € 97.000 verhoogd tot € 5.786.213. Deze komt volgens de laatst bekende gegeven uit
op € 5.781.794. Voor het jaar 2018 is € 5.715.000 geraamd aflopend naar € 5.358.000 in 2020. De
decentralisatie-uitkering sociaal domein over de afgelopen jaren was: 2015 € 6.348.624; 2016 € 925.987 en €
5.781.794.
Een afname in 2020 t.o.v 2015 van bijna € 1 miljoen.

3 | Dividend
Verantwoord zijn de navolgende dividenden en ontvangen interest:
Begroting
Begroting 2017 Gerealiseerd
Incidenteel
(bedragen x € 1.000)
primair 2017
na wijziging
2017
gerealiseerd
Programma
Vitens N.V. - dividend 2016
50
50
62
0
Programma Vitens N.V. - rente
12
12
8
0
achtergestelde lening
Programma
Enexis N.V. - dividend 2016
24
24
23
0
Programma Enexis N.V. - rente
4
4
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0
Programma
0
Programma
0
Programma
0
Programma
0
Programma
0
Programma
0
Programma
0
Programma
0
Programma
0
Programma
0
Programma
0
Programma
0

achtergestelde lening
Enexis N.V. - rente aandh.
lening

9

Enexis N.V. - rente deelneming

5

5

CBL/Verkoop vennootschap

1

Rendo N.V. - dividend 2016

323

323

325

20

20

20

30

49

49

9

15

1

3

5

1

10

10

1

50

50

68

Rova N.V. - dividend 2016

55

161

161

Rova N.V. - achtergestelde
lening

30

30

30

625
Bovenstaande dividenden zijn in programma 0 verantwoord.

758

761

Wadinco - dividend 2016
Bank Nederlandse Gemeenten dividend 2016
BNG Financial Bond Fonds uitkering
BNG Government Bond Fonds uitkering
Winst verkoop 1/7 deel
Fin.B.Fonds
Winst verkoop 1/7 deel
Gov.B.Fonds

0

4 | Saldo financieringsfunctie
Primaire begroting
2017
Baten

Begroting 2017 na
wijziging

Gerealiseerd 2017

81

162

Lasten

0

63

63

Saldo

81

99

113

Incidenteel
gerealiseerd

176
0

Door belaste rente
132
124
839
excl. grondexploitatie
De werkelijk door belaste rente ten laste van de diverse producten is iets lager dan oorspronkelijk geraamd,
doordat de boekwaarde van de activa per 1-1-2017 iets lager is. De gemeente rekent rentelasten aan de diverse
programma's toe, zodat die programma's een integraal beeld geven van de kosten die met de uitvoering gemoeid
zijn.
Er wordt geen rente gecalculeerd over het werkzame eigen vermogen en voorzieningen van de gemeente. De
rente van de overtollige middelen die we ontvangen van de schatkist is nihil. Door de lage rente wordt met ingang
van het begrotingsjaar 2014 geen 5% maar 4% rente doorberekend. In het begrotingsjaar 2015 en 2016 is dit 3%.
Vanaf 2017 zijn er nieuwe BBV voorschriften, waarbij is bepaald dat de door te doorberekende rente mag worden
afgerond op 0,5% van het renteomslagpercentage. Omdat we weinig vreemd vermogen hebben is dit voor onze
gemeente vrij laag. Voor het begrotingsjaar 2017 komt dit uit op 0,2%. De toegerekende rente in 2017 over de
vaste materiële activa is 0,5%. Vanaf 2016 mag er geen rente meer worden berekend en bijgeschreven op de
gronden, inclusief gronden in de grondexploitaties. Hier is in de begroting en rekening 2017 rekening mee
gehouden.

5 | BTW-compensatiefonds
Rekening 2014

Rekening 2015

Rekening 2016

Rekening 2017

Gedeclareerde
1.716
1.900
2.017
1.823
bedragen
De afwijkingen tussen de jaren is hoofdzakelijk een gevolg van een hoger of een lager bedrag aan investeringen
waarop het BCF van toepassing is (openbaar nut: riolering, wegen, plantsoenen, bouwrijp maken grondexploitatie
etc.)
Vanaf 1 januari 2003 hebben de gemeenten te maken met het BTW-compensatiefonds (BCF). Gemeenten
kunnen daardoor een groot deel van de hen in rekening gebrachte BTW-voordruk terugkrijgen. Op 5 november
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2009 is een raamovereenkomst (handhavingsconvenant) met de belastingdienst ondertekend. Controle zal vooraf
plaatsvinden, zodat de gemeente niet voor verasssingen komt te staan. Dit geldt voor zowel de omzetbelasting,
BTW-compensatiefonds, loonheffingen en invordering van belastinggelden. Er wordt samengewerkt op basis van
transparantie, begrip en vertrouwen. Partijen streven naar een voortdurend inzicht in de actuele fiscale risico's en
een snelle en actuele standpuntbepaling binnen de kaders van de wet, regelgeving en jurisprudentie. De
rechtszekerheid wordt hierdoor vergroot. Het convenant is afgesloten voor onbepaalde tijd en wordt periodiek
geëvalueerd.

6 Overhead
Berekening percentage overhead:
Totaal alle taakvelden 0
€ 41.266
t/m 9
Taakveld 9 Overhead

€ 5.888

Totaal alle taakvelden 0
t/m 8

€ 35.378

af: Rova (4.730.101)
€ 923
Percentage Overhead: € 5.888 / 1% van € 34.455 = 17,09%
Berekening dekkingspercentage
- Rioolheffing
Saldo (t.g.v. reserve
383
(lasten<baten)
Lasten

976

Lastenverhoging
%overhead (17,09%)

156

BTW-voordeel

73

Totaal

1.204
van taakveld 2.1 - verkeer en vervoer

25% straatreiniging

16

Lastenverhoging %
overhead (17.09%)

3

van taakveld 6.3 - inkomensregelingen
Kwijtschelding rioolrechten 33
Lastenverhoging %
overhead (17,09%)

6

Totale lasten incl.
overhead, deel
straatreiniging,
kwijtschelding en BTW

1.262

Baten
1.645
- Afvalstoffenheffing
Eliminatie bijrage Rova (dit is voornamelijk doorbetaling). Hiervoor is praktisch geen ambtelijke bemoeienis.
Saldo (t.g.v. reserve
212
(lasten<baten)
Lasten

999

af: kosten Rova
923 Lastenverhoging
14
%overhead (17,09%)
bij: kosten Rova
923
BTW-voordeel
198
Totaal
1.211
van taakveld 2.1 - verkeer en vervoer
25% straatreiniging
16
Lastenverhoging %
3
overhead (17.09%)
van taakveld 6.3 - inkomensregelingen
Kwijtschelding
29
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afvalstoffenheffing
Lastenverhoging %
5
overhead (17,09%)
Baten
1.476
- Leges burgerzaken
Saldo (t.l.v. exploitatie)
151
Lasten
395
Lastenverhoging %
67
overhead (17,09%)
Totaal lasten
462
Baten
312
Baten
67%
- Leges lijkbezorgingsrechten
Saldo (t.g.v. exploitatie)
50
Lasten
241
Lastenverhoging %
41
overhead (17,09%)
Totaal lasten
282
Baten
332
Baten
118%
Eigen uren 2016 t.o.v. loonkosten taakveld begraafplaats + overhead.
N.B. eigen uren 2016
279
o.b.v. tijdschrijven
Loonkosten taakveld 2017 152 Overhead 2017

