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Aanbieding

Aanbieding
Aanbieding
Hierbij bieden wij uw raad ter behandeling de begroting 2019 met onze nieuwe beleidsvoornemens voor het 
komende jaar en de financiële onderbouwing daarvan aan.
Document Welk besluit gevraagd?
Programmabegroting 2019 Vast te stellen
Meerjarenraming 2020-2022 In te stemmen met

Samen, voor elkaar!
De gemeente Staphorst wil niet alleen een zelfstandige gemeente blijven, maar heeft de ambitie om een vitaal, 
kleurrijk en ondernemende gemeenschap te zijn. Om aan deze doelstelling en kwaliteiten vast te houden en waar 
mogelijk te versterken spreekt het voor zich dat daar inzet en middelen voor nodig zijn. De weerslag hiervan vindt 
u in deze begroting.   
De titel van het coalitieakkoord 2018 - 2022 “samen, voor elkaar!” geeft aan dat ons college met enthousiasme 
uitvoering zal geven aan de opgaven en uitdagingen die de  gemeente Staphorst de komende bestuursperiode 
heeft.  In deze begroting is het coalitieakkoord  vertaald  in concrete ambities en aanpak.
Onze gemeente heeft meerdere kenmerken. Een van de kenmerken vormt de verbinding als samenleving door 
onze historie, gemeenschapszin en mentaliteit. Er zijn veel organisaties,  verenigingen en inwoners die iets willen 
doen in het belang van onze samenleving. Deze verbinding maakt onze samenleving sterk(er) en is belangrijk. 
Eerste begroting bestuursperiode 2018 – 2022
Voor u ligt de begroting 2019 en meerjarenraming 2020 – 2022. Het is de eerste begroting van uw raad in deze 
samenstelling en voor ons als college, eveneens in de nieuwe samenstelling. Wij hebben in de begroting de 
uitwerking van het coalitieakkoord en collegeprogramma en de nieuwe voornemens van ons college verwerkt.

Zomernota 2018
Dit jaar is de zomernota niet verschenen. De nieuwe coalitie was eind mei -uiterste datum voor het samenstellen 
van de zomernota- nog niet tot stand gekomen. Daardoor kon een belangrijk onderdeel van de zomernota, 
namelijk de uitwerking van het coalitieakkoord, niet in de zomernota worden opgenomen. Uw raad heeft daarop 
besloten dat door het ontbreken van dit belangrijk onderdeel de informatiewaarde sterk af neemt, waardoor 
behandeling van de zomernota weinig zinvol is. Ook het bestuurlijk aspect, namelijk dat een demissionair college 
met voorstellen komt over het nieuwe beleid in 2019 en volgende jaren is onwenselijk en heeft ook nadrukkelijk 
meegewogen.  

Begrotingsresultaat
De begroting voor 2019 sluit met een positief saldo van: € 19.000 (afgerond); het nemen van aanvullende 
(dekkings)maatregelen zijn niet noodzakelijk. 

Belastingvoorstellen en -druk
Het komende jaar zullen de gemeentelijke belastingen en heffingen met uitzondering van het inflatiepercentage 
van 1,5% niet reëel worden verhoogd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord. Een tweetal 
uitzonderingen: 
1.  de afvalstoffen- en rioolheffing:  deze blijven beide gelijk aan de tarieven van 2018.
2.  de  omgevingsvergunningen:  door de invoering van EPOS worden met ingang van 2019 gedifferentieerde 
tarieven toegepast.

De gemiddelde lastendruk per huishouden neemt komend jaar slechts toe met € 6.  

Soort Raming 
2018

Raming 
2019

Afvalstoffenheffing 
(vast+variabel) 173 175

Rioolheffing 230 230
OZB 262 266
Totaal 665 671

Nieuw beleid: 
Lijst van investeringen (Lvi)
De begroting is beleidsarm opgesteld. Dat wil zeggen dat in de begroting het bestaande beleid is opgenomen en 
het nieuwe beleid separaat in de Lijst van Investeringen zichtbaar is gemaakt. Bij een tweetal relatief 'grote' 
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plannen: verduurzaming gemeentehuis en afslag A-28 zijn alleen ramingen van de onderzoekskosten 
opgenomen.     
Integraal onderdeel begrotingsbehandeling 
Bij de behandeling van de begroting had het nieuwe beleid (opgenomen in de lijst van investeringen) tot vorig jaar 
(2018) een aparte status. Investeringen < € 100.000 maken integraal onderdeel uit van de 
begrotingsbehandeling; de  investeringen > € 100.000 niet. Wel wordt bij de vaststelling de dekkingsmiddelen van 
alle nieuwe investeringen ter beschikking gesteld.
De volledige investeringslijst maakt hiermee integraal onderdeel uit van de begrotingsbehandeling waardoor dit 
een kwaliteitsimpuls geeft. Bovendien wordt hierdoor uitvoering gegeven aan de financiële verordening  en geeft  
dit zowel ambtelijk als bestuurlijk een belangrijke efficiencywinst.  Ter ondersteuning bij de afweging zijn de 
investeringen > € 100.000 per investering uitgebreid toegelicht (zie bijlagen).  Via amendering, zoals dat het geval 
was bij de behandeling van de begroting 2018 d.d. 7 november 2017, heeft uw raad de mogelijkheid om ons 
college op te dragen over een specifieke  investering op een later tijdstip en via een afzonderlijk voorstel te willen 
besluiten.  

Communicatie
De gemeentebegroting wordt u digitaal aangeboden. Voor de geïnteresseerde burgers is deze te raadplegen via 
de begrotingsapp: www.staphorst.nl/financien. Daarnaast wordt via het huis aan huisblad “de Staphorster” de 
burger, voorafgaand aan de begrotingsvergaderingen over de begroting geïnformeerd. 

Procedure begrotingsbehandeling
- begrotingsmarkt: 16 oktober  
De informerende behandeling vindt weer plaats in de vorm van een begrotingsmarkt. Hierbij kunt u zich in 
technische zin laten informeren over de begroting.
- begrotingsvergaderingen: 30 oktober en 13 november           
Ons college stelt uw raad voor om op basis van bijgaande begroting en meerjarenraming het debat over de 
vertaling van de bestuurlijke onderwerpen zoals in de programma’s en paragrafen zijn uitgewerkt te voeren. Dit 
met als doel dat besloten wordt tot vaststelling van de begroting 2019 en ingestemd wordt met de 
meerjarenraming 2020 – 2022.  
Nadat besloten is over de begroting 2019 worden aanvullend nog een tweetal voorstellen ter besluitvorming 
voorgelegd namelijk: 1. vaststelling belastingverordeningen en 2. wijzigingen op de begroting. Deze twee 
besluiten behoren onlosmakelijk bij het besluitvormingsproces van de begrotingsbehandeling.   

Slot
Tot slot spreken wij de wens uit dat uw gemeenteraad, onze medewerkers en wij in het komende jaar onder Gods 
zegen ons werk mogen doen. Mogen wij allen een open oog hebben voor Zijn opdracht zinvol om te gaan met 
wat Hij ons in beheer heeft gegeven en verantwoordelijkheid te nemen voor de samenleving.

Staphorst, 9 oktober 2018.

Het college van burgemeester en wethouders van Staphorst

Drs. T.C. Segers MBA                                            P.F.G. Rossen MPM
 
Burgemeester                                                           Secretaris

Procedure behandeling begroting 2019 en meerjarenraming 2020 - 2022

Wie doet 
wat?

In de 
periode/ 
op

Wat moet er gedaan worden? Voor?

College van 
B&W

3 oktober 
2017

Besluiten om de begroting 2018 en meerjarenraming 2019 - 2021 de 
raad ter behandeling aan te bieden. Raad

College van 
B&W/
Ambtenaren

10 
oktober 
2017
20.00-
21.30 uur

'Begrotingsmarkt'
Na een korte inleiding zal er per kraam met ambtenaren per thema/ 
begrotingsprogramma de mogelijkheid zijn voor uitleg en beantwoorden 
van technisch informatieve vragen.

Raad

Fin. / DIV.
via Griffie. 
met 
raadsstukken

6 oktober 
2017

Verzending begrotingen onder embargo (incl. 2 exemplaren voor de 
schaduwfracties; te sturen naar fractievoorzitters). Raad

College van 
B&W

10 
oktober 

Persbijeenkomst
Daarna vervalt embargo. Media
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2017

College van 
B&W/
Ambtenaren

11 
oktober 
2017 -
6 
november 
2017

Mogelijkheid tot contact met griffier voor het stellen van informatieve 
vragen.
Vervolgens zet de griffier de vraag uit bij de desbetreffende ambtenaar.

Raad

College van 
B&W

17 
oktober 
2017

In het kader van burgerparticipatie uitbrengen begrotingsspecial in ‘De 
Staphorster’. Hierdoor wordt de burger actief geïnformeerd wat de 
gemeente wil gaan doen. Men kan reageren bij de fractievoorzitters (de 
namen, telefoonnummers en e-mailadressen worden er bij vermeld).

Inwoners

Voorlichting
24 
oktober 
2017

Herinnering in ‘De Staphorster’ aan begrotingsvergaderingen. Inwoners

Raad en 
College van 
B&W

24 
oktober 
2017

1e Begrotingsvergadering
- Algemene Beschouwingen
- Politieke reacties

Raad en
College van 
B&W

Raad en 
College van 
B&W

7 
november 
2017

2e Begrotingsvergadering
- Debatagenda
- Besluitvorming

Raad en 
College van 
B&W

DIV / 
Financiën

Uiterlijk 
10 
november 
2017

Ter goedkeuring verzenden begrotingsstukken aan toezichthouder.

College 
Gedeputeerde 
Staten prov. 
Overijssel

Wie doet wat? In de periode/ op Wat moet er gedaan worden? Voor?

College van B&W 9 oktober 2018
Besluit om de begroting 2019 en 
meerjarenraming 2020 - 2022 de raad ter 
behandeling aan te bieden. 

Raad

Fin. / DIV.
via Griffie. met 
raadsstukken

12 oktober 2018 
(uiterlijk)

Verzending begrotingen onder embargo 
(incl. 2 exemplaren voor de schaduwfracties; 
te sturen naar fractievoorzitters).

Raad

College van B&W 12 oktober 2018 Persbijeenkomst
Daarna vervalt embargo. Media

College van B&W/
Ambtenaren

16 oktober 2018
19.30-20.00 uur 

Begrotingsmarkt
Na een korte inleiding zal er per kraam met 
ambtenaren per thema/ begrotingsprogramma 
de mogelijkheid zijn voor uitleg en 
beantwoorden van technisch informatieve 
vragen.

Raad

College van B&W/
Ambtenaren

17 oktober 2018 -
13 november 
2018

Mogelijkheid tot contact met griffier voor het 
stellen van informatieve vragen.
Vervolgens zet de griffier de vraag uit bij de 
desbetreffende ambtenaar.

Raad

College van B&W 16 oktober 2018

In het kader van burgerparticipatie uitbrengen 
begrotingsspecial in ‘De Staphorster’. 
Hierdoor wordt de burger actief geïnformeerd 
wat de gemeente wil gaan doen. Men kan 
reageren bij de fractievoorzitters (de namen, 
telefoonnummers en e-mailadressen worden 
er bij vermeld).

Inwoners

Voorlichting 23 oktober 2018 Herinnering in ‘De Staphorster’ aan 
begrotingsvergaderingen. Inwoners

Raad en College van 
B&W 30 oktober 2018

1e Begrotingsvergadering
- Algemene Beschouwingen
- Politieke reacties

Raad en
College van B&W

Raad en College van 
B&W

 13 november 
2018

2e Begrotingsvergadering
- Debatagenda
- Besluitvorming

Raad en 
College van B&W

DIV / Financiën 14 november 
2018 (uiterlijk)

Ter goedkeuring verzenden 
begrotingsstukken aan toezichthouder.

College 
Gedeputeerde 
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Staten prov. 
Overijssel

Uitgangspunten kerncijfers
Gehanteerde algemene begrotingskaders
Wettelijke bepalingen
Gemeentewet, Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Financiële Verordening.

Coalitie- en collegeprogramma
Het financiële kader vormt het coalitieakkoord 2018 - 2022 'samen, voor elkaar!' en de uitwerking hiervan in het 
collegeprogramma.

Zomernota
De inbreng vanuit de Zomernota 2018 ontbreekt doordat deze niet is samen gesteld.  

Toezichtkaders provincie Overijssel
De gemeentebegroting moet voldoen aan eisen voor het repressief toezicht die de provincie stelt in hun 
toezichtkader "een kwestie van evenwicht". Primaire eis is dat de begroting materieel en structureel sluitend en 
reëel in evenwicht moet zijn.
De volgende uitgangspunten/kaders zijn bij de samenstelling van de (meerjaren)begroting gehanteerd:

Basis waarop de ramingen zijn gebaseerd
- Uitkomsten voorgaande dienstjaren;
- Eventuele voorziene ontwikkelingen;
- Kapitaallasten incl. de investeringen voor maatschappelijk nut zijn geraamd op basis van afschrijvingsperiode;
- Besluitvorming raad tot en met  9 juli 2018.

Algemene maatstaven op basis gegevens Ministerie Financiën 
Inwoners                    
2019                             16.876  inwoners
2020                             16.946 inwoners
2021                             17.011 inwoners
2022                             17.074 inwoners

Woningen                     
2019                             6.185 woonruimten                                             
2020                             6.239 woonruimten         
2021                             6.279 woonruimten 
2022                             6.319 woonruimten

Algemene Uitkering
Mei-circulaire 2018
Op basis van de mei-circulaire 2018 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn de Algemene Uitkering en de 
ontvangsten voor uitvoering decentralisatietaken opgenomen in de begroting en meerjarenraming. De algemene 
uitkering laat voor het komende jaren een budgettaire groei zien.

September-circulaire 2018
De september-circulaire verschijnt meestal enkele dagen na Prinsjesdag (dit jaar 18 september). Door dit (te) late 
tijdstip kunnen de uitkomsten niet in de begroting worden verwerkt. In het definitieve raadsvoorstel zullen wij u 
over de uitkomst proactief informeren.

Lokale heffingen 2018
Kostendekkende heffingen: afvalstoffen- en rioolheffing
Kostendekkende heffingen zijn uitgangspunt. 
Uitzonderingen: 
A.  Afvalstoffenheffing
Gelet op de geraamde stand van de reserve matiging afvalstoffenheffing per 1 januari 2019 van afgerond € 
670.000 wordt het vast-recht gedeelte voor komend jaar niet verhoogd. Daardoor is er geen sprake van 
kostendekkendheid.  De  onderdekking (geraamd op € 220.000) als gevolg hiervan wordt gedekt uit genoemde 
reserve. Er wordt geen prijsinflatiecijfer toegepast. Op basis van deze gegevens en ontwikkeling zal bij de 
begroting 2022 de reserve matiging  afvalstoffenheffing zijn uitgeput. Verwacht mag worden dat door winsten van 
de ROVA en daarmee een hogere dividendopbrengst dat dit dan nog niet het geval zal zijn.  
B.  Rioolheffing
Bij de vaststelling van het vernieuwde GRP-V in 2016 is besloten dat de gemiddelde heffing gedurende de gehele 
looptijd (2017 – 2020)  de heffingshoogte gelijk zal blijven: 
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€ 230 per aansluiting. Er wordt geen prijsinflatiecijfer toegepast.
C.  Leges omgevingsvergunning  
Met ingang van 2019 wordt EPOS (Effectieve Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst) ingevoerd. 
Tegelijkertijd zullen de legestarieven worden gedifferentieerd door verlaging wanneer aan de voorwaarden is 
voldaan met ingang van het komende jaar. De opbrengsten van de omgevingsvergunningen nemen daarmee met 
€ 250.000 af. 
N.b.: na implementatie (4 jaar) zal dit budgetneutraal zijn doordat de (loon)kosten over deze periode met 
hetzelfde bedrag zullen afnemen.    
D.  Overige belastingen, retributies en heffingen
De overige gemeentelijke belastingen en heffingen stijgen uitsluitend met het prijsinflatiepercentage van: 1,5%.

Openbare ruimte
Areaaluitbreiding openbare ruimte: meegenomen in jaarschijf 2019.

Prijsniveau kosten derden
- Uitgaven derden: raming 2019. Op basis van de jaarrekening 2017 en ontwikkeling in de begroting 2018.
- Meerjarenraming 2020 - 2022: uitgaven derden en loonontwikkeling: met 1,5%.

Lonen en salarissen
- Op basis van de laatst vastgestelde CAO.
- Verwachte loonkostenstijging van 2,4 %.
- Geraamd op  op maximum functieschaal en medewerker met uitloopschaal op maximum uitloopschaal.
-  Stelpost € 100.000 opgenomen voor uitkomst CAO-onderhandelingen.   

Nieuw beleid
Dekkingsmiddelen exclusief rentelasten zijn opgenomen in de (meerjaren)begroting.

Beheerplannen
Conform de vastgestelde nota’s. De samenstelling van de nota gebouwenbeheer is nog niet afgerond. Wel zijn 
aanvullende dekkingsmiddelen tot een bedrag van € 45.000 hiervoor gereserveerd.    

Verbonden partijen w.o. gemeenschappelijke regelingen
De geraamde bijdragen zijn gebaseerd op de aangeleverde begrotingen van de betreffende partijen.