41 -

86
- Leges omgevingsvergunning
Saldo (t.l.v. exploitatie)
127
Lasten
1.0087
Lastenverhoging %
173
overhead (17,09%)
BTW-voordeel
127
Totaal:
1.307
Baten
1.088
Baten
83%
- Kosten overhead taakveld 8.2 - Grondexploitatie
Lasten bouwgronden in exploitatie
Lastenverhoging percentage overhead 17,09%
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417
71

Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting
Per 1 januari 2016 is de belastingplicht in de vennootschapsbelasting uitgebreid voor overheidslichamen en
daarmee ook voor gemeenten. De nieuwe wet beoogt niet alle activiteiten van de gemeente in de heffing maar
slechts die activiteiten waarmee de gemeente deelneemt aan het economische verkeer en in concurrentie treedt
met de private sector. Voor nagenoeg alle activiteiten van de gemeente geldt dat niet voldaan wordt aan de
ondernemerscriteria en deze niet worden geraakt door de VPB (vennootschapsbelasting). Voor veel activiteiten
geldt dat ofwel sprake is van het aanbieden van een collectie goed (geen deelname economisch verkeer) of
sprake is van structureel verlieslatende activiteiten.
Buiten het grondbedrijf oefent de gemeente op dit moment geen zelfstandige activiteiten uit die leiden tot een
verwachte belastingplicht. Voor de inkomsten van de reclamemast is nog onduidelijkheid. Is dit deelname aan het
economisch verkeer en valt het onder vermogensbeheer wat is vrijgesteld. Het enigste wat de gemeente doet is
jaarlijks een nota te sturen, te boeken en de ontvangst te verwerken. Ook is er nog onduidelijkheid over het te
hanteren rentepercentage. Voor de jaren 2016 en 2017 zijn voorlopige aanslagen betaald van jaarlijks
€ 30.000. In mei 2018 zal de aangifte van 2016 worden ingediend en in juni 2018 die van 2017. De voordelen van
de grondexploitatie worden jaarlijks ten gunste gebracht van de reserve grondexploitatie. Omdat het belasting
betreft over de fiscale winsten van de grondexploitatie worden de verschuldigde bedragen ten laste van deze
reserve grondexploitatie gebracht. Eind mei 2018 is de aangifte vennootschapsbelasting 2016 ingediend, waarbij
de fiscale winst is vastgesteld op € 90.000 en de verschuldigde vennootschapsbelasting € 18.000. Over 207 is
uitstel aangevraagd. Uitstel wordt gegeven tot 1 november. De aangifte hiervan zal naar verwachting in de loop
van juni worden gedaan.
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Onvoorzien
Onvoorzien
In de primitieve begroting is in het programma een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen ad €.32.
De raming van deze post is gebaseerd op een bedrag van € 2 per inwoner. Dit komt neer op rond de 1% van het
begrotingstotaal. Na samenstelling van de zomernota is het saldo op onvoorzien € 746 negatief.
In het begrotingsjaar zijn de volgende begrotingswijzigingen ten laste van de onvoorziene uitgaven gebracht.
Begrotingswijziging in
Realisatie
Onderwerp
Bedrag
Nr. begrotingswijziging
raadsvergadering dd.
programma
Primitieve begroting

8 nov. 2016

32

Gereserveerde middelen
na opmaak begroting

30

Voordelig begrotingssaldo

104

42
1. investeringen en moties
2017

8 nov. 2016

1-

4

3. uitvoering ketenbeleid

1 nov. 2016

30 -

3

13. verhoging honorarium
accountant

26 sep. 2017

12 -

13

17. zomernota

14 nov. 2017

807 -

diversen

17

saldo onvoorzien vrij beschikbaar einde jaar
746 negatief
Bij deze begrotingswijzigingen worden de volgende toelichting gegeven:
De voor- en nadelen worden grotendeels veroorzaakt door:
3. uitvoeringsprogramma 2016 - 2018 'voorkomen is
beter dan genezen'
13. honorriumvoorstel accountant voor de jaren 2016
t/m 2018
11. zomernota 2017 - voordelen:
hogere algemene uitkering

400

19. zomernota 2017 - nadelen:
hogere kosten inkomensvoorziening incl. inhuur
personeel
hogere kosten derden specialisme vergunningverlening
en handhaving
automatiseringsnota - hogere jaarlijkse reservering
hogere kosten inhuur personeel derden in 2017
hogere waterschapslasten
hogere kosten vacaturevervulling
overige verschillen < € 20. per saldo nadelen

45
40
75
900
25
21
101

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen
reserves/voorzieningen
Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves/voorzieningen
Lasten (toevoeging)
Reserve
Programma 0 | Algemeen bestuur
+ organisatie

Rekening
2017

Aandelen Vitens

Programma 1 | Openbare Orde en Gemeentelijke
Veiligheid
gebouwen
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Begroting
2017