Voorbehoud
Het gebruikelijk voorbehoud wordt hier gemaakt, namelijk dat de op het moment van samenstelling bekend zijnde 
gegevens, in deze begroting zijn verwerkt waarbij zo nodig een inschatting van de onzekerheden is gemaakt.
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Samenvatting

Financiële samenvatting  2019 - 2022

Exploitatie Realisatie 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Meerjarenraming 
2020

Meerjarenraming 
2021

Meerjarenraming 
2022

Lasten 33.545.727 37.319.634 36.182.879 36.807.993 37.269.032 37.639.636

Baten -
35.135.579

-
33.684.009

-
34.293.745

-35.073.531 -35.901.002 -36.736.772

Gerealiseerd saldo 
van baten en lasten

-1.589.852 3.635.625 1.889.134 1.734.462 1.368.031 902.865

Stortingen en 
onttrekkingen

Realisatie 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Meerjarenraming 
2020

Meerjarenraming 
2021

Meerjarenraming 
2022

Stortingen 4.523.369 986.000 861.000 861.000 906.000 903.000

Onttrekkingen 3.282.582 4.621.625 2.769.168 2.667.540 2.550.637 2.369.763

Mutaties reserves 1.240.786 -3.635.625 -1.908.168 -1.806.540 -1.644.637 -1.466.763
Gerealiseerd 
resultaat

-349.066 0 -19.034 -72.078 -276.606 -563.898

Beleidsmatige samenvatting
Onze gemeente heeft een goede en robuuste financiële positie. Dat valt o.a. af te leiden uit het 
weerstandsvermogen die als uitstekend wordt gekwalificeerd, de ruime reservepositie en de relatief lage tarieven 
van de onroerende zaakbelastingen. Daarmee is niet alles gezegd. Er moet rekening worden gehouden met 
(landelijke) ontwikkelingen die zich aandienen en die ook voor onze gemeente gevolgen kunnen hebben.
In de eerste plaats betreft het ontwikkelingen in de sfeer van de inkomsten en uitgaven.
a.  inkomstenkant
-   de aanspraak die door de gemeenten wordt gedaan op de ruimte (plafond) in het btw-compensatiefonds wordt 
door de gunstige economische ontwikkeling van de conjunctuur groter. Immers ook gemeenten investeren meer. 
De keerzijde daarvan is dat de ruimte in het plafond afneemt; dus een lagere algemene uitkering uit het 
gemeentefonds.
b.  uitgavenkant
-   er lijkt zich een tendens af te tekenen dat de kosten voor het sociaal domein (jeugdzorg en abonnementstarief 
WMO) toe zullen nemen. Dit geeft twee effecten.  
1.  het is niet op voorhand aan te geven of de nadelige afwijkingen binnen de daarvoor gevormde reserve kunnen 
worden opgevangen. 
2.  wanneer sprake is van een structurele kostenstijging moet dit in de eerstvolgende begroting worden geraamd 
waardoor het beslag op de algemene middelen lager wordt.
Het mede financieren van kosten vloeit voort uit het InterBestuurlijk Programma (IBP). Hierbij is afgesproken dat 
de 3 overheidslagen (rijk, provincie en gemeente) gezamenlijke een groot aantal maatschappelijke opgaven 
zoals: klimaat, vitaal platteland, regionale economie als versneller, Nederland en migrant goed voorbereid enz. op 
te gaan pakken. De uitvoering hiervan brengt hogere uitgaven met zich mee. In deze begroting is de financiële 
vertaling van deze opgaven niet opgenomen, mede door het ontbreken van financiële concreetheid.        
Ten tweede onze specifieke financiële eigenheid.
a.    reservepositie 
Het totaal van de reserves waartoe formeel is besloten bedraagt eind 2020 op begrotingsbasis: € 40 milj. Hiervan 
is bijna € 6  milj. vrij beschikbaar. Dit is exclusief de dekking van het nieuwe beleid ten laste van de reserves in 
2019 tot en met 2022 en toevoegingen uit de verkregen winst op grondexploitaties. 
b.   dekking afschrijvingslasten  
In onze gemeente worden de jaarlijkse afschrijvingslasten van een groot aantal gemeentelijke gebouwen 
(schoolgebouwen) en Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut (zoals wegen/fietspaden) 
gedekt uit een daarvoor bestemde reserve. Bij vervanging moeten er nieuwe dekkingsmiddelen worden 
aangewezen. Dat kan mogelijk weer uit een vrij beschikbare reserve of moet uit de exploitatie worden gedekt.  

Samenvattend 
De financiële begrotingspositie van de gemeente Staphorst is gezond wat een positief gegeven is. Wel moet er 
aandacht zijn voor:  
1.   zowel aan de inkomsten- als de uitgavenkant zijn er (landelijke) ontwikkelingen die de budgettaire ruimte in de 
gemeentelijke begroting de komende jaren onder druk kunnen zetten;
2.   het kunnen beschikken over grote vrij beschikbare reserves is beperkt;
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3.   doordat relatief veel investeringen worden gedekt uit reserves betekent dat te zijner tijd bij 
vervanging/nieuwbouw opnieuw een vrij beschikbare reserve moet worden ingezet of nieuwe structurele 
budgettaire ruimte in de begroting moet worden gevonden.
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Programma 0 - Algemeen bestuur en 
organisatie

Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie
Een goed bestuur is er voor haar samenleving en bestuurt op democratische en transparante wijze met het 
algemeen belang voor ogen. Dat doen we lokaal met onze inwoners en ondernemers. In de regio werken we 
samen met de provincie, andere gemeenten en overheden. Wij zijn dienstbaar aan de Staphorster samenleving.

Het management van de gemeente Staphorst heeft het programma ‘Doorontwikkeling organisatie’ opgezet met 
als doel maximaal aan te sluiten bij datgene wat verwacht wordt en wat de gemeente (legitimiteit) hoort te doen. 
Het strategisch personeelsbeleid is vastgesteld en competentiemanagement is ingevoerd. Daarnaast zijn een 
nota bedrijfsvoering en P & C-cyclus vastgesteld. Het is van belang te blijven investeren in de kwaliteit van de 
medewerkers.

De ‘kapstok’ van de doorontwikkeling is onze eerder genoemde missie en visie. Er is de afgelopen 
bestuursperiode veel in gang gezet en gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn de inlijving van de decentralisaties 
op het sociale leefdomein en de implementatie van de EPOS-werkwijze binnen het fysieke leefdomein.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder

0.1 Bestuur drs. T.C. Segers MBA

0.2 Burgerzaken ing. L. Mulder

0.5 Treasury ing. L. Mulder

0.61 OZB woningen ing. L. Mulder
0.62 OZB niet-woningen ing. L. Mulder
0.64 Belastingen overig ing. L. Mulder
0.7 Alg. Uitk. en Ov. Uitk. Gem. fonds ing. L. Mulder
0.8 Overige baten en lasten ing. L. Mulder
0.10 Mutatie reserves ing. L. Mulder
0.11 Resultaat baten en lasten ing. L. Mulder

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 niet-
woning Verordening fractieondersteuning 2018

Bestuursfilosofie Verordening basisregistratie personen (BRP)

Coalitieakkoord 2014-2018 Regeling jongerenraad Staphorst

Coalitieakkoord collegeprogramma Verordening op de heffing en invordering van 
hondenbelasting 2018

Regeling beheer GBA Verordening naamgeving en nummering (adressen)

Beleid veilig e-mailen  Verordening onderzoeken doelmatigheid en 
doeltreffendheid van de gemeente Staphorst

Nota lokale heffingen 2017

         
   

 Verordening op de ambtelijke bijstand 2018
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 Verordening op de heffing en invordering van de 
onroerende zaakbelastingen 2018
Verordening op de vertrouwenscommissie, die de 
aanbeveling tot benoeming van de burgemeesters 
voorbereidt
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 
commissieleden 2016
Verordening Rekenkamercommissie gemeente 
Staphorst 2017

 
 

Verordening klankbordgesprekken burgemeester en 
gemeenteraad Staphorst

Ambities

Zelfstandigheid
Wij zetten ons in voor het behoud van zelfstandigheid. Wij werken strategisch efficiënt samen, daar waar dat 
waarde toevoegt voor onze gemeente of ermee we samenwerken. Samenwerking mag niet ten koste gaan van 
de zeggenschap van de gemeenteraad en de identiteit van de gemeente Staphorst.

Wat gaan we daarvoor doen?

We blijven aangesloten bij lopende samenwerkingsverbanden
We blijven aangesloten bij lopende samenwerkingsverbanden en onderzoeken samen met Meppel, Westerveld, 
Steenwijkerland en Zwartewaterland naar mogelijkheden voor samenwerking op specifieke thema’s waaronder 
Regio Zwolle, Economie, Cultuurhistorisch erfgoed en Recreatie en Toerisme. Binnen het burgemeester en 
secretarissenoverleg en diverse ambtelijke werkgroepen wordt verder gewerkt aan deze thema's.

2019 2020 2021 2022
x x x x

Portefeuillehouder: Segers T.C.

Ambities

Ondersteuning initiatieven
Wij stimuleren en ondersteunen initiatieven uit de samenleving en participatie met de samenleving. Daarom 
richten wij het komend jaar een ontwikkelfonds voor initiatieven uit de samenleving op.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het ondersteunen van initiatieven in de samenleving
Het ondersteunen van initiatieven in de samenleving vanuit een ontwikkelingsfonds wordt opgenomen in de nota 
Burgerkracht 2.0.  die in voorbereiding is. Initiatieven die voor een bijdrage uit dit fonds in aanmerking komen 
kunnen betrekking hebben op zowel  fysiek als sociaal domein. In de uitwerking van de nota wordt invulling 
gegeven aan evt. voorwaarden , de relatie met subsidies e.d.  Vervolgens zal het fonds worden geïntroduceerd 
en in werking treden.
2019 2020 2021 2022

Nota Burgerkracht 2.0
Startnotitie vooruitwerking voorwaarden, 
relatie met subsidies e.d. van 
ontwikkelfonds

Uitwerking omvang, voorwaarden 
en uitvoering rondom 
ontwikkelfonds

Introductie 
ontwikkelfonds 
Ontwikkelfonds 
is in werking

Ontwikkelfonds 
is in werking
Evaluatie 
eerste 
ervaringen

Geld: In het fonds jaarlijks een bedrag beschikbaar stellen. Het fonds zal een nader vast te stellen maximum 
omvang hebben.
Financieel opgenomen: € 15.000 op Lijst van Investeringen, structureel.
Portefeuillehouder: Segers T.C.
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Ambities

Goed werkgeverschap
Wij zetten de komende tijd in op het duurzaam verbeteren van het vakmanschap in onze organisatie door ruimte 
te blijven bieden voor persoonlijke ontwikkeling, opleiding en door het creëren van meer experimenteerruimte. Wij 
zetten daarnaast in op ‘goed werkgeverschap’, vanuit de overtuiging dat een aantrekkelijke werkgever de beste 
medewerkers aan kan trekken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Er is continu aandacht voor de balans tussen beschikbare formatie en de uit te voeren taken
Er is continu aandacht voor de balans tussen beschikbare formatie en de uit te voeren taken

2019 2020 2021 2022
x  x  

Portefeuillehouder: Segers T.C.

Er wordt een organisatie breed gezondheidsprogramma opgezet
Er wordt een organisatie breed gezondheidsprogramma opgezet

2019 2020 2021 2022
x  x  

Portefeuillehouder: Segers T.C.

Er wordt onderzocht of aanpassing van een aantal (secundaire) arbeidsvoorwaarden mogelijk is
Er wordt onderzocht of aanpassing van een aantal (secundaire) arbeidsvoorwaarden mogelijk is

2019 2020 2021 2022
x  x  

Portefeuillehouder: Segers T.C.

In 2019 wordt  een eigen traineeprogramma opgezet  om jonge talenten binnen te halen en op te leiden
In 2019 wordt  een eigen traineeprogramma opgezet  om jonge talenten binnen te halen en op te leiden

2019 2020 2021 2022
x    

Portefeuillehouder: Segers T.C.

In Staphorst wordt 1,75% van de loonsom ingezet  voor opleiding en ontwikkeling
Opleiding en ontwikkeling kunnen duurzame inzetbaarheid van medewerkers helpen vergroten. 
In 2019 zal het opleiden en ontwikkelen van medewerkers daarom een vast onderdeel zijn van de HR-cyclus.

2019 2020 2021 2022
x x x x

Portefeuillehouder: Segers T.C.

Staphorst acteert actief met maatschappelijk verantwoord ondernemen
Staphorst acteert actief met maatschappelijk verantwoord ondernemen

2019 2020 2021 2022
x x x x

Portefeuillehouder: Segers T.C.
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Ambities

Inperken inhuur
Wij zetten in op het inperken van inhuur van externe medewerkers. Wij verwachten door de organisatie kwalitatief 
te verbeteren ook minder afhankelijk te zijn van externe deskundigheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

De interne mobiliteit  te bevorderen d.m.v. opleidingen en trainingen
Het percentage van de loonsom dat wordt uitgegeven aan externe inhuur was in 2017 15%. Dit is in 2018 al 
omlaag gebracht en wij streven ernaar om dit in 2019 verder terug te dringen door kritisch te kijken naar de 
noodzaak van inhuur, het flexibeler inzetten van eigen personeel en het vergroten van de interne mobiliteit. Wij 
streven ernaar dit uiteindelijk terug te brengen tot maximaal 10%.

2019 2020 2021 2022
x    

Portefeuillehouder: Segers T.C.

Ambities

Dienstverlening
Wij zetten de komende tijd nog nadrukkelijker in op het inspelen op de behoeften van de inwoners en 
ondernemers. Dit geldt ook voor de (digitale) bereikbaarheid en toegankelijkheid van de organisatie. We gaan 
daarbij nog meer werken met medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor een breder onderwerp of een 
doelgroep. Dit in navolging van bijvoorbeeld de ‘accountmanager bedrijven’ en de ‘ruimtecoaches.’

Wat gaan we daarvoor doen?

Organiseren van een klankbordgroep, panel of platform
Voor onderwerpen met een brede reikwijdte, of wanneer er afstemming nodig is met veel partijen, gaan we een 
klankbordgroep, panel of platform organiseren. (Vanuit burgerparticipatie wordt een burgerpanel opgestart.)

2019 2020 2021 2022
 x   

Portefeuillehouder: Segers T.C.

Steeds meer producten en diensten bieden we digitaal aan
We worden digitaal toegankelijker, Het wordt voor inwoners en ondernemers ook mogelijk om naast bestaande 
kanalen steeds meer zaken online te regelen met de gemeente. Steeds meer producten en diensten bieden we 
digitaal aan. 

2019 2020 2021 2022
x x   

Portefeuillehouder: Segers T.C.

We nemen deel aan de burger- en ondernemerspeiling van ‘Waarstaatjegemeente’
We nemen deel aan de burger- en ondernemerspeiling van ‘Waarstaatjegemeente’.
- We worden digitaal toegankelijker. Het wordt voor inwoners en ondernemers ook mogelijk om naast bestaande 
kanalen steeds meer zaken online te regelen met de gemeente. We bieden meer producten en diensten digitaal 
aan.

2019 2020 2021 2022
x    

Portefeuillehouder: Segers T.C.

We gaan onderzoek doen naar het inzetten van WhatsApp (voor bedrijven) en een chatfunctie op de website
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We gaan onderzoek doen naar het inzetten van WhatsApp (voor bedrijven) en een chatfunctie op de website
2019 2020 2021 2022

  x x

Portefeuillehouder: Segers T.C.

We onderzoeken wat de wensen van onze inwoners en ondernemers zijn en passen onze dienstverlening daarop 
aan
We onderzoeken wat de wensen van onze inwoners en ondernemers zijn en passen onze dienstverlening daarop 
aan. De uitkomsten van de enquête over de dienstverleningskanalen worden betrokken bij de verdere 
besluitvorming. 

2019 2020 2021 2022
x    

Financieel: eind 2018 wordt een krediet aangevraagd bij de raad. Staat op de Lijst van Investeringen: € 141.000.
Portefeuillehouder: Segers T.C.

We zijn online dichterbij, meer zichtbaar en beter bereikbaar door de inzet van social media
Social media strategie 2019-2020

2019 2020 2021 2022
x x   

Portefeuillehouder: Segers T.C.

Ambities

Indicatoren
Toelichting op indicator externe inhuur:
2017: € 1.647

Dekking:
- Zomernota                                 € 900
- Lagere personeelslasten    € 355

Prestatie-indicatoren
Formatie (fte per 1.000 inwoners)

Gebied 2017 2018 2019

Staphorst 6,74 6,94 7,69

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

Gebied 2017 2018 2019

Staphorst 6,91 6,94 7,15

Organisatiekosten (kosten per inwoner)

Gebied 2017 2018 2019

Staphorst 323 302 327

Kosten externe inhuur (x € 1.000)

Gebied 2017 2018 2019

Staphorst 1681 307 281
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Wat mag algemeen bestuur en organisatie ons kosten?

Exploitatie Realisatie 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Meerjarenraming 
2020

Meerjarenraming 
2021

Meerjarenraming 
2022

Lasten 1.995.619 2.773.120 2.976.759 3.217.656 3.313.813 3.352.614

Baten -
23.369.309

-
23.899.317

-
25.226.773

-25.870.554 -26.559.936 -27.255.599

Gerealiseerd saldo 
van baten en lasten

-
21.373.690

-
21.126.197

-
22.250.014

-22.652.897 -23.246.123 -23.902.985

Stortingen en 
onttrekkingen

Realisatie 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Meerjarenraming 
2020

Meerjarenraming 
2021

Meerjarenraming 
2022

Onttrekkingen 81.193 0 81.193 81.193 81.193 0

Mutaties reserves -81.193 0 -81.193 -81.193 -81.193 0
Gerealiseerd 
resultaat

-
21.454.883

-
21.126.197

-
22.331.207

-22.734.090 -23.327.316 -23.902.985

Afwijkingen t.o.v. 2018 toegelicht (bedragen x € 1.000)

 Omschrijving Voordeel Nadeel
Het voordeel van dit programma is toegenomen met € 1.181 van € 21.126 naar € 
22.307. De belangrijkste afwijkingen zijn:   

Lagere lasten:  loonkosten taakveld bestuur € 53; kosten raad en raadscommissies € 70 
(voorlichting en advertenties € 20 , werkbezoeken € 10, kosten derden € 15 en overige 
kosten € 25);  College Burgemeester en Wethouders  - overige kosten € 50; 
Burgerzaken - afname verschuldigde leges reisdocumenten €25; Geldleningen - lagere 
rentelasten opgenomen langlopende geldleningen door aflossingen € 22; Jaarlijkse 
herwaardering Wet WOZ woningen € 14. Totaal € 234
Hogere lasten: College Burgemeester en Wethouders - hogere personeelslasten € 50; 
wachtgeldpensioenen wethouders € 63; pensioenvoorziening wethouders € 14; 
Raadsgriffie - hogere personeelslasten € 30; Gemeentelijke samenwerking € 37 (zie ook 
baten); Burgerzaken - loonkosten € 43; Uitvoering Wet WOZ Zwartewaterland € 35 (zie 
baten) ; Belastingen - loonkosten € 35; Onvoorziene uitgaven en stelposten € 177. 
Totaal € 484

€ 234
 
 
€ 484

Lagere baten:  Burgerzaken - reisdocumenten € 43 (verlenging geldigheid van 5 naar 10 
jaar); Deelneming nutsbedrijven - lager dividend € 20; Geldleningen korten dan 1 jaar € 
100 ( rentepercentage verplichte uitzetting bij de schatkist 0%). Totaal € 163.
Hogere baten: Gemeentelijke samenwerking € 69 (zie ook lasten; Rijbewijzen € 19; 
Geldleningen langer dan 1 jaar € 14 (doorberekende rente 0,5% aan hogere 
boekwaarde investeringen); Beleggingen € 95 (dividend BNG € 10 hoger, dividend NV 
Rova     € 55 en rente lening NV Rova € 30 van taakveld 730 afval in 2018 naar taakveld 
050 beleggingen in 2019). Onroerende Zaakbelasting € 70 (areaaluitbreiding en 1,5% 
inflatie); Uitvoering Wet WOZ Zwartewaterland € 35 (zie lasten): Uitkering 
Gemeentefonds € 1.189. Onttrekking uit de reserve i.v.m jaarlijkse aflossing lening N.V. 
Vitens van € 81 in 2019 ten gunste van dit taakveld i.p.v. het taakveld Overhead Totaal 
€ 1.572.

 
 
€1.572

€ 163

 

Voortgang investeringen

Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 
2017

Uitgaven 
2018

Totale uitgaven t/m 
2018

Restant Krediet 
2018

GeoVisie 
(2018)

145.000 0 0 0 145.000

Betrokkenheid verbonden partijen
N.V. BNG te Den Haag
Betrokkenheid Bank Nederlandse Gemeenten als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke 
doelstellingen/effecten
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.
Relevante wetswijzigingen en de Nederlandse Corporate Governance Code zijn voor BNG Bank aanleiding 
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geweest om de statuten te actualiseren en moderniseren. Bij die gelegenheid is met ingang van 27 augustus 
2018 de naam 'BNG Bank N.V.' nu ook in de statuten vastgelegd als vervanging van de statutaire naam 'N.V. 
Bank Nederlandse Gemeenten'.

N.V. Rendo te Meppel
Betrokkenheid Rendo als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
Mede-eigenaar van een netwerkbedrijf door zorg dragen voor een stabiele en veilige levering van energie, zoals 
elektriciteit, gas en warmte. Nieuwe activiteiten: glasvezel en energietransitie. 

N.V. Vitens te Zwolle
Betrokkenheid Vitens als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
Het produceren, distribueren en leveren van drinkwater aan onze inwoners en andere afnemers en de daarbij 
horende dienstverlening.

N.V. Enexis te 's-Hertogenbosch
Betrokkenheid Enexis als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
Altijd en overal in het voorzieningengebied van Enexis kunnen beschikken over energie, tegen aanvaardbare 
aansluit- en transporttarieven. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregelod met o.a. toezicht 
vanuit de Autoriteit Consument en Markt.

Wadinko B.V. te Zwolle
Betrokkenheid Wadinko als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
Wadinko is een regionale participatiemaatschappij, die de bedrijvigheid – en daarmee de werkgelegenheid – wil 
bevorderen in Overijssel, de Noordoostpolder en Zuidwest Drenthe. Dit doen ze door deel te nemen in 
ondernemingen en vennootschappen die met name tot doel hebben het stimuleren van en het deelnemen in 
ontwikkelingen en projecten op het gebied van kunststoffen en milieutechnieken. 

CBL Vennootschap B.V. te 'S-Hertogenbosch
Betrokkenheid CBL Vennootschap als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent en 
Attero. (namens de verkopende aandeelhouders van Essent en Attero).

De functie van deze vennootschap was de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent te 
vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds te fungeren 
als 'doorgeefluik' voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds. 
Voor zover na beëindiging van alle CBL's (Cross Border Leases) en de betaling uit het CBL Escrow Fonds van de 
daarmee corresponderende voortijdige beëindigingsvergoedingen nog geld was overgebleven uit het CBL Escrow 
Fonds, is het resterende bedrag in de verhouding 50% - 50% verdeeld tussen RWE en verkopende 
aandeelhouders. 

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 is volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders 
naar rato van het aandelenbelang in de vennootschap.
Ondanks dat het CBL Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van 
contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met 
de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden 
beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd.

Vordering op Enexis B.V. te 'S-Hertogenbosch
Betrokkenheid Vordering op Enexis als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent en 
Attero. (namens de verkopende aandeelhouders van Essent en Attero).
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 tussen het productie- en leveringsbedrijf (Essent) en 
het netwerkbedrijf (Enexis). Omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren, is 
besloten de lening over te dragen aan verkopende aandeelhouders van Essent. Op het moment van de 
overdracht in 2009 bedroeg de lening € 1,8 miljard. Deze lening is vastgelegd in een lening-overeenkomst 
bestaande uit vier tranches:
- 1e tranche: € 450 mln., looptijd 3 jaar, rente 3,27%; deze tranche is vervroegd afgelost in januari 2012
- 2e tranche: € 500 mln., looptijd 5 jaar, rente 4,1%; deze tranche is vervroegd afgelost in oktober 2013
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- 3e tranche: € 500 mln., looptijd 7 jaar, rente 4,65%; deze tranche vervroegd afgelost in april 2016
- 4e tranche: € 350 mln., looptijd 10 jaar (tot 30 september 2019), rente 7,2% . Op basis van de aanwijzing van de 
Minister van Economische Zaken is deze tranche van € 350 miljoen, geoormerkt als mogelijke toekomstige 
conversie naar eigen vermogen. Op 30 september wordt de jaarlijkse rente over deze tranche worden uitgekeerd 
aan de aandeelhouders.

Op dit moment resteert alleen nog de lening van de 4e tranche. Deze 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. Naar verwachting zal de vennootschap eind 2019/ begin 2020 geliquideerd kunnen 
worden. 

Verkoop Vennootschap B.V. te 'S-Hertogenbosch
Betrokkenheid Verkoop Vennootschap als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent en 
Attero. (namens de verkopende aandeelhouders van Essent en Attero).

In het kader van de verkoop in 2009 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 
verkopende aandeelhouders overgedragen aan de Verkoop Vennootschap. 
Ter verzekering van de betaling en eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de 
verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow 
Fonds werd aangehouden. 

Daarmee was de functie van de Verkoop Vennootschap dus tweeërlei:
- namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE;
- het geven van instructies aan de escrow agent (JP Morgan) 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.

Voor zover na beëindiging van alle claims van RWE en de betaling uit het General Escrow Fonds nog geld was 
overgebleven in het General Escrow Fonds, is het resterende bedrag uitgekeerd aan de verkopende 
aandeelhouders.

Het initieel vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009 € 800 miljoen. 
Eind juni 2016 is het General Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag is volledig uitgekeerd aan de 
aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang in de vennootschap. Ondanks dat het General Escrow Fonds 
in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand 
gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na 
te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap kan 
worden geliquideerd. 

CSV Amsterdam B.V. te 'S-Hertogenbosch
Betrokkenheid CSV Amsterdam als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent en 
Attero. (namens de verkopende aandeelhouders van Essent en Attero).

De organisatie vervult drie doelstellingen:
a. namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de 
Staat als gevolg van de WON;
b. namens de verkopende aandeelhouders van Attero eventuele garantieclaim procedures voeren tegen 
RECYCLECO B.V. (hierna Waterland);
c. 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.

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 naar rato van het aandelenbelang.
Naar verwachting zal de vennootschap eind 2019/ begin 2020 kunnen worden geliquideerd. 

Publiek belang elektriciteitsproductie B.V. te 'S-Hertogenbosch
Betrokkenheid Publiek Belang Elektriciteitsproductie als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke 
doelstellingen/effecten
Publiek belang: 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 
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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 is blijven bestaan met een beperkt takenpakket. PBE wikkelt de zaken af die uit de verkoop zijn 
voortgekomen. 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.

Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van 
contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met 
de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden 
beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd.

Meer (financiële) informatie over de verbonden partijen is opgenomen in paragraaf 5 | Verbonden partijen.
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Programma 1 - Openbare orde en veiligheid

Programma 1 - Openbare orde en veiligheid
Veiligheid is een voorwaarde voor een gezonde en dynamische samenleving. Samenwerking met de nationale 
politie, de veiligheidsregio en op het gebied van gezondheidszorg is van groot belang.

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

     
     
 

 

Externe veiligheidsvisie gemeente Staphorst   

Ambities

Wijkagenten
De politie is het meest effectief in de vorm van ‘blauw op straat’. In het bijzonder de wijkagent dient aanwezig, 
herkenbaar en zichtbaar te zijn. Het college blijft zich inzetten voor de aanwezigheid van het juiste aantal 
wijkagenten en het behouden van een politiepost in onze gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

Opstellen integraal veiligheidsbeleid & uitvoeringsplan m.b.t. wijkagenten
Doelstellingen stellen we vast in het integraal veiligheidsbeleid 2019-2022.
Concrete afspraken worden verwerkt in een uitvoeringsplan
2019 2020 2021 2022

Integraal veiligheidsplan en 1e jaarschijf 2e jaarschijf 3e jaarschijf 4e jaarschijf
Financieel: € 6.000, structureel
Portefeuillehouder: Segers T.C.
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Ambities

Veiligheidsbeleving
Handhaving is primair een taak van de politie. Ook daar waar het veiligheid betreft, is het van belang dat goed 
samengewerkt wordt. Wij nemen een proactieve rol in om samen met de politie de veiligheid en 
veiligheidsbeleving te vergroten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Opstellen integraal veiligheidsbeleid & uitvoeringsplan m.b.t. veiligheidbeleving
Doelstellingen worden vastgesteld in het integraal veiligheidsbeleid 
Concrete afspraken worden verwerkt in het uitvoeringsplan
2019 2020 2021 2022

Intergraal veiligheidsplan en 1e jaarschijf 2e jaarschijf 3e jaarschijf 4e jaarschijf 
Financieel: € 10.000, incidenteel, op Lijst van Investeringen
Portefeuillehouder: Segers T.C.

Ambities

Behoud voorzieningen
Wij zetten ons in voor het behoud van een goed opgeleide en toegeruste brandweer en brandweer- kazerne. 
Daarnaast zetten we ons in voor het behoud van een bemande ambulancepost. Voor beide hulpdiensten zien wij 
toe op naleving van de aanrijtijden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Behoud van de hulpverleningsposten en bewaken aanrijtijden
Samen met de hulpdiensten zien wij toe op het behoud van de hulpverleningsposten en we blijven de aanrijtijden 
bewaken.

2019 2020 2021 2022
x x x x

Portefeuillehouder: Segers T.C.

Ambities

Veiligheid
Wij zetten ons in voor het versterken van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Hiervoor 
wordt de inzet en het gebruik van Burgernet en buurtpreventieapps gestimuleerd. Waar mogelijk en haalbaar 
versterkt de gemeente de veiligheid door de inzet van cameratoezicht op strategische posities in de gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

Opstellen integraal veiligheidsbeleid en uitvoeringsplan
Doelstellingen worden vastgesteld in het integraal veiligheidsbeleid 
Concrete afspraken worden verwerkt in het uitvoeringsplan
2019 2020 2021 2022
X
tussenrapportage

X
tussenrapportage

X
Eind-evaluatie  

Financieel: € 60.000
Portefeuillehouder: Segers T.C.

We vragen onze inwoners zelf een bijdrage te leveren aan een veilige woon- en leefomgeving
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We vragen onze inwoners zelf een bijdrage te leveren aan een veilige woon- en leefomgeving. (Vb.: WhatsApp 
buurtpreventie, burgernet, AED). 
2019 2020 2021 2022
X
tussenrapportage

X
tussenrapportage

X
Eind-evaluatie  

 
Portefeuillehouder: Segers T.C.

Ambities

Voorlichting en bewustwording
Wij gaan samen met betrokkenen, inwoners en organisaties aan de slag met voorlichting en werken aan 
bewustwording met betrekking tot de risico’s van vuurwerk, het persoonlijk letsel en brandgevaar. Wij denken 
hierbij bijvoorbeeld aan illegaal zwaar vuurwerk en aan het afsteken van vuurwerk nabij rietgedekte woningen, 
zoals aan De Streek.

Wat gaan we daarvoor doen?

Samen met de betrokken  partijen blijven we werken aan een veilige en rustige jaarwisseling in de gemeente
Samen met de betrokken partijen blijven we werken aan een veilige en rustige jaarwisseling in de gemeente. 
Daarvoor faciliteren we de organisatie van een rustige en veilige jaarwisseling, volgen we landelijke trends en 
ontwikkelingen en proberen deze waar het kan in te voeren in de gemeente.
Samen met veiligheidspartners onderzoeken we de mogelijkheid om door middel van bewustwording risico’s te 
vermijden. 
2019 2020 2021 2022
Afsprakenkader over rol en 
verantwoordelijkheid van de 
diverse betrokkenen 

Evaluatie jaarwisseling 
en evt. bijstelling van 
afspraken kader

Evaluatie jaarwisseling 
en evt. bijstelling van 
afspraken kader

Evaluatie jaarwisseling 
en evt. bijstelling van 
afspraken kader

Financieel: € 18.000. Zit structureel in de begroting.

Ambities

Indicatoren

Prestatie-indicatoren
Verwijzingen Halt (per 10.000 inwoners, 12-17 jaar)

Gebied 2013 2014 2015 2016 2017

Staphorst 54 30 70 41 89

Overijssel 114 142 122 127 131

Hardekern jongeren (per 10.000 inwoners, 12-14 jaar)

Gebied 2011 2012 2013 2014

Staphorst 0,3 0,3 0 0

Overijssel 1,1 1,1 1 0,8

Aantal misdrijven in 2017 (per 1.000 inwoners)
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Gebied Diefstal uit woning 
per 1.000 
inwoners

Geweldsmisdrijven 
per 1.000 inwoners

Vernieling en 
beschadiging per 
1.000 inwoners

Winkeldiefstal 
per 1.000 
inwoners

Staphorst 0,9 1,8 1,5 0,3

Overijssel 2 4,1 4,1 1,7

Wat mag openbare orde en veiligheid ons kosten?

Exploitatie Realisatie 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Meerjarenraming 
2020

Meerjarenraming 
2021

Meerjarenraming 
2022

Lasten 1.166.406 1.264.087 1.329.019 1.351.340 1.371.469 1.391.884

Baten -60.471 -58.500 -60.750 -61.661 -62.586 -63.525

Gerealiseerd saldo 
van baten en lasten

1.105.936 1.205.587 1.268.269 1.289.679 1.308.882 1.328.359

Stortingen en 
onttrekkingen

Realisatie 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Meerjarenraming 
2020

Meerjarenraming 
2021

Meerjarenraming 
2022

Stortingen 6.000 6.000 0 0 0 0

Onttrekkingen 0 15.000 0 0 0 0

Mutaties reserves 6.000 -9.000 0 0 0 0
Gerealiseerd resultaat 1.111.936 1.196.587 1.268.269 1.289.679 1.308.882 1.328.359

Afwijkingen t.o.v. 2018 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel

Het nadeel van dit programma  is toegenomen met met € 72 van € 1.197 tot € 1.268. De 
belangrijkste afwijkingen zijn:   

Toename lasten: Veiligheidsregio IJsselland - hogere bijdrage € 30; loonkosten openbare 
orde en veiligheid € 64; Algemeen Plaatselijke verordening € 18 (ingeleend personeel en 
kosten derden).  Totaal € 112

 € 112

Afname lasten: Crisisbeheersing en brandweer € 17 ( loonkosten taakveld crisisbeheer 
en brandweer € 7, preparatie brandweer en rampenbestrijding € 10),  Integrale veiligheid 
€ 25 (lagere kosten derden € 10 en geen afschrijvingslasten € 15). Totaal € 42

€ 42  

 

Voortgang investeringen

Details Investeringsbedrag Uitgaven t/m 
2017

Uitgaven 
2018

Totale uitgaven 
t/m 2018

Restant Krediet 
2018

Lokale Veiligheidsdag 
(2018)

15.000 0 0 0 15.000

Beveiliging 
bedrijventerrein (2018)

50.000 0 0 0 50.000

Totaal generaal 65.000 0 0 0 65.000

Betrokkenheid verbonden partijen
Veiligheidsregio IJsselland te Zwolle
Betrokkenheid Veiligheidsregio als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/effecten
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. 
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Programma 2 - Verkeer en vervoer

Programma 2 - Verkeer en vervoer
Een goede infrastructuur is voor onze gemeente van groot belang. Het is belangrijk voor de verkeersveiligheid, de 
luchtkwaliteit en de verkeershinder. Ook is het van groot belang voor de bereikbaarheid van onze gemeente, de 
bedrijven, het winkelgebied en woningen. Naast de genoemde onderwerpen is de openbare ruimte vaak ook de 
plaats waar mensen elkaar ontmoeten en recreëren.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder

2.1 Verkeer en vervoer mr. A. Mussche/ B. Krale

2.5 Openbaar vervoer mr. A. Mussche/ B. Krale

Beleidskader

Beleid Verordeningen

Beleidsnota gedenktekens verkeersslachtoffers Wegsleepverordening Staphorst

Beleidsplan licht in de openbare ruimte

Gedragscode flora- en faunawet

Gladheidsbestrijdingsplan 2017-2018

Notitie fietspaden gemeente Staphorst

Waterplan Staphorst

Wegcategoriseringsplan - binnen de bebouwde kom

Wegenbeleidsplan 2013-2016

    
    
   

 

Gemeentelijk verkeersveiligheidsplan 2018 - 
gedragsbeïnvloedingsprojecten (verkeersplannen)   

Ambities

A28
Bereikbaarheid is essentieel voor de ontwikkeling van Staphorst. De ligging van de A28 biedt hiervoor kansen. 
Samen met andere overheden zetten we ons daarom in voor capaciteitsuitbreiding van de A28. Een goede en 
veilige ontsluiting van de A28 in onze gemeente is daarbij noodzakelijk. We zetten de verkenning naar 
verbetering en verplaatsing van de op- en afritten voort. Het komende jaar zullen we een krachtige lobby blijven 
uitvoeren, scenario’s onderzoeken en uitwerken met als doel te komen tot een raadsvoorstel voor verbetering 
en/of verplaatsing van de op- en afritten. Eerdere onderzoeksresultaten worden hierbij betrokken. Voor de 
haalbaarheid is financiering van andere overheden noodzakelijk.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actieve deelname aan het MIRT onderzoek
De rijksweg A28 tussen Zwolle en Hoogeveen gaat onderdeel uitmaken van het Meerjarig programma 
Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT)-onderzoek. Dit onderzoek wordt door Rijkswaterstaat uitgevoerd. Wij 
zorgen ervoor dat de belangen van de gemeente Staphorst hierin meegenomen worden.
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2019 2020 2021 2022
x    

Portefeuillehouder: Mussche A.