Baten (onttrekking)
Begroting
2017
81.193 -

6.000

6.000

Rekening
2017
81.193 -

Programma 2 | Verkeer, vervoer en
Wegen
waterstaat

660.000

660.000

Programma 2 | Verkeer, vervoer en
Verkeer en infra
waterstaat

815.000 -

627.057 -

Programma 2 | Verkeer, vervoer en
Volkshuisvesting
waterstaat

30.000 -

30.000 -

Programma 2 | Verkeer, vervoer en
Volkshuisvesting
waterstaat

10.000 -

10.000 -

Programma 4 | Onderwijs

Gemeentelijke
gebouwen

Programma 4 | Onderwijs

Gemeentelijke
gebouwen

49.000 -

49.000 -

Programma 4 | Onderwijs

Gemeentelijke
gebouwen

58.000 -

58.000 -

Programma 4 | Onderwijs

Gemeentelijke
gebouwen

96.000 -

96.000 -

Programma 4 | Onderwijs

Gemeentelijke
gebouwen

108.000 -

108.000 -

Programma 4 | Onderwijs

Gemeentelijke
gebouwen

50.000 -

50.000 -

Programma 4 | Onderwijs

Gemeentelijke
gebouwen

120.000 -

120.000 -

Programma 5 | Sport, cultuur,
recreatie + toerisme

Gemeentelijke
gebouwen

Programma 5 | Sport, cultuur,
recreatie + toerisme

Met bestemming

12.000 -

12.000 -

Programma 5 | Sport, cultuur,
recreatie + toerisme

Gemeentelijke
gebouwen

50.000 -

50.000 -

Programma 5 | Sport, cultuur,
recreatie + toerisme

Gemeentelijke
gebouwen

60.000 -

60.000 -

Programma 6 | Sociaal domein

Gemeentelijke
gebouwen

4.000

4.000

Programma 8 | Volkshuisv. +
ruimtelijke ordening

Gemeentelijke
gebouwen

15.000

15.000

Programma 9 | Overhead

Gemeentelijke
gebouwen

33.000

33.000

Programma 9 | Overhead

Automatisering

186.000

201.410

Programma 9 | Overhead

Automatisering

248.200 -

138.451 -

Programma 9 | Overhead

Gemeentehuis

50.000 -

50.000 -

18.000

50.000

18.000

50.000

Analyse begrotingsafwijkingen
Hiervoor is ook reeds per programma en voor de algemene dekkingsmiddelen ingegaan op de verschillen tussen
de realisatie en de begrotingscijfers voor en na wijziging. Bij dit totaaloverzicht wordt aanvullend nog de volgende
toelichting gegeven:
De overschrijding van programma 0 - Algemeen Bestuur en ondersteuning wordt veroorzaakt door:
Hogere toevoeging reserves dan geraamd door:
1. voordeel in plaats van nadeel op zowel riolering als gemeentereiniging (afval).
riolering - een voordeel van € 383.000 i.p.v. een nadeel van € 66.000
afval - een voordeel van € 212.000 i.p.v. een nadeel van € 142.000
2. gewijzigde BBV voorschriften (POC methode) winstneming grondexploitaties, waardoor ook van het in 2017 in
gebruik genomen industrieterrein Bullingerslag € 1.520.000 winst is genomen.
3. lagere beschikking over reserves door minder investeringen t.l.v. reserves dan geraamd.
Het betreft met name investeringen in de immateriële sfeer en investeringen < € 25.000 die ineens ten laste
van reserves worden gebracht.
Geraamd tekort op onvoorzien van € 746.000.
De overschrijding van programma 9 - Overhead wordt veroorzaakt door:
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6 - Voorziening voormalig medewerker:
Toevoeging aan de voorziening voormalig personeel ten laste van de exploitatie.
Ten laste van de exploitatie is € 704.000 toegevoegd en ten gunste van de exploitatie € 21.000 ontrokken.
De toevoeging betreft het vertrek van een 2-tal medewerkers.
De voorziening is met € 594.000 toegenomen van € 527.000 per eind 2016 naar € 1.121.000 per eind 2017.

Recapitulatie reserves (bedragen x € 1.000)
Stand 01-01-2017

52.678

bij: jaarresultaat 2016

158
52.836

bij: toevoegingen t.l.v.
functie 980
idem van voorzieningen
af: onttrekkingen t.g.v.
functie 980

4.426
98
3.283 -

idem t.g.v. voorzieningen
1.241
Stand 31-12-2017

54.077

Recapitulatie voorzieningen (bedragen x € 1.000)
Stand 01-01-2017
bij: toevoegingen
af: onttrekkingen
idem t.g.v. reserves
Stand 31-12-2017
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1.956
722
323 98 301
2.256

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
WNT-verantwoording 2017 Gemeente Staphorst
Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op
de gemeente Staphorst. Het voor de gemeente Staphorst toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 €
181.000 (= algemeen bezoldigingsmaximum).
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
Bedragen x € 1

P.F.G. Rossen

L. Roest

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling
in 2017

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

0,95

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

Fictieve dienstbetrekking?

ja

ja

Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

€ 97.052

€ 54.062

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 15.006

€ 6.804

Subtotaal

€ 112.058

€ 60.866

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

€ 181.000

€ 171.950

-/- onverschuldigd betaald bedrag

-

-

Totaal bezoldiging 2017

€ 112.058

€ 60.866

Verplichte motivering indien
overschrijding

PM

PM

Aanvang en einde functievervulling
in

01/01 - 31/12

13/3 - 31/12

Deeltijdfactor 2016 in FTE

1,0

0,8889

Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

€ 91.747

€ 32.680

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 12.419

€ 4.646

Totaal bezoldiging 2016

€ 104.166

€ 37.326

Bezoldiging

Gegevens 2016
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1 t/m 12
n.v.t.
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
n.v.t.
2. Uitkeringen wegen beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking
n.v.t.
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in
2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen.
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Jaarrekening - Balans per 31 december 2017
Jaarrekening - Balans per 31 december 2017
Activa

31-12-2017

31-12-2016

Vaste Activa
Immateriële vaste activa (IVA)

0

0

Kosten verbonden aan het sluiten van
geldleningen, en het saldo van agio en disagio

0

0

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

0

0

Materiële vaste activa (MVA)
Gronden uitgegeven in erfpacht
Investeringen met economisch nut
Investeringen met economisch nut, waarvoor
ter bestrijding van de kosten een heffing kan
worden geheven
Investeringen in de openbare ruimte met
uitsluitend een maatschappelijk nut

28.978

29.209

0

0

21.806

22.521

6.457

6.688

715

0

Financiële vaste activa (FVA)

4.604

6.117

Kapitaalverstrekkingen aan:
- Deelnemingen
- Gemeenschappelijke regelingen
- Overige verbonden partijen

260
0
0

260
0
0

Leningen aan:
- Woningbouwcorporaties
- Deelnemingen
- Overige verbonden partijen

0
704
0

0
785
0

Overige langlopende leningen

1.430

1.760

Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

2.210

3.312

Bijdragen aan activa in eigendom van derden
Totaal vaste activa

33.582

35.326

2.212

3.394

Vlottende Activa
Voorraden
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Grond- en hulpstoffen:
- Niet in exploitatie genomen bouwgronden
- Overige grond- en hulpstoffen

0
0

0
0

2.212

3.394

Gereed product en handelsgoederen

0

0

Vooruitbetalingen

0

0

Onderhanden werk, waaronder gronden in
exploitatie

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1
jaar
- Vorderingen op openbare lichamen
- Verstrekte kasgeldleningen aan openbare
lichamen
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist
- Overige vorderingen
- Gronden in exploitatie derden

23.284

1.823
0
20.081
1.380
0

Liquide middelen
- Kassaldi
- Rabobank beleggersrekening
- Banksaldi

18.653

2.017
0
15.397
1.239
0

244
1
0
243

Overlopende activa

247
0
0
246

1.695

2.195

Vooruitbetaalde bedragen

202

508

Van Europese of Nederlandse overheid nog te
ontvangen specifieke uitkeringen

760

528

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde
bedragen

733

1.159

Totaal vlottende activa

27.435

24.489

Totaal-generaal

61.017

59.815

Passiva

31-12-2017

31-12-2016

Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves:
- voor egalisatie van tarieven
- overige bestemmingsreserves
Resultaat na bestemming: nog te bestemmen
resultaat
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54.426

52.836

8.317

11.323

0
45.759

0
41.355

349

158

Voorzieningen
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en
risico's
Onderhoudsegalisatievoorzieningen
Door derden beklemde middelen met een
specifieke aanwendingsrichting

2.256
2.226

1.851

0

0

31

105

Vaste schulden met een een rentetypische
looptijd > 1 jaar
Obligatieleningen

1.956

1.062

1.490

0

0

0
1.062
0
0
0

0
1.490
0
0
0

Waarborgsommen

0

0

Verplichtingen uit hoofde van financial- lease
overeenkomsten

0

0

Onderhandse leningen van:
- Binnenlandse pensioenfondsen en
verzekeringsinstellingen
- Binnenlandse banken en overige financiële
instellingen
- Binnenlandse bedrijven
- Overige binnenlandse sectoren
- Buitenlandse instellingen, fondsen, banken,
bedrijven en overige sectoren

Totaal vaste passiva

57.744

56.282

1.654

1.406

Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een
rentetypische looptijd < 1 jaar
- Kasgeldleningen
- Kas en banksaldi
- Overige schulden