Voor een nieuwe aansluiting op de rijksweg A28 wordt een college- en raadsvoorstel opgesteld
Voor een nieuwe aansluiting op de rijksweg A28 wordt een college- en raadsvoorstel opgesteld om een 
principebesluit te nemen. Voor de financiering van het project wordt een lobbyagenda opgesteld. 

2019 2020 2021 2022
x    

Financieel: € 50.000 op de Lijst van Investeringen 
Portefeuillehouder: Mussche A.

Ambities

Openbaar vervoer
Wij zetten ons in voor goede openbare vervoersvoorzieningen. Dit houdt concreet in dat wij inzetten op het 
behoud van lijn 40 en het verbeteren van de aansluiting op de overige vervoersdiensten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderzoek uitbreiding of aanpassing lijn 40
Wij volgen de ontwikkelingen ten aanzien van lijn 40 en zetten ons in voor de belangen van de inwoners van de 
gemeente Staphorst
We gaan na of lijn 40 uitgebreid of aangepast kan worden voor een betere ontsluiting van bedrijventerrein De 
Baarge en de woonwijk de Slagen

2019 2020 2021 2022
x x x x

Portefeuillehouder: Mussche A.

Ambities

Bereikbaarheid
Wij stellen een notitie op over de bereikbaarheid van de gemeente. Hierbij betrekken wij de vormen van openbaar 
vervoer, zoals bereikbaarheid per bus en trein. Dit omvat tevens een behoefteonderzoek aan extra openbaar 
vervoer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wijk- of buurtbus.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wij gaan na of er behoefte is aan meer aanvullende voorzieningen
Lijn 40 sluit aan op station Meppel en overstappunt bij de Lichtmis. Buurtbus IJhorst houdt rekening met de 
aankomst- en vertrektijden van de treinen (station Meppel). Wij gaan na of er behoefte is aan meer aanvullende 
voorzieningen.

2019 2020 2021 2022
  x  

Financieel: € 5.000 op de Lijst van Investeringen (2021)
Portefeuillehouder: Mussche A.

Ambities

Treinhalte
Wij zetten in op de realisatie van een treinhalte en gaan door met de ingezette dialoog met betrokken 
organisaties. Het uitgangspunt hierbij is dat een treinhalte het openbaar vervoer dient te verbeteren.
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Wat gaan we daarvoor doen?

Bij een positief besluit over uitbreiding dienstregeling Leeuwarden – Zwolle zal de mogelijke realisatie van een 
station in Staphorst verder worden voorbereid
Bij een positief besluit over de uitbreiding dienstregeling Leeuwarden – Zwolle wordt de mogelijke realisatie van 
een station in Staphorst verder voorbereid. Daarvoor geldt de volgende globale planning:

2019 2020 2021 2022
evaluatie dienstregeling en besluitvorming 
4 treinen Leeuwarden – Zwolle door 
provincie Friesland en NS. Hierna volgen 
de onderstaande stappen:
- actualisatie Quick scan station Staphorst;
- check op inpassing dienstregeling door 
ProRail;
- Onderzoek toekomst buslijn 40 bij komst 
station door provincie Overijssel;
- BO-MIRT Oost-NL: mogelijk besluit over 
investeringsbijdrage I&M

Q1: voorlopige besluitvorming 
over investeringsbijdrage, 
exploitatiebijdrage, 
toekomstige lijnvoering buslijn 
40 en ongelijkvloerse kruising 
JJ Gorterlaan door provincie 
Overijssel en gemeente 
Staphorst;

Q2: Intentie tot bediening 
Staphorst door NS

integrale 
besluitvorming 
door provincie 
Overijssel en 
gemeente 
Staphorst 

alternatievenstudie 
en planuitwerking 
fase door ProRail 

Financieel: € 500.000 op de Lijst van Investeringen
Portefeuillehouder: Mussche A.

Ambities

Haven
Ook wij zetten ons in voor de regio Zwolle en daarmee ook voor een sterke haven. Wij komen, in over- leg met 
onze samenwerkingspartners, binnen een jaar met een positiebepaling op basis van verschil- lende scenario’s. 
Bij deze positiebepaling betrekken wij ook onze inwoners en ondernemers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bepalen mate van deelname uitbreiding haven Meppel, afhankelijk van de uitkomsten van een onderzoek naar de 
voordelen voor Staphorster bedrijven/ondernemingen
Afhankelijk van de uitkomsten van een onderzoek naar de voordelen voor Staphorster bedrijven/ondernemingen 
wordt bepaald op welke wijze en in welke mate de gemeente Staphorst participeert in de ontwikkeling van de 
haven van Meppel op ons grondgebied. Het onderzoek is in het tweede kwartaal 2018 gestart en wordt naar 
verwachting in het derde of vierde kwartaal 2019 afgerond. 

2019 2020 2021 2022
x    

Financieel: € 35.000 opgenomen op de Lijst van Investeringen.
Portefeuillehouder: Krale B.

Ambities

Ontsluiting Rouveen
Wij gaan in de komende periode onderzoeken op welke manier de ontsluiting van Rouveen veiliger gemaakt kan 
worden en komen met concrete aanbevelingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

In gesprek met de dorpsraad Rouveen en vragen naar hun wensen en ideeën over de verkeersafwikkeling in 
Rouveen
Er wordt een startnotitie opgesteld. We gaan daarna de dorpsraad Rouveen inschakelen om hun wensen en 
ideeën over de verkeersafwikkeling in Rouveen kenbaar te maken. Hierbij betrekken wij ook het centrumgebied 
en de wens om aanleg van bermbeton langs de Schipgravenweg.

2019 2020 2021 2022
Opstellen startnotitie Rapportage ontsluiting Rouveen   
Financieel: € 25.000 opgenomen in de Lijst van Investeringen
Portefeuillehouder: Mussche A.
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Ambities

Fietsplan
Wij komen met een fietsplan met maatregelen voor het bevorderen van de verkeersveiligheid. De raad stelt bij de 
vaststelling van dit plan de prioriteiten vast en betrekt hierbij lopende ontwikkelingen. Wij bevorderen in dit 
fietsplan de verkeersveiligheid, vooral voor kwetsbare weggebruikers, in de nabijheid van winkels, 
sportaccommodaties, zwembad, scholen en andere voorzieningen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het huidige fietsplan actualiseren
Het huidige fietsplan gaan we actualiseren. Hierin wordt de huidige stand van zaken aangegeven met daarbij de 
wensen voor de aanleg van nieuwe, vrij liggende fietspaden.  Verkeerssituaties, waar veel gebruikers komen, 
worden hierin meegenomen, waarbij in het bijzonder gekeken wordt naar kwetsbare verkeersdeelnemers. We 
gaan aangeven wat de gemeente doet op het gebied van gedragsbeïnvloeding. Een startnotitie wordt opgesteld 
in 2018. 

2019 2020 2021 2022
Vaststelling fietsplan    
Financieel: € 25.000 op Lijst van Investeringen (2019)
Portefeuillehouder: Mussche A.

Ambities

Indicatoren

Prestatie-indicatoren
Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met motorvoertuig
Verkeersongeval met motorvoertuig als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot 
ziekenhuisopnamen

Gebied 2014 2015

Staphorst 2 % 3 %

Overijssel 7 % 8 %

Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met een fietser
Verkeersongeval met motorvoertuig als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot 
ziekenhuisopnamen

Gebied 2014 2015

Staphorst 3 % 7 %

Overijssel 11 % 11 %
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Wat mag verkeer en vervoer ons kosten?

Exploitatie Realisatie 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Meerjarenraming 
2020

Meerjarenraming 
2021

Meerjarenraming 
2022

Lasten 2.116.046 2.878.883 2.943.245 2.984.310 3.019.485 3.055.327

Baten -190.536 -63.000 -68.510 -69.538 -70.581 -71.639

Gerealiseerd saldo 
van baten en lasten

1.925.510 2.815.883 2.874.735 2.914.773 2.948.904 2.983.688

Stortingen en 
onttrekkingen

Realisatie 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Meerjarenraming 
2020

Meerjarenraming 
2021

Meerjarenraming 
2022

Stortingen 757.695 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000

Onttrekkingen 747.235 1.391.500 1.247.475 1.266.167 1.281.080 1.296.216

Mutaties reserves 10.460 -731.500 -587.475 -606.167 -621.080 -636.216
Gerealiseerd resultaat 1.935.970 2.084.383 2.287.260 2.308.606 2.327.824 2.347.472

Afwijkingen t.o.v. 2018 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel
Het nadeel van dit programma is toegenomen met € 203 van € 2.084 tot € 2.287. De 
belangrijkste afwijkingen zijn:   

Lagere lasten: Bermen, greppels en sloten - lagere kosten € 12;  Openbare verlichting - geen 
huur materialen € 10. Totaal € 22. € 22  

Hogere lasten: Loonkosten taakveld verkeer en vervoer € 124; toegerekende rente € 21 
hoger; Openbare verlichting - hogere kosten aankoop armaturen en lichtmasten € 38; 
Verkeersveiligheid - verkeerstellingen €10; Verkeersboden- en installaties - inhuur Restmond 
€ 11; Loonkosten taakveld Parkeren en Openbaar vervoer € 17. Totaal € 221.

 € 221
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Voortgang investeringen

Details Investeringsbedrag Uitgaven 
t/m 2017

Uitgaven 
2018

Totale 
uitgaven 
t/m 2018

Restant 
Krediet 

2018

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

20.000 4.361 11.301 15.661 4.339

Herinrichting J.C. van Andelweg (2014) 415.000 400.906 0 400.906 14.094
Vervanging brug Veldhuisweg door duiker 
(2017)

72.000 48.165 707 48.872 23.128

Opstellen verkeerscirculatieplan (2015) 50.000 35.680 1.281 36.961 13.039
Fietspad ZSM (2017) 535.000 49.500 290.700 340.200 194.800
Onderzoek afslag A28 (2016) 150.000 135.682 7.665 143.347 6.653
Zuidelijke ontsluiting CZ Rouveen (2016) 620.000 86.338 3.252 89.590 530.410
Fietspad Kanlaan/Evenboersweg: 
uitvoeringskrediet (2017)

2.395.000 182.733 741.928 924.661 1.470.339

Vervanging verharding Ebbinge 
Wubbenlaan (2018)

100.000 0 64.978 64.978 35.022

Uitv. verl. plan: fase 5 oranje naar wit + 
cofin. "bewust verl."   (2015)

90.000 89.639 0 89.639 361

Aanhangstrooier nr. 2 t.b.v. tractor (2018) 44.000 0 43.250 43.250 750
Sneeuwploeg nr. 2 t.b.v. tractor (2018) 9.500 0 0 0 9.500
Reconstructie spoorwegovergang JJ 
Gorterlaan (2017)

896.000 24.639 0 24.639 871.362

Voorbereidingskrediet herinrichting Korte 
Kerkweg (2017)

270.000 17.000 16.670 33.670 236.330

Voorbereidingskrediet herinrichting 
Staphorst Noord, fase 1 (2017)

35.000 38.675 5.670 44.345 -9.345

Voorbereidingskrediet fietspad Heerenweg 
(2017)

35.000 12.560 2.943 15.503 19.498

Fietspad Gorterlaan (2017) 50.000 11.835 6.828 18.663 31.337
Voorbereidingskrediet herinrichting Ebbinge 
Wubbenlaan (2017)

20.000 0 6.943 6.943 13.057

Uitvoeringskrediet fiets- en wandelpad 
Reggersweg (2018)

200.000 0 0 0 200.000

Renovatie lichtmasten-areaal (2018) 50.000 0 0 0 50.000
Renovatie diverse zandwegen (2018) 10.000 0 0 0 10.000
Winterlogic-systeem (2018) 20.000 0 0 0 20.000
Fietspadstrooier (2018) 29.500 0 29.500 29.500 0
Groot onderhoud kunstwerken (2016) 490.000 224.095 186.085 410.180 79.820
Groot onderhoud bruggen Dedemsvaartweg 
(2018)

30.000 0 0 0 30.000

Monitoring en evaluatie verkeer (2018) 10.000 0 7.728 7.728 2.272
Straatmeubilair centrum Staphorst (2018) 33.000 0 0 0 33.000
Carpoolplaats de Lichtmis: uitbreiding 
(2015)

63.500 19.437 42.610 62.047 1.453

Herstraten Oosterparallelweg (2017) 144.400 0 0 0 144.400
Totaal generaal 6.886.900 1.381.245 1.470.037 2.851.282 4.035.618
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 6.736.900 1.381.245 1.248.211 2.629.456 4.107.444
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Betrokkenheid verbonden partijen
Niet van toepassing.
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Programma 3 - Economie en ondernemen

Programma 3 - Economie en ondernemen
De gemeente Staphorst is een gemeente met ondernemers en ondernemingen waar wij trots op zijn. De 
ondernemende cultuur en de daaruit voortvloeiende maakindustrie horen onmiskenbaar bij de identiteit van de 
gemeente Staphorst. Het belang voor de plaatselijke werkgelegenheid is groot. Daarom willen wij een 
aantrekkelijke vestigingsplaats blijven voor ondernemers. De gemeente Staphorst zal zo min mogelijk drempels 
opwerpen voor de doorontwikkeling van het bedrijfsleven. Ook is er aandacht voor innovatieve ondernemers en 
het verlagen van de regeldruk. Staphorst wil ondernemers goed faciliteren door goed bereikbare en veilige 
bedrijventerreinen. Ook is er ruimte voor de verscheidenheid en de fase waarin ondernemers verkeren. Zo ook 
voor starters en bedrijven die groei doormaken.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder

3.1 Economische ontwikkeling B. Krale

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur B. Krale

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 op de heffing en invordering van de 
forensenbelasting 2018

Beleidsnotitie open plekken Staphorst, 5e wijziging Verordening op de heffing en invordering van 
marktgelden 2018

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 op de heffing en invordering van de 
toeristenbelasting 2018

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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Ambities

Bedrijventerreinen
Wij gaan verder met de al in gang gezette ontwikkeling van bedrijventerreinen. We zorgen daarbij voor een juiste 
verhouding tussen de beschikbare oppervlakte, werkgelegenheid en de belasting van de infrastructuur. Van 
belang is tijdig aan te sluiten bij behoefte.

Wat gaan we daarvoor doen?

Er wordt ingezet op een spoedige realisatie van de bedrijventerreinen De Esch IV en V
Op basis van het raadsbesluit van 27 maart 2018 (nr. Rb 2018-09), waarbij een voorbereidingskrediet van 2,6 
miljoen euro beschikbaar is gesteld, gaan we het volgende doen.
Er wordt ingezet op een spoedige realisatie van het bedrijventerrein De Esch IV (gebied die is omsloten tussen de 
oude en de nieuwe Achthoevenweg en de JJ Gorterlaan).  Hiervoor is inmiddels een traject opgestart voor 
planvorming en wordt de bestemmingsplanwijzigingsprocedure voorbereid. Onderzoeken worden in het najaar 
2018 gestart.
Er wordt eenzelfde soort traject als hiervoor beschreven, opgestart voor het zoekgebied aan de zuidzijde van de 
JJ Gorterlaan (De Esch V). Er wordt/ is rekening gehouden met de afspraken die in de regio worden gemaakt. De 
afspraken gaan over het in balans brengen/ houden van vraag en aanbod van bedrijventerreinen in de regio. 
Deze afspraken zijn vastgelegd in het te actualiseren document “Afspraken Regionale Bedrijventerreinen 
Programmering West-Overijssel 2017-2020”.

2019 2020 2021 2022
Q2: afronding bestemmingsplantraject x x x
Financieel: Er is al een krediet beschikbaar gesteld van 2,6 miljoen
Portefeuillehouder: Krale B., Mulder L.

Ambities

Startende ondernemers
Wij gaan in kaart brengen welke behoeften aan ruimte en ondersteuning er bij startende ondernemers bestaat en 
op welke wijze de gemeente de behoefte aan kennisdeling kan ondersteunen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Informatieve bijeenkomsten organiseren voor ondernemers eventueel samen met het onderwijs
We onderzoeken waar startende ondernemers behoefte aan hebben via een enquête en/of het houden van 
interviews. We werken samen met onderwijsinstellingen en sluiten aan bij kennisinstituten (regio Campus) en 
bestaande projecten bij buurgemeenten. Wij gaan informatieve bijeenkomsten organiseren voor ondernemers 
eventueel samen met het onderwijs. De subsidiemogelijkheden voor starters brengen we meer onder de 
aandacht.

2019 2020 2021 2022

Startnotitie over aanpak 
behoeftepeiling en inrichting 
ondersteuning startende 
ondernemers 

Uitkomst enquête onder 
startende ondernemers 
met inzicht in hun behoefte 

Ondersteuning voor 
startende ondernemers is 
ingericht en krijgt 
uitvoering 

De ondersteuning 
voor startende 
ondernemers krijgt 
uitvoering
Evaluatie eerste 
ervaringen 

Financieel: € 15.000 opgenomen op de Lijst van Investeringen
Portefeuillehouder: Krale B.

We onderzoeken waar startende ondernemers behoefte aan hebben via een enquête en/of het houden van 
interviews
We onderzoeken waar startende ondernemers behoefte aan hebben via een enquête en/of het houden van 
interviews. We werken samen met onderwijsinstellingen en sluiten aan bij kennisinstituten (regio Campus) en 
bestaande projecten bij buurgemeenten. Informatieve bijeenkomsten organiseren voor ondernemers eventueel 
samen met het onderwijs. De subsidiemogelijkheden voor starters brengen we meer onder de aandacht.

2019 2020 2021 2022
Startnotitie over aanpak 
behoeftepeiling en inrichting 

Uitkomst enquête onder 
startende ondernemers 

Ondersteuning voor 
startende ondernemers is 

De ondersteuning 
voor startende 
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ondersteuning startende 
ondernemers 

met inzicht in hun behoefte ingericht en krijgt 
uitvoering 

ondernemers krijgt 
uitvoering
Evaluatie eerste 
ervaringen 

Financieel: € 15.000 opgenomen op de Lijst van Investeringen
Portefeuillehouder: Krale B.

Ambities

Winkelhart
Wij willen het winkelhart versterken samen met omwonenden en de ondernemers die er al een begin mee hebben 
gemaakt. Wij gaan onderzoeken welke wensen er bij omwonenden, ondernemers en bezoekers bestaan ten 
aanzien van het winkelcentrum. Dat onderzoek richt zich op zowel de verscheidenheid, de inrichting van het 
winkelcentrum, de functie van ‘ontmoeten’, veiligheid, de bereikbaarheid en het parkeren. Wij komen met een 
plan dat leidt tot een meer dynamisch, divers winkelgebied, met oog voor de functie van ontmoeten.

Wat gaan we daarvoor doen?

De gemeente onderhoudt contact met ondernemers-verenigingen, participeert, ondersteunt en faciliteert
De OSR stelt een detailhandelsvisie op. De gemeente onderhoudt contact met ondernemersverenigingen, 
participeert, ondersteunt en faciliteert. De gemeente onderzoekt samen met de OSR de subsidiemogelijkheden. 
2019 2020 2021 2022
Uitkomst onderzoek met inzicht in 
wensen van omwonenden, ondernemers 
en bezoekers 

Startnotitie over 
vervolg 

Visie op 
detailhandel  

Portefeuillehouder: Krale B.

De gemeente onderzoekt samen met de OSR de subsidiemogelijkheden
De OSR stelt een detailhandelsvisie op. De gemeente onderhoudt contact met ondernemersverenigingen, 
participeert, ondersteunt en faciliteert. De gemeente onderzoekt samen met de OSR de subsidiemogelijkheden.
2019 2020 2021 2022
Uitkomst onderzoek met inzicht in 
wensen van omwonenden, ondernemers 
en bezoekers 

Startnotitie over 
vervolg 

Visie op 
detailhandel  

Portefeuillehouder: Krale B.

De OSR stelt een detailhandelsvisie op
De OSR stelt een detailhandelsvisie op. De gemeente onderhoudt contact met ondernemersverenigingen, 
participeert, ondersteunt en faciliteert. De gemeente onderzoekt samen met de OSR de subsidiemogelijkheden.
2019 2020 2021 2022
Uitkomst onderzoek met inzicht in 
wensen van omwonenden, ondernemers 
en bezoekers 

Startnotitie over 
vervolg 

Visie op 
detailhandel  

Financieel: € 30.000 opgenomen op de Lijst van Investeringen
Portefeuillehouder: Krale B.

Ambities

Verkeersveiligheid winkelcentrum
In het al eerder genoemde fietsplan hebben we aandacht voor de bevordering van de verkeersveiligheid in het 
winkelcentrum.

Wat gaan we daarvoor doen?

De gemeente onderhoudt contact met ondernemers-verenigingen, participeert, ondersteunt en faciliteert
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De OSR stelt een detailhandelsvisie op. De gemeente onderhoudt contact met ondernemersverenigingen, 
participeert, ondersteunt en faciliteert. De gemeente onderzoekt samen met de OSR de subsidiemogelijkheden. 
2019 2020 2021 2022
Uitkomst onderzoek met inzicht in 
wensen van omwonenden, ondernemers 
en bezoekers 

Startnotitie over 
vervolg 

Visie op 
detailhandel  

Portefeuillehouder: Krale B.

De gemeente onderzoekt samen met de OSR de subsidiemogelijkheden
De OSR stelt een detailhandelsvisie op. De gemeente onderhoudt contact met ondernemersverenigingen, 
participeert, ondersteunt en faciliteert. De gemeente onderzoekt samen met de OSR de subsidiemogelijkheden.
2019 2020 2021 2022
Uitkomst onderzoek met inzicht in 
wensen van omwonenden, ondernemers 
en bezoekers 

Startnotitie over 
vervolg 

Visie op 
detailhandel  

Portefeuillehouder: Krale B.

De OSR stelt een detailhandelsvisie op
De OSR stelt een detailhandelsvisie op. De gemeente onderhoudt contact met ondernemersverenigingen, 
participeert, ondersteunt en faciliteert. De gemeente onderzoekt samen met de OSR de subsidiemogelijkheden.
2019 2020 2021 2022
Uitkomst onderzoek met inzicht in 
wensen van omwonenden, ondernemers 
en bezoekers 

Startnotitie over 
vervolg 

Visie op 
detailhandel  

Financieel: € 30.000 opgenomen op de Lijst van Investeringen
Portefeuillehouder: Krale B.

Ambities

Nieuwe bestemmingen
Wij bieden ondernemers die geconfronteerd worden met het vrijvallen van agrarische gebouwen in principe 
ruimte om te komen tot nieuwe bestemmingen. Wij bewaken hierbij wel de belangen van bestaande agrarische 
bedrijven en de omgeving. Wij bieden daarbij onze landbouwbedrijven in het buitengebied ruimte voor 
(ondergeschikte) nevenactiviteiten zoals de verkoop van streekproducten of plattelandstoerisme.

Wat gaan we daarvoor doen?

Indien agrarische bebouwing vrijkomt, kent de gemeente via de beleidsdocumenten Rood voor Rood en 
Vrijkomende Agrarische bebouwing kaders voor hergebruik van deze percelen/bebouwing
Indien agrarische bebouwing vrijkomt, kent de gemeente via de beleidsdocumenten Rood voor Rood en 
Vrijkomende Agrarische bebouwing kaders voor hergebruik van deze percelen/bebouwing. Deze kaders 
kenmerken zich door een sterke kwantitatieve benadering van de problematiek. Via een andere, kwalitatieve, 
benadering kunnen de mogelijkheden tot (her)gebruik vergroot worden. Er kan optimaal maatwerk geleverd 
worden, waarbij ook rekening gehouden wordt met de sociale component. Er staat de komende jaren een opgave 
in het kader van asbestsanering te wachten. Ook dit element kan hierin meegewogen worden. Het beleid hiervoor 
wordt verruimd.

2019 2020 2021 2022
x    

Financieel: € 5.000 opgenomen op de Lijst van Investeringen (2019)
Portefeuillehouder: Mulder L.

Ambities

Indicatoren
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Prestatie-indicatoren
Functiemenging (verhouding tussen banen en woningen)

Gebied 2013 2014 2015 2016 2017

Staphorst 57 % 56,5 % 56,7 % 57,9 % 58,3 %

Overijssel 53,2 % 53 % 53,1 % 53,3 % 53,7 %

Bruto Gemeentelijk Product

Gebied 2013

Staphorst 111

Overijssel 103

Aantal bedrijfsvestigingen (per 1.000 inwoners, 15 t/m 64 jaar)

Gebied 2013 2014 2015 2016 2017

Staphorst 145,4 148,3 154,7 158 161,6

Overijssel 112,2 117,5 123,1 128,8 134,2

Wat mag economie en ondernemen ons kosten?

Exploitatie Realisatie 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Meerjarenraming 
2020

Meerjarenraming 
2021

Meerjarenraming 
2022

Lasten 106.631 270.754 159.711 162.032 164.388 166.778

Baten -240.739 -209.000 -206.420 -209.516 -212.660 -215.849

Gerealiseerd saldo 
van baten en lasten

-134.108 61.754 -46.709 -47.485 -48.272 -49.071

Stortingen en 
onttrekkingen

Realisatie 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Meerjarenraming 
2020

Meerjarenraming 
2021

Meerjarenraming 
2022

Onttrekkingen 0 95.000 0 0 0 0

Mutaties reserves 0 -95.000 0 0 0 0
Gerealiseerd resultaat -134.108 -33.246 -46.709 -47.485 -48.272 -49.071

Afwijkingen t.o.v. 2018 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel
Het overschot van dit taakveld is toegenomen met € 13 van € 33 tot € 46. De 
belangrijkste oorzaken zijn:   

Lagere lasten: Loonkosten totaal taakvelden € 24 € 24  
Hogere lasten: Bedrijvenpromotie en relatiebeheer € 7 en Lagere baten: 
Forensenbelasting  € 2.  € 9
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Voortgang investeringen

Details Investeringsbedrag Uitgaven 
t/m 2017

Uitgaven 
2018

Totale uitgaven 
t/m 2018

Restant 
Krediet 2018

Mutatieverw.kadaster rvk 
Staph./Reestdal (2017)

50.000 0 0 0 50.000

Herziening detailhandelsvisie 
(2018)

20.000 0 0 0 20.000

Leader III: lokale projectbijdragen 
(2018)

75.000 0 0 0 75.000

Glasvezel in buitengebied: 
onderzoek (2016)

50.000 0 0 0 50.000

Voorbereidingskrediet 
bedrijventerrein (2018)

2.600.000 0 0 0 2.600.000

Totaal generaal 2.795.000 0 0 0 2.795.000

Betrokkenheid verbonden partijen
Niet van toepassing.
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Programma 4 - Onderwijs

Programma 4 - Onderwijs
Goed onderwijs is van het grootste belang om in sociaal, maar zeker ook in economisch opzicht, goed te kunnen 
functioneren. Bij dat uitgangspunt horen goed toegeruste scholen, die hoogwaardig onderwijs bieden. Ook horen 
daarbij activiteiten die bijvoorbeeld laaggeletterdheid zoveel mogelijk voorkomen. Goed onderwijs vindt plaats in 
goed toegeruste, duurzame gebouwen, die zo mogelijk efficiënt ingezet worden ten gunste van andere 
maatschappelijke activiteiten.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder

4.1 Openbaar basisonderwijs ing. L. Mulder

4.2 Onderwijshuisvesting ing. L. Mulder

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken ing. L. Mulder

Beleidskader

Beleid Verordeningen

Ambtsinstructie voor de medewerker leerplicht/RMC 
van de gemeente Staphorst 2014
Verordening leerlingenvervoer gemeente Staphorst 
2017

Verordening procedure overleg huisvesting onderwijs
 

 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
gemeente Staphorst

Ambities

Basisonderwijs
Wij zetten ons in om in iedere kern het basisonderwijs te behouden en coördineren een breed gedragen lokaal 
onderwijsbeleid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitvoering bestuursopdracht Primair Onderwijs
Er is op dit moment geen sprake van sluiting van basisscholen. Wel blijven  we hierover in gesprek met de 
verschillende schoolbesturen om ervoor te waken dat dit in de toekomst gaat spelen. Op het al dan niet open 
blijven van scholen zijn ook andere onderwerpen van invloed zoals woningbouwontwikkeling. De leefbaarheid van 
de kernen heeft ook vanuit die invalshoek de aandacht.
Voor het coördineren van een breed gedragen lokaal onderwijsbeleid staat de uitvoering van de 
Bestuursopdracht PO op het programma met als doel een uitvoeringsorganisatie voor het primaire onderwijs in 
Staphorst in te richten. Deze uitvoeringsorganisatie is een noodzakelijke randvoorwaarde voor een doeltreffende 
uitvoering van de LEA. (lokale educatieve agenda).
Hierbij staat ook het implementeren van het OAB (onderwijs achterstanden beleid), dat in mei 2018 is 
vastgesteld, hoog op de agenda.
2019 2020 2021 2022
Implementatie en eerste evaluatie 
OAB.
Implementatie van centraal NT2 

Evaluatie huidige LEA
Startnotitie voor opstellen 
nieuwe LEA 

Nieuwe LEA is 
opgesteld en in 
werking

Evaluatie OAB
Startnotitie voor in gang 
zetten van nieuw OAB
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onderwijs 
Financieel: 
- budgetten OAB: € 432.000 p.j.
- Bestuursopdracht: € 55.000 (opgenomen in collegevoorstel, niet op LvI)
Portefeuillehouder: Mulder L.

Ambities

Vakonderwijs
Wij komen in dialoog met het onderwijsveld en de ondernemers met een visie op vakonderwijs. Wij denken hierbij 
concreet aan denkers die doen en verkennen ondermeer de behoefte aan een Vak-Havo en technasium.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inventariseren bij het onderwijsveld en ondernemers of er behoefte is aan vakonderwijs
We gaan inventariseren bij het onderwijsveld en bij de ondernemers of er behoefte is aan een VakHavo of een 
Technasium. We koppelen dat aan het opstellen van een visie op vakonderwijs. Afhankelijk van de uitkomst van 
het behoeftenonderzoek inventariseren we de mogelijkheden van het realiseren van een VakHavo dan wel 
Technasium.
2019 2020 2021 2022
Startnotitie om te komen tot een visie 
op vakonderwijs en peiling behoeften
Visie op vakonderwijs

Bij behoefte aan Vakonderwijs komen 
betrokken partijen tot een plan van aanpak, 
gemeente initieert en faciliteert 

Start 
VakHavo of 
Technasium 

Evaluatie en 
voorstel 
voor vervolg 

Financieel: € 20.000 op Lijst van Investeringen (2019)
Portefeuillehouder: Mulder L.

Ambities

Bibliotheken
Wij zetten ons in voor het behoud van de bibliotheken en faciliteren waar nodig samenwerking door bibliotheken 
met het onderwijs en andere partners.

Wat gaan we daarvoor doen?

Updaten 'Visiedocument' op de bibliotheek in de gemeente Staphorst
We updaten het ‘Visiedocument' op de bibliotheek in de gemeente Staphorst’. In aansluiting daarop worden er 
met de bibliotheek prestatie afspraken gemaakt met als pijlers;
1. Jeugd en onderwijs, 
2. Participatie en zelfredzaamheid, 
3. Persoonlijke ontwikkeling.

We faciliteren daarbij de digitale activering. Aan de bibliotheek wordt gevraagd zich te ontwikkelen tot een 
professionele partner voor het onderwijs en maatschappelijke instanties en ervoor zorg te dragen dat het aanbod 
aansluit bij de wensen en behoeften van de inwoners van Staphorst.  
2019 2020 2021 2022
Update Visie op de bibliotheek gemeente Staphorst
Prestatie afspraken met bibliotheek
Invulling convenant laaggeletterdheid 

Uitvoering beleid, evaluatie van 
beleid en evt. bijgesteld beleid   

Financieel: € 7.000 op Lijst van Investeringen (2019)
Portefeuillehouder: Mussche A.

Behouden steunpunt in Rouveen (bibliotheek)
We zetten ons in om het steunpunt in Rouveen te behouden en nemen actie voor een servicepunt in IJhorst 
mocht de bibliotheek in De Wijk gaan sluiten.
2019 2020 2021 2022
Update Visie op de bibliotheek gemeente Staphorst
Prestatie afspraken met bibliotheek
Invulling convenant laaggeletterdheid 

Uitvoering beleid, evaluatie van 
beleid en evt. bijgesteld beleid   
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Portefeuillehouder: Mussche A.

Uitvoering geven aan het gesloten convenant laaggeletterdheid
We geven uitvoering aan het in voorjaar 2018 gesloten convenant laaggeletterdheid samen met de bibliotheek en 
verschillende lokale maatschappelijke partners.
2019 2020 2021 2022
Update Visie op de bibliotheek gemeente Staphorst
Prestatie afspraken met bibliotheek
Invulling convenant laaggeletterdheid 

Uitvoering beleid, evaluatie van 
beleid en evt. bijgesteld beleid   

Portefeuillehouder: Mussche A.

Ambities

Indicatoren

Prestatie-indicatoren
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen (5-18 jaar) (niet ingeschreven op school)

Gebied 2014 2015 2016 2017

Staphorst 3,96 3,11 2,01 4,04

Overijssel 1,78 0,89 1,46 1,46

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen (5-18 jaar) (ongeoorloofd afwezig)

Gebied 2014 2015 2016 2017

Staphorst 17,8 18,92 19,81 12,11

Overijssel 24,74 25,53 19,41 19,4

Vroegtijdige schoolverlaters (VO+MBO, 12-23 jaar)

Gebied 2013 2014 2015 2016

Staphorst 0,8 % 1 % 0,6 % 0,9 %

Overijssel 1,7 % 1,5 % 1,4 % 1,3 %

Wat mag onderwijs ons kosten?