0
0
1.654

Overlopende passiva
Vooruit ontvangen bedragen

0
0
1.406
1.619

2.127

18

20

Van Europese of Nederlandse overheid
ontvangen, nog te besteden specifieke
uitkering

723

757

Nog te betalen bedragen

878

1.349

Totaal vlottende passiva

Totaal-generaal
Gewaarborgde geldleningen
Garantstellingen
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3.273

3.533

61.017

59.815

924

1.173

0

0
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Jaarrekening - Toelichting op de balans per 31
december 2017
Jaarrekening - Toelichting op de balans per 31 december 2017
In dit hoofdstuk is opgenomen:
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Vaste activa
Vlottende activa
Vaste passiva
Vlottende passiva
Overige
Klik hieronder op een programma voor meer informatie.
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten daarvoor geeft.
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa vindt plaats op basis van verkrijgingsprijs (is: inkoopprijs en bijkomende kosten) of
vervaardigingsprijs (is: aanschaffingskosten en de overige kosten welke rechtstreeks aan de vervaardiging
kunnen worden toegerekend ). Passiva worden opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden
slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden
voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend
betaalbaar gesteld wordt.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van
het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende
arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter
toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals
ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en
dergelijke.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening
getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de
meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel
een verplichting gevormd te worden.
Activa
Vaste activa (met economisch nut)
In erfpacht uitgegeven gronden.
De in erfpacht uitgegeven percelen worden gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de waarde die bij eerste
uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen).
Overige investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen
wordt op het saldo afgeschreven.
Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte
gebruiksduur, waarbij rekening kan worden gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met
economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende
gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting
duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke
afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Volledigheidshalve vermelden wij
dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter
verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen
afgeboekt. Dit betreft met name investeringen in schoolgebouwen en riolering.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Gebouwen:

(Onder)gronden van activa met een meerjarig
economisch nut

Geen afschrijving

stichtingskosten: scholen, peuterspeelzalen

30 - 40 jaar

stichtingskosten: sportaccommodaties

30 jaar
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stichtingskosten overige gebouwen: werkplaats,
bibliotheek, dienstencentrum, mortuarium e.d.

30 - 40 jaar

groot onderhoud, renovatie, uitbreiding van bestaande
(hoofd)gebouw

Afhankelijk van de resterende looptijd
van het (hoofd)gebouw met een
minimum van 15 jaar; of gewenste
levensduur van te renoveren gebouw

Rioleringswerken

Conform GRP: 20-40 jaar

Begraafplaatsen

Afhankelijk van te verwachten looptijd

Sportvelden: Vervanging drainage

12 - 15 jaar

Renovatie toplaag

12 - 15 jaar

Lichtmasten

20 jaar

Technische installaties en machines

Afhankelijk van het object: 5 - 15 jaar

Vaste inventaris, veiligheidsvoorzieningen, groot
Afhankelijk van het object: 5 - 10 jaar
onderhoud voor zover niet opgenomen in beheerplannen
Voertuigen, gereedschappen en overig materiaal

Naar gangbare ervaringsnormen of
voorgeschreven normen over de
gebruiksduur (meestal 5 tot 10 jaar)

Automatisering (hard- en software)

3 - 5 jaar

(Kantoor)meubilair

10 - 20 jaar

Aandelen

Geen afschrijving

Diversen

Op basis van verwachte economische
levensduur

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals b. v. groot onderhoud van wegen, pleinen, bruggen,
viaducten en parken werden tot en met 2016 zoveel mogelijk ten laste van het resultaat en de reserves gebracht.
Nieuwe infrastructurele werken konden worden geactiveerd en afgeschreven in maximaal 40 jaar. De ondergrond
van deze werken werd daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Voor
zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk was, werd op dergelijke activa
overigens (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. De boekwaarden werden dus nadrukkelijk als nog te dekken
investeringsrestanten gezien.
Per eind 2016 waren er geen uitgaven hiervoor geactiveerd en stond er ook geen bedrag voor op de balans. Met
ingang van 2017 heeft er volgens BBV voorschriften een wijziging plaats gevonden, waarbij investeringen in de
openbare ruimte met maatschappelijk nut ook moeten worden geactiveerd. Deze stelwijziging heeft tot gevolg dat
we deze investeringen met ingang van 2017 ook activeren. Voor dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten in
de reserve afschrijving investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut gevormd. Deze
stelselwijziging heeft voor ons dan ook geen gevolgen voor het begroting- en rekeningresultaat.
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen
verkrijgingsprijs (inkoopprijs en bijkomende kosten). Indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgingsprijs worst
er tegen marktwaarde gewaardeerd.
Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's ("kapitaal verstrekkingen aan deelnemingen" in de zin van
het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen
onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een
dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de
verkrijgingsprijs.
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De obligatieportefeuille is deels gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs (BNG Fido Financial Bond Fonds en BNG
Fido Government Bond Fonds). Het dividend en de rente is als bate in de jaarrekening verantwoord. De nog te
ontvangen rente is als transitorische (rente)post in de balans opgenomen.
Bijdragen aan activa van derden worden ineens ten laste van het resultaat of een reserve gebracht. Mochten ze
worden geactiveerd dan worden deze geactiveerde bijdragen gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte
bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden dan afgeschreven in de periode waarin
het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan
de publieke taak.
Vlottende activa
Voorraden
De als 'onderhanden werken' opgenomen bouwgronden in exploitatie (IEGG) zijn gewaardeerd tegen de
vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan
de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken),
alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Vanaf 2016
wordt aan deze gronden ook geen rente meer bijgeschreven.
Winsten uit de grondexploitatie werden tot en met 2016 slechts genomen indien en voor zover die met voldoende
mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden
de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Met ingang van
2017 is overeenkomstig BVV voorschriften de POC methode (percentage-of-completion) van toepassing, waarbij
winst wordt genomen naar gelang de voortgang van de realisering van het complex. Bij 50% van de
gerealiseerde kosten en 50% van de gerealiseerde opbrengsten wordt 50% x 50% is 25% winst genomen.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten. Voor verwachte
oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statische bepaald op basis van de
geschatte inkomenskansen.
Liquide middelen en overlopende posten.
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
Passiva
Eigen Vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserves, de bestemmingsreserves en het resultaat na bestemming.
De algemene reserve is tot een minimum saldo (minimum bedrag per inwoner) min of meer vrij besteedbaar.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare
verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter op de contante waarde van de (reeds
opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.
Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste
schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.
Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
De niet bestede middelen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel
zijn verantwoord als vooruit ontvangen bedragen onder de vlottende passiva.
Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde
schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.
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Vaste activa
A | Immateriële vaste activa
Geen geactiveerde immateriële activa op de balans.

B | Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:
31-12-2017
Gronden uitgegeven in erfpacht
Investeringen met economisch nut
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten
een heffing kan worden geheven
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Totaal materiële vaste activa (MVA)
per 31-122016

investeringen

t.l.v.
reserve

31-12-2016
0

0

21.806

22.521

6.457

6.688

715

0

28.978

29.209

desinvesteringen afschrijvingen

per 31-122017

MVA-a - gronden en
terreinen

2.862

118

78

40

46

2.816

MVA-b - strategische
gronden

4.423

3

0

9

0

4.418

MVA-c - woonruimten

0

0

0

0

0

0

14.130

12

0

35

762

13.345

MVA-e - grond- weg en
waterbouwkundige werken

14

0

0

0

1

13

MVA-f - vervoersmiddelen

518

183

19

0

100

582

MVA-g - machines,
apparaten en installaties

519

257

110

0

109

557

54

51

0

0

29

76

MVA-d - bedrijfs- en ov.
gebouwen

MVA- h - overige MVA

Totaal
22.521
624
208
84
1.047
21.806
De strategische gronden vormen een verzamelnaam voor gronden met een stellig voornemen tot ontwikkelen. .
Deze strategische gronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of duurzaam lagere marktwaarde. Uiterlijk
31 december 2019 moet een toets plaats vinden op de marktwaarde van deze gronden tegen de dan geldende
bestemming.
MVA-b - strategische gronden
31-12-2016 Investeringen
Desinvesteringen
31-12-2017
Terrein de Levensboom Rouveen 5.607 m²
Rouveen- Zuid - 45.648 m²
IJhorst- West 2 - 7.898 m²
Industrieterrein De Esch 0 - 52.395 m²
De Slagen uitbreiding - 44.877 m²
Totaal Strategische Gronden
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227

0

0

227

2.198

0

2

2.196

457

0

1

456

1.212

0

3

1.210

329

2

3

328

4.423

3

9

4.418

De belangrijkste investeringen betreffen
MVA-a- gronden en terreinen:
- VV Staphorst - groot onderhoud veld 2, 3, 4
- VV Staphorst - groot onderhoud hoofdveld
- VV Staphorst - bijdrage
- VV Staphorst - groot onderhoud veld 5

Beschikbaar
gesteld krediet

Werkelijk besteed Cumulatief besteed
in 2017
t/m 2017

150
35

9
82
33 20

20

141
82
33 20

205
MVA-d- bedrijfs- en overige gebouwen:
- MCR Rouveen - schoolgebouw
- idem bijdrage schoolpleinen in 2011
- Prov.Ov. pMJP bijdr. MCR Rouveen 2014
- Kleedaccommodatie SC Rouveen

78

3.000

35 -

1.563

5

2.954
45 150 1.454

4.563
MVA-f- machines, apparaten en installaties:
- vrachtauto klapner container
- kipper t.b.v. mini-tractor
- calamiteiten-aanhanger
- ver-reiker t.b.v. gladheidsbestrijding
- 2 aanhangstrooiers nr. 3 en 4

30 3
6
11
77
87

7
10
70
75

183

183

50
248

5
40

54
40

150
12
138
20

106
12
7
4

106
12
7
4

618
MVA-h- overige materiële vaste activa:
- skatevoorziening Staphorst en Rouveen (juni
2017)

4.214
3
6
11
77
87

162
MVA-g- machines, apparaten en installaties:
- MIS (management informatie systeem)
- vervanging Firewall
- automatiseringsprojecten
- meubilair gemeentehuis
- koffiezetapparaten
- raadzaal opnieuw herinrichten
- gladheidmeldsysteem

210

50

175

51

224

0

51

51

0

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:
31-12-2016
Begraafplaatsen
Riolering

investeringen

desinvesteringen afschrijvingen

bijdrage
derden

31-12-2017

337

0

0

16

0

321

6.351

173

0

375

13

6.136

6.688

173

0

391

13

6.457

De belangrijkste investeringen betreffen:
Beschikbaar
gesteld krediet

Werkelijk besteed
in 2017

Cumulatief besteed
t/m 2017

Gemeentelijk rioleringsplan 2016

912

85

247

Gemeentelijk rioleringsplan 2017

1.099

88

88

2.011

173

334

De investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:
31-122016
MVA-d- grond- weg en
waterbouwkundige werken
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investeringen desinvesteringen afschrijvingen
0

1.534

808

11

bijdrage
derden

31-122017
0

715

0

1.534

808

11

0

715

De belangrijkste investeringen betreffen:
Beschikbaar
gesteld krediet

Werkelijk besteed
in 2017

Cumulatief besteed
t/m 2017

Wegen:
- wegenbeheerplan (jaarlijkse uitvoering
- ontsluiting CZ Rouveen
- verkeersplan
- fietspad Mr. JB Kanlaan/Evenboersweg
- snelfietsroute Meppel-Zwolle
- onderzoek afslag A28
- spoorwegovergang Gorterlaan
- fietspad Heerenweg
- fietspad Gorterlaan
- fietspad nabij Waanders
- herinrichting Korte Kerkweg
- herinrichting Staphorst Noord-Oost fase 1/2
- herinrichting/afkoppeling Oosterparallelweg
- brug Veldhuisweg
- civiele kunstwerken (bruggen)
- verlichtingenplan fase 5
- inrichten openbare ruimte SC Rouveen
- bijdrage carpoolplaatsen
- groenbeleidsplan
- bossages noordelijk deel gemeente
- herinrichting Boslaan
- herinrichting groenvoorz. Staphorst-Zuid 1
- boomveiligheidsinspectie
- kappen 320 bomen i.v.m. ziekte
- particulier bomenbeleid

870
120
50
2.335
450
150
917
35
50
240
30
35
20
72
490
90
125
64
20
20
20
15
40
22
25

627
1
13
124
35
21
25
13
12
109
17
37
14
48
224
21
61
19
16
11
6
9
40
21
9

627
86
49
124
50
136
25
13
12
220
17
37
14
48
224
73
146
19
16
11
6
9
40
21
9

6.303

1.534

2.031

C | Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2017 wordt in onderstaand overzicht
weergegeven:
31-122016

31-122017

Vermeerderingen Verminderingen Aflossing

Kapitaalverstrekkingen aan:
Deelnemingen

260

0

0

0

260

785

0

0

81

704

Overige langlopende leningen

1.760

0

0

330

1.430

Overige uitzettingen met een
rentetypische looptijd > 1 jaar

3.312

2

0

1.104

2.210

Totaal financiële vaste activa

6.117

2

0

1.515

4.604

Leningen aan:
Deelnemingen

SPECIFICATIE
Kapitaalverstrekkingen aan
deelnemingen:
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Aandelen N.V. Rendo Holding

20

0

0

0

20

Aandelen N.V. Enexis

60

0

0

0

60

Aandelen N.V. Vitens

5

0

0

0

5

Borgst.fonds v.d. middenstand

0

0

0

0

0

Aand. NV ROVA

25

0

0

0

25

Aandelen Bank van Nederlandse
Gemeenten

75

0

0

0

75

Vordering op Enexis B.V.