Exploitatie Realisatie 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Meerjarenraming 
2020

Meerjarenraming 
2021

Meerjarenraming 
2022

Lasten 1.631.933 1.563.402 1.579.003 1.565.278 1.581.802 1.598.564

Baten -331.050 -259.913 -337.730 -342.796 -347.940 -353.157

Gerealiseerd saldo 
van baten en lasten

1.300.883 1.303.489 1.241.273 1.222.482 1.233.863 1.245.407

Stortingen en 
onttrekkingen

Realisatie 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Meerjarenraming 
2020

Meerjarenraming 
2021

Meerjarenraming 
2022

Stortingen 18.000 18.000 0 0 0 0

Onttrekkingen 503.440 481.000 466.000 436.000 436.000 436.000

Mutaties reserves -485.440 -463.000 -466.000 -436.000 -436.000 -436.000
Gerealiseerd resultaat 815.443 840.489 775.273 786.482 797.863 809.407
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Afwijkingen t.o.v. 2018 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel
Het tekort van dit programma is afgenomen met € 65 van € 840 naar € 775. De belangrijkste 
oorzaken zijn:   

Lager nadelen: Onderwijs Achterstanden Beleid € 42 (hogere lasten € 35 en hogere baten € 
77);  Leerlingenvervoer  € 18 (basisonderwijs € 8 en speciaal onderwijs € 10). Totaal € 50 € 60  

 

Voortgang investeringen

Details Investeringsbedrag Uitgaven 
t/m 2017

Uitgave
n 2018

Totale 
uitgaven t/m 

2018

Restant 
Krediet 

2018

MCR-Rouveen (2010) 5.660.000 5.605.201 750.000 6.355.201 -695.201
Bijdrage openstelling 3 schoolpleinen 
bijz.basisondw. (2013)

75.000 30.000 0 30.000 45.000

Totaal generaal 5.735.000 5.635.201 750.000 6.385.201 -650.201

Betrokkenheid verbonden partijen
Stichting dagelijks beheer MCR te Rouveen
Betrokkenheid Stichting Dagelijks Beheer MCR Rouveen als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke 
doelstellingen/effecten
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.
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Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en 
toerisme

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 ing. L. Mulder
5.6 Media  drs. T.C. Segers MBA
5.7 Openbaar groen en recreatie  ing. L. Mulder/ 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)

Groenbeleidsplan Staphorst 2005-2015

Kadernota Sport gemeente Staphorst
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Landschapsplan Staphorst

Monumentenlijst gemeente Staphorst

Notitie fietspaden gemeente Staphorst

Sloten en bermenbeheerplan 2018-2021

Uitvoering handhaving recreatief (nacht)verblijf 
buiten kampeerterreinen
Van Sober naar Rijk - Visie op de gebouwde 
omgeving in het Reestdal

Visiedocument bibliotheek gemeente Staphorst

Ambities

Nieuw sport- en beweegbeleid
Wij ontwikkelen met onze inwoners, scholen en sportverenigingen een nieuw sport- en beweegbeleid met als 
uitgangspunt dat dit bijdraagt aan een gezonde samenleving. We willen veilige en kwalitatief goede 
sportac-commodaties in alle kernen faciliteren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Opstellen nieuw beleid om het bewegen en sporten van inwoners te stimuleren
Op basis van een startnotitie gaan we aan de slag met het opstellen van nieuw beleid om het bewegen en 
sporten van onze inwoners te stimuleren. Het doel is dat zoveel mogelijk inwoners (meer) gaan bewegen. Hoe we 
dat gaan doen en met welke netwerkpartners, nemen we op in de beleidsnota’s Sportbeleid en Lokaal 
Gezondheidsbeleid. Ook het meerjarig sportaccommodatieplan zal in de Sportnotitie worden meegenomen. 
Samen met de stakeholders van dit beleidsterrein gaan we ons inzetten voor het betrekken van kwetsbare 
doelgroepen.
We gaan met buurgemeenten samenwerken  om het sportbeleid op te stellen
2019 2020 2021 2022
Sportnotitie
Nieuwe invulling Sportraad
Invulling regionale samenwerking 

Uitvoering sportbeleid
Verdere invulling regionale 
samenwerking 

Evaluatie en evt. 
bijgesteld beleid 

 Uitvoering 
sportbeleid 

 
Portefeuillehouder: Krale B.

Ambities

Bewegen in de openbare ruimte
Wij willen zoveel mogelijk rekening houden met voorzieningen in de openbare ruimte om te kunnen sporten en 
bewegen. Daarmee bedoelen wij voldoende, gevarieerde en uitdagende speel- en beweeg--voorzieningen in de 
wijken en kernen. Wij hebben aandacht voor de veiligheid van wegen die gebruikt worden om te sporten en te 
bewegen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Openbare ruimten aantrekkelijker inrichten om bewegen en sporten te stimuleren
De openbare ruimten gaan wij aantrekkelijker inrichten om het meer bewegen en sporten te stimuleren. Er vindt 
een onderzoek plaats naar geschikte of geschikt te maken openbare ruimten voor bewegen en sporten. Wij 
stimuleren inwonersinitiatieven zoals dit ook is opgenomen in de Omgevingsvisie.
2019 2020 2021 2022

 
Uitkomst onderzoek geschiktheid 
openbare ruimten
 

Overzicht sport- en beweegvoorzieningen en 
voor sport en bewegen geschikte wegen  
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Portefeuillehouder: Krale B.

Sport- en beweegvoorzieningen online in kaart brengen
Wij gaan sport- en beweegvoorzieningen online in kaart brengen. We brengen in samenwerking met Verkeer en 
Vervoer de wegen die veilig gebruikt kunnen worden om te sporten en te bewegen in kaart.
2019 2020 2021 2022

 
Uitkomst onderzoek geschiktheid 
openbare ruimten
 

Overzicht sport- en beweegvoorzieningen en 
voor sport en bewegen geschikte wegen  

Portefeuillehouder: Krale B.

Ambities

Culturele vormingsactiviteiten
Wij vinden het belangrijk dat inwoners, vooral jongeren, toegang hebben tot programma’s en vereni-gingen die 
culturele vormingsactiviteiten aanbieden, zoals muzieklessen. Daarvoor ontwikkelen wij een visie op kunst en 
cultuur in de gemeente Staphorst.

Wat gaan we daarvoor doen?

Formuleren nieuwe visie op kunst en cultuur
Wij gaan het geldende beleid evalueren en de ideeën en behoeften bij de raad en inwoners op het gebied van 
culturele vormingsactiviteiten inventariseren. In aansluiting hierop gaan we nieuwe visie op kunst en cultuur 
formuleren.
2019 2020 2021 2022

Startnotitie om te komen tot een visie op kunst en cultuur
Uitkomst evaluatie geldend beleid en onderzoek naar 
ideeën en behoeften 

Visie op kunst en cultuur
Uitvoeringsplan kunst en 
cultuur 
 

Uitvoering 
beleid kunst 
en cultuur 

 Evaluatie en 
evt. bijgesteld 
beleid 

Financieel: € 5.000 op Lijst van Investeringen (2019)
Portefeuillehouder: Segers T.C.

Ambities

Entree Staphorst
De kern van Staphorst beschikt over een indrukwekkende entree, prachtige woningen met bijzondere, fraaie 
kenmerken die uniek zijn. Wij willen de entree van Staphorst en het gebied nabij Museum Stap-horst en de 
Museumsteeg verder ontwikkelen om op die wijze Staphorster cultuur en erfgoed beter toegankelijk te maken. Dit 
in de overtuiging dat ook andere partijen daarvan profiteren. Wij gaan voort-varend verder met het al in gang 
gezette project ter versterking van het culturele hart van Staphorst.

Wat gaan we daarvoor doen?

Project kop Muldersweg
Dit project betreft een zgn. gebiedsontwikkeling nieuwe stijl, waarvoor de raad €20.000 beschikbaar gesteld heeft. 

Met dit budget is een externe projectleider aangesteld, die de 1e fase van het project inmiddels heeft afgerond. 
2019 2020 2021 2022
Startnotitie culturele hart, daarna projectplan maken    

Portefeuillehouder: Mulder L.

Project culturele hart van Staphorst
Het project culturele hart van Staphorst verkeert in opstartfase waarbij nog in 2018 gesprekken worden gevoerd 
met de stakeholders. Via een startnotitie kunnen college en raad zich vervolgens uitspreken over de kaders. Voor 
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de ontwikkelingsmogelijkheden van de museumsteeg is de eventuele aankoop van het pand Kruidhof een 
belangrijke factor. Vooruitlopend op verdere ontwikkeling van de musuemsteeg wordt alvast met de eigenaren in 
gesprek gegaan over onderhoud van de steeg.
2019 2020 2021 2022
Startnotitie culturele hart, daarna projectplan maken    

Portefeuillehouder: Mulder L.

Ambities

Stimuleren cultureel erfgoed
Wij stimuleren het zichtbaar maken van ons cultureel erfgoed. Dit gebeurt bij voorkeur in samenwer-king met 
lokale initiatieven of het bedrijfsleven. We creëren een kunstroute, een wandelroute door het centrum langs 
boerderijen en andere cultuurhistorische locaties.

Wat gaan we daarvoor doen?

Creëren kunstroute
Onderzoeken of aangesloten kan worden bij het jaarlijkse  'Ateliers in bedrijf!' van kunstenaars uit het Reestdal.
2019 2020 2021 2022
x x x x

Portefeuillehouder: Segers T.C.

Wandelroute opzetten met Museum Staphorst en de Monumentenadviesraad
Een wandelroute opzetten met Museum Staphorst (project ‘Oral Storytelling’) en de Monumentenadviesraad (veel 
lokale kennis). 
2019 2020 2021 2022
x x x x

Portefeuillehouder: Segers T.C.

Ambities

Recreatiegebied
We staan open om in samenwerking met Staatsbosbeheer de Zwarte Dennen te ontwikkelen tot een aantrekkelijk 
recreatiegebied in de  gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelen aantrekkelijke recreatiegebieden
We gaan uit van een gebiedsgerichte aanpak. De gebieden zijn: De Zwarte Dennen, Olde Maten, De Streek en 
het Reestdal. Elk gebied heeft speerpunten zoals fietsen, wandelen etc. Dit wordt per gebied uitgewerkt. We 
streven naar een nauwere samenhang tussen alle gebieden. De gemeente faciliteert.
2019 2020 2021 2022
x    

Financieel: € 10.000 op Lijst van Investeringen (2019)
Portefeuillehouder: Krale B.

Ambities

Verblijf en recreatie
We gaan, in samenwerking met het platform Recreatie & Toerisme, Staphorst door ontwikkelen tot een unieke 
gemeente om te kunnen verblijven en recreëren.
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Wat gaan we daarvoor doen?

Uitwerking concrete plannen verblijf & recreatie gemeente Staphorst
We streven naar uitwerking van concrete plannen voor de 4 gebieden. De gemeente faciliteert.
2019 2020 2021 2022
Bekendmaking activiteiten en projecten    
Financieel: € 50.000 op Lijst van Investeringen (2019)
Portefeuillehouder: Krale B.

Ambities

Natuurgebied
Wij zorgen voor een plan dat moet gaan leiden tot een goed toegankelijk natuurgebied, bijvoorbeeld door wandel- 
en fietspaden. We betrekken hierbij inwoners, ondernemers en buurgemeenten. Initiatieven om de recreatieve 
waarde van de Olde Maten en het Reestdal te vergroten worden ondersteund.

Wat gaan we daarvoor doen?

Opstellen plan voor een goed en toegankelijk natuurgebied
We hanteren een gebiedsgerichte aanpak. De gebieden zijn De Zwarte Dennen, Oldematen, Reestdal en De 
Streek. De gemeente faciliteert.
2019 2020 2021 2022
Duiding concrete betekenis van gebiedsgerichte aanpak    
Financieel: € 125.000 op de Lijst van Investeringen (2019)
Portefeuillehouder: Krale B.

Ambities

Indicatoren

Prestatie-indicatoren
% niet sporters van 19 jaar en ouder

Gebied 2016

Staphorst 54,6 %

Overijssel 47,8 %

Wat mag sport, cultuur, recreatie en toerisme ons kosten?

Exploitatie Realisatie 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Meerjarenraming 
2020

Meerjarenraming 
2021

Meerjarenraming 
2022

Lasten 3.886.101 3.404.788 3.140.155 3.203.890 3.270.225 3.325.146

Baten -223.424 -160.293 -230.276 -233.731 -237.236 -240.830

Gerealiseerd saldo 
van baten en lasten

3.662.677 3.244.495 2.909.879 2.970.159 3.032.989 3.084.316

Stortingen en 
onttrekkingen

Realisatie 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Meerjarenraming 
2020

Meerjarenraming 
2021

Meerjarenraming 
2022

Stortingen 70.000 50.000 0 0 0 0

Onttrekkingen 1.263.918 689.681 122.000 122.180 122.364 122.547

Mutaties reserves -
1.193.918

-639.681 -122.000 -122.180 -122.364 -122.547

Gerealiseerd resultaat 2.468.758 2.604.814 2.787.879 2.847.979 2.910.625 2.961.769
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Afwijkingen t.o.v. 2018 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel
Het tekort van dit programma is toegenomen met € 160 van € 2.604 tot € 2.764. De 
belangrijkste oorzaken zijn:   

Hoger lasten: Loonkosten taakveld  Openbaar groen en Recreatie € 92: Beheer bomen 
binnen bebouwde kom € 17 en buiten bebouwde kom € 126. Totaal € 235  € 235

Lagere lasten: Loonkosten taakveld Sportaccommodaties € 28. € 28  
Hogere baten: Specifieke uitkering sport (SPUK) € 43. € 43  
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Voortgang investeringen

Details Investeringsbedrag Uitgaven 
t/m 2017

Uitgave
n 2018

Totale 
uitgaven 
t/m 2018

Restant 
Krediet 

2018

Renovatie groenstroken en boombeheer 
(2013)

120.000 46.446 0 46.446 73.554

Bomenbeleidplan (2012) en Boombeheer fase 
2

80.000 51.745 0 51.745 28.255

Grond bij begraafplaats Rouveen (2018) 90.000 0 0 0 90.000
Subsidie AMBC (2013) 200.000 0 0 0 200.000
Sporthal: vervanging meubilair (2015) 50.000 27.157 0 27.157 22.843
Nieuwbouw accommodatie SC Rouveen 
(2013) incl groot onderhoud 2011

1.563.120 1.454.276 0 1.454.276 108.844

Klok van Wou (2018) 25.000 0 0 0 25.000
Evenemententerrein "de Tippe": vervanging 
asfalt (2015)

100.000 76.921 0 76.921 23.079

Groenbeleidsplan: opstellen nieuw plan 2016 
- 2026 (2016)

20.000 16.499 263 16.761 3.239

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

20.000 10.800 6.866 17.666 2.334

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

30.000 0 0 0 30.000

Voorbereidingskrediet herinrichting Boslaan 
(2017)

225.000 5.652 88.167 93.820 131.180

Voorbereidingskrediet herinrichting 
Staphorst Zuid 1 (2017)

15.000 9.108 87.044 96.152 -81.152

Opstellen groenbeheerbestekken (2017) 15.000 0 19.120 19.120 -4.120
Uitv. Landschapsplan: houtsingelproj. Rouv. 
- Staphorst 2017 + 2018 (2017)

50.000 0 0 0 50.000

Aanvullend krediet particulier bomenbeleid 
(2017)

24.500 8.580 3.185 11.765 12.735

Kappen i.v.m. essentaksterfte: 420 bomen 
(2018)

28.000 0 0 0 28.000

Herplant: 600 bomen (2018) 90.000 0 0 0 90.000
Flora- en faunawet: inventarisatie en 
uitvoeringsmaatregelen (2018)

40.000 0 0 0 40.000

Herinrichting groenstroken Staphorst Zuid 1 
(2018)

50.000 0 0 0 50.000

Snoeien en rooien van bomen (2018) 50.000 0 0 0 50.000
Speeltoestellen vervangen (2018) 50.000 0 0 0 50.000
Uitvoering programma recreatie en toerisme 
(2018)

50.000 0 0 0 50.000

Grond voor uitbreiding begraafplaats 
Rouveen (2018)

100.000 0 0 0 100.000

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

20.000 17.245 0 17.245 2.755

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

80.000 68.981 0 68.981 11.019

Totaal generaal 3.185.620 1.793.411 204.645 1.998.056 1.187.564
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 3.185.620 1.793.411 204.299 1.997.710 1.187.910
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Betrokkenheid verbonden partijen
Niet van toepassing.
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Programma 6 - Sociaal domein

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie drs. T.C. Segers MBA/ mr. A. Mussche

6.2 Wijkteams mr. A. Mussche

6.3 Inkomensregelingen mr. A. Mussche

6.4  Begeleide participatie mr. A. Mussche
 6.5  Arbeidsparticipatie mr. A. Mussche
 6.6  Maatwerkvoorzieningen (WMO) mr. A. Mussche
 6.71  Maatwerkdienstverlening 18+ mr. A. Mussche
 6.72  Maatwerkdienstverlening 18- mr. A. Mussche

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 2012-
2015 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

Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk Wet 
sociale werkvoorzieningen-beleid

Beleidsregels ambtshalve vermindering 
gemeentelijke belastingen

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente 
Staphorst

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening 
gemeente Staphorst

Verordening cliëntenparticipatie Wet Werk en Bijstand 
en Wet investeren in jongeren

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 
2018

Verordening Fonds Deelname Maatschappelijke 
Activiteiten Staphorst 2016

Beleidsregels tegemoetkoming kosten 
kinderopvang sociaal medische indicatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente 
Staphorst 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2017 Verordening individuele studietoeslag gemeente 
Staphorst 2015

Gezondheidsmonitor jongeren Verordening jeugdhulp gemeente Staphorst

Nadere regels Jeugdhulp gemeente Staphorst Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 
gemeente Staphorst 2015

Nota Participatiebudget gemeente Staphorst Verordening maatschappelijke ondersteuning
Nota Preventief Jeugdbeleid gemeente Staphorst 
2014-2019

Verordening persoonsgebonden budget begeleid 
werken Wet sociale werkvoorziening

Preventie- en handhavingsbeleid alcohol en drugs 
2015-2018

Verordening re-integratie Participatiewet gemeente 
Staphorst 2015

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



 - pagina 51 van 211

Beleidsnotitie laaggeletterdheid
Besluit Gegevensverstrekking samenwerking 
kwijtschelding Staphorst - GBLT

 

Ambities

Ontschotting decentralisaties
We zorgen voor meer maatwerkoplossingen door te werken aan ontschotting van de decentralisaties. De kwaliteit 
en beschikbaarheid van zorg en ondersteuning staat daarbij voorop. De toegang moet laagdrempelig en vindbaar 
zijn. De samenvoeging van het CJG en CWO tot één loket zetten we daarom door.

Wat gaan we daarvoor doen?

Vorming van één toegang 0-100
In 2015 zijn Rijkstaken op het gebied van jeugd(zorg), WMO en Participatiewet gedecentraliseerd naar de 
gemeente. In een evaluatie in 2017 is geconstateerd dat deze transitie in Staphorst geslaagd is. Desondanks 
resteren er toch nog schotten binnen het sociaal domein. Dit komt voort uit onvolkomen  (financiële) ontschotting 
door het Rijk, maar ook  door gebrek aan beleidsmatige afstemming binnen de gemeente.
De aanstaande vorming van één toegang 0-100  is een voorbeeld van de beoogde ontschotting. Een integrale 
beleidsnota sociaal domein gaat de ontschotting inkaderen. De Omgevingsvisie en de uitkomst van de genoemde 
evaluatie zijn daarbij in elk geval input.
Integraliteit houdt ook in dat dwarsverbanden  worden gelegd  tussen de verschillende thema’s in het sociaal 
domein.
2019 2020 2021 2022
Eén loket voor inwoners 
met een hulpvraag

1ste versie van integraal 
beleidsplan en 
uitvoeringsplan 
Samenleving als uitwerking 
van de omgevingsvisie 

Volgende versies van 
integraal beleidsplan en 
uitvoeringsplan 
Samenleving die als 
‘levende’ documenten 
steeds verdere uitwerking 
en updates krijgen 

Volgende versies van 
integraal beleidsplan en 
uitvoeringsplan 
Samenleving die als 
‘levende’ documenten 
steeds verdere uitwerking 
en updates krijgen 

Volgende versies van 
integraal beleidsplan en 
uitvoeringsplan 
Samenleving die als 
‘levende’ documenten 
steeds verdere uitwerking 
en updates krijgen 

Financieel: € 50.000 op de Lijst van Investeringen (2019)
Portefeuillehouder: Mussche A.

Ambities

Mantelzorgers
Wij constateren dat (jonge) mantelzorgers een stevige belasting kennen en vinden dat zij meer ondersteuning 
verdienen. Wij gaan daarom samen met partners, mantelzorgers en inwo-ners, de mogelijkheden verkennen om 
te komen tot een goed en ruim mantelzorgbeleid. Een belangrijk onderdeel daarvan is de beschikbaarheid van 
respijtzorg.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mantelzorgers
In het huidige mantelzorgbeleid zijn ondersteuning en waardering belangrijke pijlers. Daarom blijven we het 
aanvragen van het mantelzorgcompliment stimuleren als waardering, maar ook om meer mantelzorgers in beeld 
te krijgen.
In het kader van respijtzorg gaan we in elke kern een vorm van niet-geïndiceerde dagopvang realiseren (zie 
verderop bij dagopvang).
We geven invulling aan de in de Omgevingsvisie beschreven combinatie van mantelzorg en professionele zorg 
en daarvoor noodzakelijke afstemming tussen informele en formele zorgpartijen via de Klankbordgroep Informele 
Zorg Staphorst
2019 2020 2021 2022

Eindevaluatie mantelzorgbeleid 2016-2019
Startnotitie om te komen tot nieuw beleid
Prestatie afspraken met partijen 

Beleid 2020-2024 
en de 
implementatie 
daarvan 

Tussenrapportage 
ihkv subsidie-
verantwoording 

Tussenrapportage 
ihkv subsidie-
verantwoording 
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Financieel: opgenomen in reguliere begroting
- mantelzorgcompliment: € 35.000 (2019), jaarlijks toenemend met € 2.500;
- mantelzorgondersteuning: € 82.500 (2019), jaarlijks toenemend met € 3.500.
Portefeuillehouder: Mussche A.

Ambities

Ondersteuning lokale initiatieven
Wij gaan lokale initiatieven zoals Hulpmaatje Staphorst en het Zorgnetwerk IJhorst extra ondersteunen en 
waarderen. Wij gaan de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een gedragen subsidiebeleid met het doel 
goede lokale initiatieven aan te jagen, te waarderen en te versnellen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ondersteuning lokale initiatieven
Het ondersteunen van lokale initiatieven is onderdeel van de nota Burgerkracht 2.0 (zie programma 0, Algemeen 
bestuur en organisatie). Concreet bestaat deze ondersteuning uit een Ontwikkelfonds (werknaam) waar 
initiatiefnemers een beroep op kunnen doen. Als aanjager voor  lokale initiatieven binnen het sociaal domein 
wordt specifiek ingezet op het verder stimuleren van de ontwikkeling van algemene (zorg)voorzieningen om 
daarmee de druk op de maatwerkvoorzieningen te beperken.
Met Stichting Welzijn Staphorst maken we prestatie afspraken over het stimuleren en ondersteunen van 
burgerinitiatieven.  Initiatieven binnen het sociaal domein moeten helpen om de transformatie in het sociaal 
domein op lokaal niveau aan te jagen.
Bezien moet worden of een specifiek ( innovatie)fonds sociaal domein moet worden gerealiseerd. 
2019 2020 2021 2022
Nota Burgerkracht 2.0
Startnotitie voor uitwerking voorwaarden, 
relatie met subsidies etc.
Prestatie afspraken met SWS 

Uitwerking omvang, 
voorwaarden en 
uitvoering rondom 
ontwikkelfonds

Introductie 
ontwikkelfonds
Ontwikkelfonds is in 
werking 

Ontwikkelfonds is in 
werking
Evaluatie eerste 
ervaringen 

Portefeuillehouder: Mussche A.

Ambities

Dagbesteding ouderen
Wij komen tot een overeenkomst met het maatschappelijk mid-denveld om gezamenlijke dagbesteding voor 
ouderen beschik-baar te houden en zo nodig uit te breiden in onze kernen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Dagbesteding ouderen
In het kader van dagbesteding zetten we meer in op algemene voorzieningen om respijtzorg te realiseren, 
ontmoeting te stimuleren en eenzaamheid te bestrijden. We gaan daarom met samenwerkingspartners in iedere 
kern niet-geïndiceerde dagbesteding opzetten of indien mogelijk koppelen aan geïndiceerde dagbesteding.
2019 2020 2021 2022
Samenwerkingsafspraken maken met zorgaanbieders en Stichting Welzijn Staphorst    
Financieel: jaarlijks € 15.000 (structureel als WMO, zorg onder natura)
Portefeuillehouder: Mussche A.

Ambities

Lokaal actieplan
Ouderen kunnen waardig ouder worden in de gemeente Stap-horst. Daarvoor gaan we een lokaal actieplan 
opstellen, dat aan-sluiting heeft met het landelijk manifest. In het actieplan zullen onder meer maatregelen 
worden opgenomen die zich richten op de strijd tegen eenzaamheid, de verbetering van de fysieke en digitale 
toegankelijkheid van voorzieningen en het streven naar een dementie-vrien-delijke gemeente.
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Wat gaan we daarvoor doen?

Lokaal actieplan: waardig ouder worden
Op basis van een startnotitie stellen we een lokaal actieplan op over ‘Waardig ouder worden’. Op dit onderwerp 
werken we samen met bureau KE-Advies en lokale netwerkpartners als Stichting Welzijn Staphorst en de 
Klankbordgroep Informele Zorg Staphorst. 
2019 2020 2021 2022
Lokaal actieplan ‘Waardig ouder 
worden’ 

Uitvoering 
actieplan 

Evaluatie en evt. bijgesteld 
actieplan 

 Uitvoering 
actieplan 

Portefeuillehouder: Mussche A.

Ambities

Verbeteren zorg en ondersteuning
Wij streven naar het verbeteren van de zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag. In 
samenwerking met partners en andere overheden onderzoekt de gemeente op welke wijze tot de juiste aanpak 
kan worden gekomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Verbeteren zorg en ondersteuning
We sluiten aan bij de regionale aanpak van ‘Personen met verward gedrag’ en stellen hierop beleid vast. We 
organiseren de training ‘grip op verwardheid’ voor uitvoerenden en bieden voor mensen in de samenleving de 
mogelijkheid om hieraan deel te nemen.
We brengen in kaart hoe een crisiskaart is in te voeren.
We stellen de aanpak ‘Voorkoming escalatie wet verplichte GGZ’ vast en  implementeren deze.
2019 2020 2021 2022

Training ‘grip op verwardheid’
Aanpak ‘Personen met verward gedrag’ 

Crisiskaart
Aanpak ‘Voorkoming escalatie wet verplichte 
GGZ’ 

  

Financieel: 
- € 5.000 training
- € 10.000 invoering crisiskaart
- € 5.000 bijdrage aan regionale projectbegeleider implementatie wvggz
Kunnen uit bestaande kredieten van het Sociaal Domein bekostigd worden.
Portefeuillehouder: Mussche A.

Ambities

Preventief jeugdbeleid
We ontwikkelen samen met inwoners, scholen, verenigingen en hulpverleners een nieuw preventief jeugdbeleid 
vanuit het uitgangspunt dat preventieve maatregelen zorgvragen kunnen voorkomen. Het Centrum voor Jeugd en 
Gezin en het Jongerenwerk vervullen een onmisbare rol in deze preventieve taak.

Wat gaan we daarvoor doen?

Preventief jeugdbeleid
Op basis van een startnotitie wordt het preventief jeugdbeleid na een evaluatie van het huidige beleid  
geactualiseerd en doorontwikkeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de inzichten en ervaringen vanuit de praktijk 
van het Centrum van Jeugd en Gezin en het Jongerenwerk.
2019 2020 2021 2022
x    

Portefeuillehouder: Mussche A.
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Ambities

Kwaliteit jeugdzorg
We streven naar het behoud van de kwaliteit van de jeugdzorg. We doen dat zoveel mogelijk binnen de financiële 
kaders. Om in de toekomst ook grip te houden, komen we tot een goede analyse en overzicht van de 
sturingsmogelijkheden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Kwaliteit jeugdzorg
Toezicht op de kwaliteit van de jeugdzorg is een belangrijk thema en geven we in regionaal verband binnen het 
RSJ vorm. RSJ werkt ook regionaal aan een monitor voor de jeugdzorg. Op lokaal niveau werken we aan de 
ontwikkeling van een monitor voor het sociaal domein breed.
2019 2020 2021 2022
Regionale monitor Jeugdzorg Lokale monitor sociaal domein   

Portefeuillehouder: Mussche A.

Ambities

Begeleid wonen
Wij gaan onderzoeken of er behoefte is aan woonruimte voor jongvolwassenen die daarbij enige vorm van 
begeleiding nodig hebben. Ook kijken we op welke wijze dit het best kan worden vormgegeven. Dit vanuit het 
oogpunt van zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk de juiste zorg kunnen ontvangen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Begeleid wonen
In de visie ‘Van beschermd wonen naar beschermd thuis’ ontbreekt lokaal de schakel begeleid wonen. We gaan 
daarom onderzoeken welke vorm van begeleid wonen passend is in de context en op de schaal van Staphorst. 
Hierbij oriënteren we ons niet alleen op jongvolwassenen.
We gaan er vanuit dat de ambulante begeleiding de mogelijkheid biedt tot 24 uur bereikbaarheid met 
ondersteuning ter plaatse binnen 30 minuten.
2019 2020 2021 2022
Plan begeleid wonen in Staphorst  Evaluatie  

Portefeuillehouder: Mussche A.

Ambities

Reestmond
Wij zetten ons in voor Reestmond. Dit is een belangrijke werkgever voor mensen met een arbeid beperking. Bij 
toekomstige veranderingen in deze organisatie is het welzijn van medewerkers leidend.

Wat gaan we daarvoor doen?

Reestmond
Momenteel wordt de herstructurering van Reestmond uitgevoerd overeenkomstig het bestuurlijk vastgestelde 
(beleids)plan Reestmond in Ontwikkeling. Ook in de toekomst werkt Reestmond in het belang van de 
werknemers.
Op dit  moment wordt  onderzocht wat de meest passende rechtsvorm is en welk takenpakket voor het 
toekomstige Reestmond het meest passend is. In 2019 zullen hierover besluiten worden genomen.
2019 2020 2021 2022
Besluitvorming over de rechtsvorm en takenpakket Reestmond    

Portefeuillehouder: Mussche A.
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Ambities

StaphorstWerkt!
Wij zijn trots op de wijze waarop ondernemers via ‘StaphorstWerkt! een bijdrage leveren in de uitvoering van de 
Participatiewet. We ondersteunen als gemeente dit initiatief en onderzoeken mogelijkheden om dit de komende 
tijd verder uit te breiden. Drempels die ondernemers hierin ervaren nemen we als gemeente zoveel mogelijk weg.

Wat gaan we daarvoor doen?

StaphorstWerkt!
De aantrekkende economie en de succesvolle re-integratie van bijstandsgerechtigden maakt dat ‘StaphorstWerkt’ 
momenteel te weinig kandidaten heeft om in de huidige constellatie te blijven doorgaan. We gaan onderzoeken of 
ondernemers belangstelling hebben om dit initiatief te verbreden en/of dat er een verbinding met Reestmond kan 
worden gemaakt.
2019 2020 2021 2022
x x x x

Portefeuillehouder: Mussche A.

Ambities

Werkzoekenden
Wij stellen de komende periode beleid op met betrekking tot de zogenoemde ‘tegenprestatie’ voor mensen die, 
ondanks alle inspanningen, er niet in slagen een betaalde baan te vinden. Ook zij kunnen een bijdrage leveren 
aan de Stap-horster samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Werkzoekenden
We gaan het bestaande beleid m.b.t . de tegenprestatie (2015) evalueren en actualiseren. Met Stichting Welzijn 
Staphorst als belangrijke samenwerkingspartner bij de uitvoering van dit beleid, gaan we over dit onderwerp 
nieuwe prestatieafspraken maken.
2019 2020 2021 2022
Begeleid tegenprestatie
Prestatieafspraken met SWS    

Portefeuillehouder: Mussche A.

Ambities

Integratiebeleid nieuwkomers
We investeren in een goed integratiebeleid voor nieuwkomers. Hierbij werken we samen met Vluchte-lingenwerk. 
We streven naar een zo goed mogelijke integratie, waarbij aandacht is voor huisvesting, taalbe-heersing, 
scholing, werk en ontmoetingen met de lokale samenleving. Echte integratie vraagt om meer dan alleen het 
spreken van de taal of het vinden van een baan. Inte-gratie gaat ook over opvoeding in het eigen gezin, omgaan 
met buren en het respect voor de waarden en tradities van onze samenleving. Nieuwkomers moeten niet 
automatisch voorrang krijgen bij een sociale huurwoning, maar gemeenten hebben wel de taak hen woonruimte 
te geven. Wij streven ernaar dat deze woonruimtes in de hele gemeente verspreid liggen en ook niet ten koste 
gaan van anderen op de wachtlijst voor een huurwoning.

Wat gaan we daarvoor doen?

Integratiebeleid nieuwkomers
We blijven jaarlijks bezien welke ondersteuning nieuwkomers nodig hebben en wie passende ondersteuning kan 
bieden.  Momenteel wordt de maatschappelijke begeleiding van statushouders in de eerste 1½ jaar verzorgd door 
(marktpartij) Vluchtelingenwerk Oost-Nederland (VWON). In de nieuwe prestatie-afspraken met VWON of een 
opvolger besteden we extra aandacht aan de lokale integratie.
Voor een goede taalbeheersing krijgen nieuwkomers na de inburgering via het Taalpunt (bibliotheek) begeleiding 
aangeboden.



 - pagina 56 van 211

In de scholing rond de  participatieverklaring wordt aandacht besteed aan gezondheid en stressreductie.
Wat betreft de huisvesting van statushouders onderzoeken we welke alternatieven er zijn voor huisvesting in 
sociale huurwoningen waardoor spreiding van nieuwkomers over de gemeente kan worden gerealiseerd.
2019 2020 2021 2022
Nieuwe prestatieafspraken met VWON en 
aangaande taalonderwijs met de bibliotheek.
Startnotitie ter voorbereiding op 
stelselwijziging

Stelselwijziging: de regering heeft een nieuw stelsel 
rond de inburgering aangekondigd. De regie op de 
inburgering zal per 2020 (meer) bij de gemeente 
komen te liggen

  

Portefeuillehouder: Mussche A.

Ambities

Armoedebestrijding
We willen armoede bestrijden en zorgen voor mogelijkheden voor inwoners om ondanks armoede mee te doen 
aan de samenleving. De gelden van het Rijk zetten we hiervoor effectief in. We blijven hiervoor actief met het 
Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten. We zetten de doelmatigheid voorop en herzien hiervoor de 
procedure door ook intermediairs de mogelijkheid te geven een aanvraag in te die-nen. Tevens geven we meer 
bekendheid aan de minimavoorzieningen bij inwoners, scholen en vereni-gingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Armoedebestrijding
Deze punten zijn onderdeel van de  beleidsnota Armoede en schulden, die op dit moment wordt opgesteld.
2019 2020 2021 2022
x    
Portefeuillehouder: Mussche A.

Ambities

Schuldhulpverlening
We staan voor een goede schuldhulpverlening om mensen met problematische schulden weer perspec-tief te 
geven. Hierbij werken we samen met kerken, Humanitas en andere maatschappelijke organisa-ties. Het 
maximale rentepercentage op sociale kredieten die namens de gemeente worden verstrekt, wordt verlaagd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Schuldhulpverlening
Deze punten zijn onderdeel van de  beleidsnota Armoede en schulden, die op dit moment wordt opgesteld.
2019 2020 2021 2022
x    

Portefeuillehouder: Mussche A.

Ambities

Indicatoren

Prestatie-indicatoren
Banen (aantal per 1.000 inwoners, 15-64 jaar)
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Gebied 2013 2014 2015 2016 2017

Staphorst 714,9 709,8 729,3 761,5 779,7

Overijssel 746,8 748,1 757,4 765,1 783,8

Jongeren met delict voor rechter (12-21 jaar)

Gebied 2013 2014 2015

Staphorst 1,11 % 0,92 % 0,68 %

Overijssel 2,04 % 1,55 % 1,06 %

Netto arbeidsparticipatie

Gebied 2013 2014 2015 2016 2017

Staphorst 69,1 % 69 % 69,9 % 70,6 % 71,1 %

Overijssel 66,3 % 65,5 % 66,4 % 66,2 % 67,3 %

Achterstand onder jeugd in 2015 (armoede: t/m 18 jaar, jeugdwerkloosheid: 16-22 jaar)

Gebied % Jeugdwerkloosheid % Kinderen in armoede

Staphorst 0,24 % 1,91 %

Overijssel 1,49 % 5,34 %

Bijstandsuitkeringen (per 1.000 inwoners, 18 jaar en ouder)

Gebied eerste 
halfjaar 
2015

eerste 
halfjaar 
2016

eerste 
halfjaar 
2017

tweede 
halfjaar 
2015

tweede 
halfjaar 
2016

tweede 
halfjaar 
2017

Staphorst 12,8 15,2 16,7 16,2 16 16,7

Overijssel 37,7 39,4 40,1 38,6 40 39,6

Aantal re-integratievoorzieningen (per 1.000 inwoners, 15-65 jaar)

Gebied eerste 
halfjaar 
2015

eerste 
halfjaar 
2016

eerste 
halfjaar 
2017

tweede 
halfjaar 
2015

tweede 
halfjaar 
2016

tweede 
halfjaar 
2017

Staphorst 4,9 5,9 4,8 5,9 5,9 6,8

Overijssel 23,8 25,7 28,1 24,1 26,7 27,1

Jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar)
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Gebied eerste 
halfjaar 
2015

eerste 
halfjaar 
2016

eerste 
halfjaar 
2017

tweede 
halfjaar 
2015

tweede 
halfjaar 
2016

tweede 
halfjaar 
2017

Staphorst 4,4 % 4,6 % 4,6 % 4,9 % 4,8 % 4,7 %

Overijssel 7,4 % 8,1 % 8,2 % 8,2 % 8,5 % 8,5 %

Jongeren met jeugdbescherming (tot 18 jaar)

Gebied eerste 
halfjaar 
2015

eerste 
halfjaar 
2016

eerste 
halfjaar 
2017

tweede 
halfjaar 
2015

tweede 
halfjaar 
2016

tweede 
halfjaar 
2017

Staphorst 0,6 % 0,4 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,5 %

Overijssel 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 %

Jongeren met jeugdreclassering (12-22 jaar)

Gebied eerste 
halfjaar 
2015

eerste 
halfjaar 
2016

eerste 
halfjaar 
2017

tweede 
halfjaar 
2015

tweede 
halfjaar 
2016

tweede 
halfjaar 
2017

Staphorst 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Overijssel 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,4 % 0,4 %

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 1.000 inwoners)

Gebied eerste halfjaar 
2016

eerste halfjaar 
2017

tweede halfjaar 
2016

tweede halfjaar 
2017

Staphorst 25 27 27 27

Overijssel 61 62 60 62

Wat mag het sociaal domein ons kosten?