76

0

0

0

76

260

0

0

0

260

Achtergestelde lening NV Rova

379

0

0

0

379

Achtergestelde lening NV Vitens

406

0

0

81

325

785

0

0

81

704

200

0

0

0

200

84

0

0

84

0

4-tal geldleningen i.v.m.
exploitatiebijdrage industrieterrein

147

0

0

47

100

2-tal geldleningen i.v.m.
exploitatiebijdrage industrieterrein

1.328

0

0

198

1.130

1.760

0

0

330

1.430

BNG Financial Bond Fonds

2.152

1

0

717

1.436

BNG Government Bond Fonds

1.160

1

0

387

774

3.312

2

0

1.104

2.210

Leningen aan deelnemingen:

Overige langlopende leningen:
Startersleningen
Langlopende geldlening zwembad 1997

Overige uitzettingen met een looptijd
> 1 jaar:

Aandelen N.V. Rova en achtergestelde lening N.V. Rova:
De gemeente bezit 217 aandelen N.V. Rova en een lening van € 379k
Geldlening i.v.m. exploitatiebijdrage industrieterrein De Esch 3:
Per eind december 2013 is een 4 jarige 3% lineaire hypothecaire geldlening verstrekt van € 693k. Eerste
aflossing eind december 2014. In mei 2014 is een 6-jarige 3% lineaire hypothecaire geldlening verstrekt van €
1.220k met een jaarlijkse aflossing van € 25k. De hoofdsom van deze lening is niet opeisbaar voor 30 april 2021.
BNG Financial Bond Fonds en BNG Gevernment Bond Fonds:
De marktwaarde van deze fondsen is hoger dan de boekwaarde. De BNG is met ingang van 2012, als gevolg
van schatkistbankieren, verplicht jaarlijks 1/7 deel van de belegging af te lossen. De aflossing in de jaren 2013
t/m 2017 is € 1.085k, € 1.163k, € 1.176k, € 1.182k en € 1.104k. Het verkoopresultaat in deze jaren is € 37k, €
72k, € 78k, € 79k en € 68k.
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De intrinsieke waarde per 31 december 2017 van de participaties BNG Financial Bond Fonds is €1.436 en van
BNG Government Bond Fonds € 906.
31-12-2016
Totaal Vaste Activa
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31-12-2017
35.326

33.582

Vlottende activa
A | Voorraden
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:
Diverse gronden in exploitatie:

2017

2016

Bouwgronden in exploitatie (onderhanden werk)

2.212

3.394

Totaal

2.212

3.394

Bouwgronden in exploitatie

31-12investeringen desinvesteringen winst uitname 31-12-2017
2016
276 53
1.233
910
545 475 42
431
170
694 4.144
299
2.062
1.070
3.451
3.394
394
3.726
2.150
2.212

Rouveen- West 4
Industrieterrein De Esch 3
Industrieterrein Bullingerslag
Totaal
Industrieterrein De Esch 3:
In de jaren 2012 t/m 2016 zijn resp. 6, 7, 5, 6 en 2 percelen industriegronden verkocht ter grootte van resp.
40.000, 19.267, 23.751, 17.619, 7.524 en 3.830m². Door de voorspoedige verkopen is sinds 1 januari 2013 de
boekwaarde negatief. Dat wil zeggen hogere opbrengsten dan kosten. Als gevolg van de verkoop in 2017 en de
gewijzigde BBV voorschriften met betrekking tot winstname is in het verslagjaar € 170.000 winst genomen.

Rouveen West 4:
In de jaren 2012 t/m 2017 zijn resp. 4, 49, 11, 3, 13 en 14 kavels bouwgronden verkocht ter grootte van resp.
1.559, 11.445, 3.014, 977, 5.724 en 6.203 m2. Ook hier verlopen de verkopen dusdanig dat sinds 1 januari 2014
de boekwaarde negatiesis (hogere verkoopopbrengsten dan kosten). Als gevolg van de verkoop in 2017 en de
gewijzigde BBV voorschriften met betrekking tot winstname is in het verslagjaar € 910.000 winst genomen. Eind
2015 is en begin gemaakt met het bouwrijp maken van de 2e fase. In 2016 zijn hiervan 13 kavels verkocht, 14 in
2017 en in 2018 de laatste 2.
Industrieterrein Bullingerslag:
In 2007 (30 oktober) heeft de raad op gronden aan de Oosterparalweg voorkeursrecht gemeenten opgelegd (ex
artikel 2 van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten). In 2008 hebben de eerste grondaankopen plaatsgevonden
tegen een prijs van € 18 per m2. De raad heeft 30 juni 2015 een krediet van € 3 miljoen beschikbaar gesteld, €
2,5 miljoen voor bouwrijp maken en € 0,5 miljoen voor woonrijp maken. Bouwrijp maken is in 2016 praktisch
afgerond. De kosten zijn ruimschoots binnen de raming gebleven. In 2013 is de 1e exploitaitebijdrage ontvangen
en in 2016 heeft de 1e verkoop plaatsgevonden. De raad heeft 28 maart 2017 de kostprijscalculatie vastgesteld
met een verwachte looprijd van 7 jaar (2017 t/m 2013). In 2013 heeft een grondtransactie plaatsgevonden met
een aangrenzend perceel, waar een exploitatiebijdrage voor 5.955 m2 industriegrond is ontvangen.
Voorafgaande aan de calculatieopzet is aan een aangrenzend perceel van een reeds gevestigde ondernemer in
het vorige verslagjaar 4.403 m2 grond verkocht. In het verslagjaar is aan een 5-tal ondernemers 18.500 m2
industriegrond verkocht, warvan door 3 een aanvullende koopsom van € 40.000 is betaald voor de bouw van een
bedrijfswoning.
Voor een totale oppervlakte van 18.549 m2 zijn exploitatiebijdragen ontvangen. Deze worden m.i.v. 2016 (nieuwe
BBV voorschriften) geadministreerd onder de vlottende activa. Als gevolg van de gewijzigde BBV-voorschiften,
waarbij winst genomen dient te worden volgens de POC (percentage-of-completion)-methode overeenkomstig het
realisatiebeginsel, is in het verslagjaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, reeds € 1.070k winst genomen. Van
de ontvangen exploitatiebijdragen is € 450k winst genomen (zie hiervoor de Vlottende Activa).
31-12-2016

31-12-2017

Totaal grondexploitatie
3.394
Recapitulatie onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie)
2016
a. boekwaarde per 1 januari

2.212
2017

1.737 -

3.394

3.378

0

bij: negatieve boekwaarde IJhorst
bij: Staphorst de Slagen naar exploitatie
derden
bij: Bullingerslag van NIEGG
b. correctie beginbalans a.g.v.
wijzigingen BBV

- pagina 259 van 269

af: De Esch 3 - exploitatie derden
af: Bullingerslag - exploitatie derden

310 -

0

64 -

0

59

82

127

63

1.615

249

2.695

2.150

2.364 -

3.720 -

c. bestedingen in het jaar gespecificeerd
naar:
- investeringen
- grondaankopen
- interne doorberekeningen binnen de
organisatie
- overige bestedingen
- stortingen in reserve algemene dienst
- winstneming
d. opbrengsten gespecificeerd naar:
- verkopen
- inschrijfrechten/pachten etc.

5-

6-

- exploitatiebijdragen

0

0

- ontvangen subsidies van andere
organisaties

0

0

e. verminderingen in het jaar wegens
afgesloten complexen

0

0

3.394

2.212

1.462

1.295

1.349 -

121 -

f. boekwaarde per 31 december van in
exploitatie zijnde gronden
- boekwaarde Staphorst de Slagen (in
exploitatie projectontwikkelaar)
g. vermoedelijk nog te maken kosten
h. vermoedelijke opbrengsten van nog
uit te geven gronden ten behoeve van
woningbouw
- vergoeding inmeet kosten landmeetkunde

7-

1-

- geraamde opbrengsten e/o
exploitatiebijdragen van overige nog uit te
geven industriegronden

9.571 -

7.200 -

- idem bouw woning

1.120 -

1.000 -

- idem glasvezelnetinfrastructuur

185 -

153 -

i. geraamd eindresultaat

7.376

4.968

Het geraamde resultaat is € 2,4 miljoen lager dan eind 2016 door:
- geraamd toekomstig voordeel nieuw in exploitatie genomen
industrieterrein Bullingerslag
- hogere kosten voorbereiding, toezicht, beheer en administratie
woningbouw Rouveen West 4
- hogere kosten voorbereiding, toezicht, beheer en administratie
industrieterrein De Esch 3
- hogere kosten voorbereiding, toezicht, beheer en administratie
industrieterrein Bullingerslag
- te scherpe raming nog te maken kosten industrieterrein Bullingerslag
- winstneming industrie Rouveen West 4
- winstneming industrie De Esch 3
- winstneming industrie Bullingerslag
Totaal

€ 28 n.d.
€ 20 n.d.
€ 34 n.d.
€ 170 n.d.
€ 910 n.d.
€ 170 n.d.
€ 1.070 n.d.

€ 2.402 nadeel

B | Uitzettingen met een rente-typiche looptijd korter dan één jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen korter dan één jaar of minder kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Soort vordering
Vorderingen op openbare

- pagina 260 van 269

31-12-2017
1.823

voorziening
oninbaar

gecorrigeerd saldo
31-12-2017
1.823

31-12-2016
2.017

lichamen
Uitzettingen 's Rijks schatkist

20.081

Overige vorderingen

Specificatie overige
vorderingen
Debiteuren algemeen
Debiteuren overheidslichamen
Debiteuren gemeentelijke
belastingen
Transitorische rente
Debiteuren bijstand
Debiteuren leenbestand
zelfstandigen

20.081

15.397

1.710

329

1.380

1.239

26.613

329

23.284

18.653

voorziening
oninbaar
651
0

gecorrigeerd saldo
31-12-2017
90
379
0
182

623

14

609

545

1
341

0
210

1
131

1
139

92

15

77

91

31-12-2017

31-12-2016
260
203

1.710
329
1.380
1.239
De uitzettingen korten dan één jaar bestaan uit:
- Vorderingen openbare lichamen betreft compensabele BTW i.v.m. het BTW-compensatiefonds. Dit bedrag zal in
juli 2018 worden ontvangen.
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist betreft de (verplicht) bij het Rijk uitgezette overtollige liquide middelen, tegen het
gehele jaar 0%.
- Debiteuren algemeen: Per medio maart 2018 staat hiervan in totaal nog € 232k open, waarvan 5 groter dan €
10k voor een totaalbedrag van € 197
- Debiteuren gemeentelijke belastingen betreffen grotendeel afvalstoffenheffing 2017 variabel tarief en
toeristenbelasting 2017.
- Deze aanslagen zijn in januari en februari 2018 opgelegd voor resp. € 190k en € 30k

C | Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten
31-12-2017

31-12-2016

Kassaldi (burgerzaken)

1

1

Banksaldi

3

6

240

240

244

247

Rabobank - beleggersrekening

D | Overlopende activa
31-12-2017

31-12-2016

Vooruitbetaalde bedragen

201

508

Van Europese of Nederlandse
overheden n.t.o. voorschotbedragen
specifieke uitkeringen

760

528

Nog te ontvangen bedragen

357

432

Gronden in exploitatie derden

376

727

1.695
2.195
De vooruitbetaalde bedragen zijn in 2017 ontvangen en betaalde facturen, die op het boekjaar 2018 betrekking
hebben. De nog te ontvangen bedragen betreft deels reeds in behandeling genomen bouwaanvragen, waarvoor
nog geen bouwvergunning in verstrekt.
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31-12-2017
Totaal vlottende activa
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27.434

31-12-2016
24.489

Vaste passiva
A | Eigen vermogen
De in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:
31-12-2017
Algemene reserve
Bestemmingsreserves

31-12-2016

8.317

11.323

45.759

41.355

349

158

54.426

52.836

Resultaat na bestemming

Het verloop in 2017 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:
Mutaties
Algemene reserves

resultaat
Saldo 31voorgaand
reserves/voorzieningen toevoegingen onttrekkingen
12-2016
jaar

Saldo
31-122017

Algemene reserve

3.300

0

0

0

0

3.300

Reserve zonder
bestemming

8.023

1.651 -

0

1.513

158

5.017

Totaal algemene
reserves

11.323

1.651 -

0

1.513

158

8.317

Mutaties
Bestemmingsreserves

Saldo 3112-2016

Reserve grondexploitatie

9.678

Reserve grondexploitatie
met bestemming

741

Reserve onderhoud
Conradsweg (zandpunt
Hooidijk)
Reserve afschrijving
investering openbare ruimte
met maatschappelijk nut
Reserve rioolbeheer

reserves

toevoegingen onttrekkingen

6.100 -

2.607

86
8

resultaat
Saldo 31voorgaand jaar 12-2017
0

6.099
733

98

98

6.514

6.514

5.743

383

6.126

Reserve matiging
afvalstoffenheffing

578

212

790

Reserve met bestemming

374

20

Reserve wegenbeheer betonwegen

2.000

Idem - asfalt - en
klinkerwegen

2.204

Reserve verkeersontsluiting

12

2.000

382
4.000

627

2.307

1.438

22

1.417

Reserve afschrijving
gemeentelijke gebouwen

12.160

641

11.519

Reserve volkshuisvesting

1.609

40

806

Reserve gebouwenbeheer

1.386

126

114

1.398

97

201

138

160

Reserve automatisering
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730

763 -

Reserve sociaal domein

2.729

Reserve achtergestelde
lening NV Vitens

406

Reserve onderhoud
combischool Staphorst

211

Totaal
bestemmingsreserves
Totaal reserves

41.355
11.729

146

2.875
81

325
211

1.749

4.426

1.651 -

0

31-12-2017
Saldo rekening baten en lasten

1.770
1.594

0
158

45.759
8.642

31-12-2016
349

158

Toelichting
Algemene reserve

weerstandsvermogen, het minimumniveau is bepaald op € 200 per inwoner

Reserve zonder bestemming

'vrij' besteedbare reserve

Reserve grondexploitatie

algemene minimale risicoreserve grondexploitatie 30% boekwaarde
strategische gronden

Reserve grondexploitatie met
bestemming

nog te maken kosten van in 2014 een 3-tal afgesloten complexen

Reserve rioolbeheer

toekomstig onderhoud en vervanging riolering op basis van GRP en gelijkmatig
verloop tarief rioolheffing

Reserve matiging
afvalstoffenheffing

bestemming matiging tarieven afvalstoffenheffing

Reserve wegenbeheer

ter dekking van de kosten wegennota (wegenbeheerplan)

Reserve verkeersontsluiting

ten behoeve van verkeersontsluitingen

Reserve met bestemming

diverse bestemmingen

Reserve volkshuisvesting

ontstaan door verkoop gemeentelijk woningbedrijf en gericht op dekking
investeringen directe woonomgeving

Reserve gebouwenbeheer

cyclisch onderhoud gemeentelijke gebouwen volgens onderhoudsbeheersplan

Reserve afschrijving
gemeentelijke gebouwen

bestemd ter dekking van afschrijving diverse gemeentelijke gebouwen

Reserve automatisering

egalisatie kosten automatisering

Reserve Sociaal Domein - 3 D's

ontstaan door geoormerkte gelden gemeentefonds, per 1-1-2015
tenaamstelling gewijzigd van WVG in Sociaal Domein

Reserve achtergestelde lening
NV Vitens

ontstaan door omzetting preferente aandelen in een 15-jarige achtergestelde
lening

Reserve onderhoud
ter dekking toekomstige kosten onderhoud combischool
combischool Staphorst
De mutaties in de reserves betreffen hoofdzakelijk kosten van investeringen die eenmalig uit de reserves zijn
betaald. Vermeerderingen: verkoopwinsten grondexploitaties, vaste jaarlijkse toevoegingen en toevoegingen
Sociaal Domein. Verminderingen: gemaakte kosten en investeringen met een eenmalig karakter.

B | Voorzieningen
De in de balans opgenomen voorzieningen bestaan uit de volgende posten:
31-12-2017
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31-12-2016

Voorzieningen, verplichtingen, verliezen en
risico's

2.226

1.851

31

105

2.256

1.956

Door derden beklemde middelen

Het verloop in 2017 wordt in onderstaand overzicht per voorziening weergegeven:
Voorziening voor
verplichtingen, verliezen en
risico's
Voorziening
pensioenverplichting
wethouders
Voorziening frictiekosten
reorganisatie

Mutaties
Saldo 31reserves/voorzieningen toevoegingen vrijval
12-2016

Voorziening verzelfstandiging
museumboerderij
Voorziening personeel

Saldo 31aanwending 12-2017

1.205

107

96

37

24
527
1.851

0

105

98 -

0

17

6

21

83

1.121

698

165

159

2.226

Saldo 31aanwending 12-2017

24

105
Totaal voorzieningen

59

698

Mutaties
Door derden beklemde
middelen met een specifieke Saldo 31reserves/voorzieningen toevoegingen vrijval
aanwendingsrichting
12-2016
Voorziening onderhoud
Conradsweg

1.098

31
24

1.956

0

722

0

165

159

31
2.256

C | Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer
De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als
volgt:
31-12-2017

31-12-2016

Onderhandse leningen
Binnenlandse banken en overige financiële
instellingen

0

0

1.062

1.490

1.062

1.490

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2017:
31-12-2016

Vermeerderingen

Aflossingen

31-12-2017

Onderhandse leningen
Binnenlandse banken en overige financiële
instellingen

1.490

1.490
De rentelast van de langlopende leningen over 2017 is € 63
31-12-2017
Totaal vaste passiva
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57.744

0
31-12-2016
56.282

428

1.062

428

1.062

Vlottende passiva
Inleiding
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:
31-12-2017

31-12-2016

Netto vlottende schulden met een rente
typische looptijd korter dan één jaar

1.654

1.406

Overlopende passiva

1.619

2.127

3.273

3.533

A | Kortlopende schulden
De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd
worden:
31-12-2017

31-12-2016

a. kasgeldleningen

0

0

b. bank- en girosaldi

0

0

c. overige schulden

0

0

1.696

1.338

58

68

1.654

1.406

- crediteuren algemeen
- crediteuren bijstand

B | Overlopende passiva
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
31-12-2017

31-12-2016

Vooruit ontvangen bedragen
Van Europese of Nederlandse overheden
ontvangen, nog te besteden specifieke
uitkeringen
Nog te betalen bedragen:
- transitorische rente
- overige overlopende passiva
- aangegane verplichtingen

18

20

723

757

25
379
474

34
529
786

1.619

2.127

Onder "Vooruit ontvangen bedragen" zijn met ingang van 2008 de niet bestede middelen van uitkeringen van
Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel verantwoord. Onder de
aangegane verplichtingen staat een bedrag van € 732 voor in 2016 ontvangen facturen die betrekking hebben op
2015.
31-12-2017
Totaal vlottende passiva
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3.273

31-12-2016
3.533

Overige
A | Gewaarborgde geldleningen
De afname van de gewaarborgde geldleningen betreft:
31-12-2017
Reguliere aflossingen

31-12-2016
924

1.173

924

1.173

De afname van de reguliere geldleningen betreft: reguliere aflossingen.
Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt
naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden.
Oorspronkelijk Percentage
Restant begin Restant eind
Geldnemer
Aard/omschrijving
bedrag
borgstelling
jaar
jaar
Diverse particulieren

Eigen woning

Totaal

5.498

1.173

924

5.498

1.173

924

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen:
De gemeente heeft met de BNG een kredietfaciliteit afgesloten, waarbij tot een bedrag van € 1 miljoen aan
krediet kan worden opgenomen. Per 1 januari 2011 is de achtervangfunctie van de gemeente voor nieuw af te
geven hypotheekgaranties vervallen, m.a.w. vanaf deze datum worden alleen hypotheekgaranties met verstrekt
met een 100% rijksachtervang.
Het fondsvermogen van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) blijft beschikbaar voor zowel de tot
de t/m 31 december 2010 verstrekte hypotheekgaranties als de vanaf 1 januari 2011 verstrekte en nog te
verstrekken hypotheekgaranties.
De bij aanspraken op de achtervangfunctie gehanteerde methodiek is door middel van de gewijzigde
achtervangovereenkomstenmet het Rijk en met alle gemeenten per 1 januari 2011 zodanig aangepast dat de
gemeenten niet worden aangesproken op de risico's die voortvloeien uit hypotheekgaranties die worden
afgegeven vanaf 1 januari 2011.
April 2016 hebben we een een overzicht Nationale Hypotheek Garantie gedateerd d.d. 24 januari 2016
ontvangen. Voor de gemeente Staphorst zijn er per 1-1-2013 nog 474 garanties (= € 77 miljoen).
Het saldo per 31 december 2017 van de nog niet opgenomen verlofdagen is: 9.378 uur tegen € 25,96 per uur is €
243.000. Per 31 december 2016 was dit: 9.697 uur tegen € 34,52 per uur is € 320.

B | Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
Verslagjaar
(1)

(2)

Drempelbedrag

266.25

Kwartaalcijfer op dagbasis
buiten 's Rijks schatkist
aangehouden middelen

(3a) =
Ruimte onder het
(1) > (2) drempelbedrag

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

254

247

248

251

12

19

18

15

(3b) =
Overschrijding van het
(2) > (1) drempelbedrag
(1) berekening drempelbedrag
Verslagjaar
(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar
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35.500

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner
of gelijk is aan € 500 miljoen

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de €
500 miljoen te boven gaat

(1)= (4b) x 0,0075 + (4c) x 0,002
met een minimum van € 250.000

Drempelbedrag

35.500

266.25

(2) berekening kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

(5a)

Som van de per dag
buiten 's Rijks schatkist
aangehouden middelen
(negatieve bedragen tellen
als nihil)

(5b)

Dagen in het kwartaal

Kwartaalcijfers op
(2) dagbasis buiten 's Rijks
(5a)/(5b) schatkist aangehouden
middelen
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Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

22.851

22.460

22.844

23.102

90

91

92

92

254

247

248

251
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