Exploitatie Realisatie 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Meerjarenraming 
2020

Meerjarenraming 
2021

Meerjarenraming 
2022

Lasten 10.421.300 11.218.612 10.810.600 10.978.364 11.151.588 11.327.163

Baten -2.340.083 -2.413.864 -2.276.400 -2.310.546 -2.345.216 -2.380.382

Gerealiseerd saldo 
van baten en lasten

8.081.218 8.804.748 8.534.200 8.667.818 8.806.373 8.946.781

Stortingen en 
onttrekkingen

Realisatie 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Meerjarenraming 
2020

Meerjarenraming 
2021

Meerjarenraming 
2022

Stortingen 150.356 4.000 0 0 0 0

Onttrekkingen 13.129 739.700 0 0 0 0

Mutaties reserves 137.228 -735.700 0 0 0 0
Gerealiseerd 
resultaat

8.218.445 8.069.048 8.534.200 8.667.818 8.806.373 8.946.781

Afwijkingen t.o.v. 2018 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel
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Het tekort van dit programma is toegenomen met € 465 van € 8.069 tot € 8.534. De 
belangrijkste oorzaken zijn:   

Hogere lasten: hogere loonkosten alle taakvelden van dit programma € 289; toename 
kosten deel gemeente Inkomensvoorziening € 49. Totaal € 338  € 338

Minimafonds: geraamd op basis van gedane aanspraken €   40  
Sociale werkvoorziening (oud): lagere kosten door afname WSW-indicaties € 121  

Lagere baten: Eigen bijdrage GAK € 125  € 125

 

Voortgang investeringen

Details Investeringsbedrag Uitgaven 
t/m 2017

Uitgaven 
2018

Totale uitgaven 
t/m 2018

Restant 
Krediet 2018

Nota Burgerkracht (2015) 30.000 18.137 6.375 24.512 5.488
Doorontwikkeling Sociaal 
Domein (2018)

100.000 0 40.631 40.631 59.369

Extra inzet/capaciteit Sociaal 
Domein (2018)

400.000 0 53.801 53.801 346.199

Ontwikkeling voorzieningen 
WMO (2018)

50.000 0 20.500 20.500 29.500

Totaal generaal 580.000 18.137 121.307 139.444 440.556

Betrokkenheid verbonden partijen
Werkvoorzieningsschap Reestmond te Meppel
Betrokkenheid Reestmond als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
Reestmond heeft de opdracht om uitvoering te geven aan de (wettelijke) taken ten aanzien van de Wsw (Wet 
sociale werkvoorziening). Hierbij streeft Reestmond naar een zo efficiënt mogelijke uitvoering, met als doel:
- Het bieden van een kwalitatief en kwantitatief voldoende werksoorten voor de Wsw-medewerker;
- Het realiseren van de hoogst haalbare verdiencapaciteit per medewerker met inachtneming van zijn 
competenties en vaardigheden, maar ook de belemmeringen;
- Het bieden van maatwerkoplossingen aan opdrachtgevers ten behoeve van het realiseren van de 
verdiencapaciteit (producten en detacheringen);
- Het uitplaatsen van de Wsw- medewerkers naar zo regulier mogelijke arbeid.
Doordat mensen zicht ontwikkelen in het kader van de Wsw, wordt de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind en is 
de kans op een baan bij een reguliere werkgever groter. 

Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland (BVO) te Zwolle
Betrokkenheid Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg (BVO ) als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke 
doelstellingen/effecten
De uitvoeringsorganisatie is opgericht door 11 gemeenten die in opdracht van deze samenwerkende gemeenten 
verantwoordelijk is voor de inkoop, contractmanagement, monitoring, (financiële) administratie en regionale 
inhoudelijke thema's van de jeugdhulp.
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Programma 7 - Gezondheid en milieu

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder

7.1 Volksgezondheid mr. A. Mussche

7.2 Riolering B. Krale

7.3 Afval B. Krale

7.4 Milieubeheer ing. L. Mulder
7.5 Begraafplaatsen B. Krale

Beleidskader

Beleid Verordeningen

Beleidsnota tijdelijke grondopslagen gemeente 
Staphorst

Verordening beheer gemeentelijke 
begraafplaatsen gemeente Staphorst

Beleidsnotitie aansluiten van percelen op de 
(druk)riolering Afvalstoffenverordening gemeente Staphorst 2016

Beleidsplan fysieke leefomgeving 2018 Verordening geurhinder en veehouderij 2016

Beleidsregels voor het verlenen van uitstel van betaling 
voor aanslagen rioolaansluitrecht

Verordening op de heffing en invordering van 
lijkbezorgingsrechten 2018

Bodembeleid Verordening dode gezelschapsdieren Staphorst 
2016

Duurzaamheidsvisie gemeente Staphorst Verordening op de heffing en invordering van 
afvalstoffenheffing 2018

Geluidbeleid in het kader van de wet geluidhinder Verordening op de heffing en invordering van een 
rioolaansluitrecht 2018

Geurgebiedsvisie gemeente Staphorst (2009 + 
aanvulling 2012) Verordening rioolheffing 2017

Rioleringsplan Staphorst 2016-2020

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente 
Staphorst 2016

Uitvoeringsbesluit beheer begraafplaatsen

Uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen gemeentelijke 
begraafplaatsen Staphorst

Uitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving 2017

 

 

Ambities

Gezonde leefstijl
Wij hebben het doel bewustwording te vergroten op het gebied van een gezonde levensstijl en het belang van 
voldoende bewegen. Hiervoor komen we met een Integraal gezondheidsplan waarbij het ‘positief gezondheid 
denken’ centraal staat en de nadruk ligt op preventie.
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Wat gaan we daarvoor doen?

Opstellen 'Lokaal gezondheidsplan'
Op basis van de vastgestelde startnotitie gaan we een ‘Lokaal gezondheidsplan’  opstellen om een gezonde 
levensstijl en voldoende bewegen te bevorderen. Hierin wordt een nadrukkelijke verbinding gemaakt met de 
eerder genoemde thema’s ‘Sport en beweegbeleid’ en ‘Bewegen in openbare ruimten’.
Om de afstemming en samenwerking tussen de verschillende netwerkpartners op dit terrein te stimuleren gaan 
we het Platform Alcohol& Drugs verbreden naar een Platform Lokaal gezondheidsbeleid.
Met het onderwijs gaan we afspraken maken om te komen tot “gezonde scholen” in onze gemeente 
(gezondheidseducatie, gezond gedrag stimuleren in de fysieke en sociale omgeving, gezondheidsproblemen 
signaleren en gezondheid vastleggen in schoolbeleid).
2019 2020 2021 2022

Lokaal gezondheidsplan
Platform Lokaal Gezondheidsbeleid

Tussenrapportage 
Afspraak met scholen m.b.t. 'gezonde 
scholen

Tussenrapportage Eindevaluatie 
LGB-beleid

Financieel: jaarlijks € 50.000. 
€ 32.000 in reguliere begroting, €18.000 op de Lijst van Investeringen (2019)
Portefeuillehouder: Mussche A.

Platform Alcohol&Drugs verbreden naar platform Lokaal Gezondheidsbeleid
Op basis van de vastgestelde startnotitie gaan we een ‘Lokaal gezondheidsplan’  opstellen om een gezonde 
levensstijl en voldoende bewegen te bevorderen. Hierin wordt een nadrukkelijke verbinding gemaakt met de 
eerder genoemde thema’s ‘Sport en beweegbeleid’ en ‘Bewegen in openbare ruimten’.
Om de afstemming en samenwerking tussen de verschillende netwerkpartners op dit terrein te stimuleren gaan 
we het Platform Alcohol& Drugs verbreden naar een Platform Lokaal gezondheidsbeleid.
Met het onderwijs gaan we afspraken maken om te komen tot “gezonde scholen” in onze gemeente 
(gezondheidseducatie, gezond gedrag stimuleren in de fysieke en sociale omgeving, gezondheidsproblemen 
signaleren en gezondheid vastleggen in schoolbeleid).
2019 2020 2021 2022

Lokaal gezondheidsplan
Platform Lokaal Gezondheidsbeleid

Tussenrapportage 
Afspraak met scholen m.b.t. 'gezonde 
scholen

Tussenrapportage Eindevaluatie 
LGB-beleid

Financieel: jaarlijks € 50.000. 
€ 32.000 in reguliere begroting, €18.000 op de Lijst van Investeringen (2019)
Portefeuillehouder: Mussche A.

Afspraken maken met het onderwijs om te komen tot 'gezonde scholen'
Op basis van de vastgestelde startnotitie gaan we een ‘Lokaal gezondheidsplan’  opstellen om een gezonde 
levensstijl en voldoende bewegen te bevorderen. Hierin wordt een nadrukkelijke verbinding gemaakt met de 
eerder genoemde thema’s ‘Sport en beweegbeleid’ en ‘Bewegen in openbare ruimten’.
Om de afstemming en samenwerking tussen de verschillende netwerkpartners op dit terrein te stimuleren gaan 
we het Platform Alcohol& Drugs verbreden naar een Platform Lokaal gezondheidsbeleid.
Met het onderwijs gaan we afspraken maken om te komen tot “gezonde scholen” in onze gemeente 
(gezondheidseducatie, gezond gedrag stimuleren in de fysieke en sociale omgeving, gezondheidsproblemen 
signaleren en gezondheid vastleggen in schoolbeleid).
2019 2020 2021 2022

Lokaal gezondheidsplan
Platform Lokaal Gezondheidsbeleid

Tussenrapportage 
Afspraak met scholen m.b.t. 'gezonde 
scholen

Tussenrapportage Eindevaluatie 
LGB-beleid

Financieel: jaarlijks € 50.000. 
€ 32.000 in reguliere begroting, €18.000 op de Lijst van Investeringen (2019)
Portefeuillehouder: Mussche A.

Ambities

Aanpak alcoholmisbruik en drugsgebruik
We blijven het beleid voortzetten om meer te investeren in de aanpak tegen alcoholmisbruik en drugsgebruik. De 
bewustwor-ding van risico’s van alcohol, drugs en schermgebruik, waaronder gameverslaving, willen we 
vergroten.
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Wat gaan we daarvoor doen?

Aanbieden preventieprogramma t.a.v. alcohol-, drugs- en schermgebruik
We bieden het basis- en voortgezet onderwijs een programma aan gericht op preventie t.a.v. alcohol-, drugs- en 
schermgebruik. Dit programma is in 2018 door netwerkpartners onder projectleiding van de GGD opgesteld.
Verder zetten we het huidige beleid voor alcohol & drugsvoorlichting voort waarin de volgende zeven thema’s de 
aandacht hebben: huisregels, betrokkenheid ouders, brandveiligheid, alcoholbeleid, SOS-plan, activiteiten en 
uitstraling keet.
2019 2020 2021 2022
Evaluatie 'keetkeur'
Opstellen vervolgplan    

Financieel: 
- € 11.500 per jaar m.b.t. Keetkeur;
- € 20.000 per jaar voor project (gezonde) scholen
Portefeuillehouder: Mussche A.

Ambities

Beleid gezondheid
Bij de inrichting van het publieke domein zorgen wij voor extra aan-dacht op het gebied van de gezondheid. Bij 
beleidsplannen nemen we dit als paragraaf op en schatten we de toegevoegde waarde van het plan op de 
volksgezondheid in.

Wat gaan we daarvoor doen?

Gezondheidsaspect aandacht geven in de notities die daarover worden opgesteld
Gezondheid is bij uitstek een onderwerp dat betrekking heeft op vele andere beleidsterreinen waaronder jeugd & 
jongeren, hulp & ondersteuning, werk & inkomen en sport & beweging. Ook in de Omgevingsvisie wordt 
gezondheid met betrekking tot het fysieke en sociale domein nadrukkelijk genoemd. We gaan het 
gezondheidsaspect bij deze beleidsterreinen aandacht geven in de notities die daarover worden opgesteld om tot 
integraal beleid te komen. We dragen zorg voor borging.
2019 2020 2021 2022
x x x x

Portefeuillehouder: Mussche A.

Ambities

Energieneutraal
In de komende periode starten wij het proces om te komen tot het behalen van de doelstelling om in 2050 
energieneutraal te zijn. We stellen hiervoor korte en middellange termijndoelen op.

Wat gaan we daarvoor doen?

Opstellen uitvoeringsprogramma grootschalige energieopwekking
In september/oktober 2018 wordt een procesvoorstel opiniërend en besluitvormend aan de raad voorgelegd. Kern 
is dat we de opgave  samen oppakken met raad en inwoners, en met een coalitie van ‘transitiepartners’. Uit dit 
proces komen kaders die vertaald worden in een uitvoeringsprogramma. Ook worden in de omgevingsvisie 
kaders voor grootschalige energieopwekking opgenomen. 
2019 2020 2021 2022
- Partijen uitnodigen voor de drie thematafels: 
lokale energiebronnen, afname en infrastructuur;
- antwoorden vertalen in een energieomgevingsplan

x x x

Portefeuillehouder: Mussche A.
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Ambities

Energietransitie
Onze ambitie is om vanuit de samenleving zelf - via gedrag, houding en acceptatie - de energietransitie te 
bewerkstelligen, in plaats van dit aan de samenleving op te leggen. Door de verantwoordelijkheid en uitvoering in 
de samenleving terug te leggen, kan er draagvlak worden gevonden. Dit willen wij samen oppakken met de 
provin-cies en waterschappen om in de regio de verbindingen met de inwoners en het bedrijfsleven te leggen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitkomsten energieopwekking blijven zoveel mogelijk binnen de samenleving
We werken met een coalitie van transitiepartners. Deze coalitie wordt, net als bij de werkwijze van het 
klimaatakkoord, onderverdeeld in een aantal sectortafels. Per sectortafel worden vervolgens afspraken gemaakt. 
Uitgangspunt is dat de samenleving centraal staat en dat inkomsten van energieopwekking zoveel mogelijk 
binnen de samenleving blijven.
2019 2020 2021 2022
x x x x
Financieel: € 200.000 op Lijst van Investeringen (2019)
Portefeuillehouder: Mussche A.

Ambities

Zorgvuldige en spaarzame omgang energie
Het is van belang om zorgvuldig en spaarzaam om te gaan met energie. Om die reden investeren we in 
bewustwording van inwoners en ondernemers om hen te inspireren maat-regelen te treffen die leiden tot 
energiebesparing of andere verduurzaming. De gemeente Staphorst zal hierbij nadrukke-lijk aansluiten bij de 
plannen van de provincie. Dit maakt onderdeel uit van de ambitie om energieneutraal te worden. 

Ambities

Zonne-energie
Zonne-energie is een belangrijke vorm van energieopwekking in de energietransitie. Het uitgangspunt hierbij is 
dat ‘dakgebonden’-instal-laties de voorkeur hebben boven ‘grondgebonden’-installaties op land-bouwgrond. Dit 
maakt onderdeel uit van de ambitie om energieneutraal te worden. 

Ambities

Verduurzamen
Wij stellen een actieplan op om te bezien op welke wijze we (overheids)gebouwen, zoals het gemeente-huis, 
scholen en sportaccommodaties gaan verduurzamen. Dit doen we in samenspraak met de gebrui-kers en andere 
belanghebbenden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Opstellen uitvoeringsprogramma verduurzamen gemeentelijk vastgoed (energieneutraal)
Eind 2018 vragen we ingenieursbureaus om in kaart te brengen hoe we gemeentelijk vastgoed energie-neutraal 
kunnen maken en wat dit kost. Daarna stellen we een uitvoeringsprogramma op. Hierbij zoeken we naar 
combinaties met (reeds geplande) onderhoudsmomenten.
2019 2020 2021 2022
x x x x
Financieel: € 200.000 op Lijst van Investeringen (2019)
Portefeuillehouder: Mussche A.

Ambities

Integrale aanpak
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Bij de uitvoering van maatregelen die de duurzaamheid bevorderen zoeken we naar sterke verbindin-gen met 
andere beleidsvelden (bijv. woningrenovatie, verduurzaming monumenten, verlichting). Dit maakt onderdeel uit 
van de ambitie om energieneutraal te worden. 

Ambities

Afvalstromen
We continueren de huidige vorm van afvalinzameling en bevorderen gescheiden afvalstromen en het 
verminderen van restafval.

Wat gaan we daarvoor doen?

Continueren huidig systeem van omgekeerd inzamelen
We continueren het huidige systeem van omgekeerd inzamelen laagfrequent (restafval inzameling eens per 8 
weken en brengmogelijkheid naar ondergronds verzamelsysteem).
2019 2020 2021 2022
x x x x

Portefeuillehouder: Mulder L.

Ambities

Indicatoren

Wat gaan we daarvoor doen?
Fijn huishoudelijk restafval (kg per inwoner)

Gebied 2013 2014 2015 2016

Staphorst 93 91 78 58

Overijssel 182 172 163 142

Hernieuwbare elektriciteit

Gebied 2013 2014 2015 2016

Staphorst 14,3 % 15,5 % 15,8 % 15,2 %

Overijssel 6,9 % 8,7 % 9,8 % 10,7 %
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Wat mag gezondheid en milieu ons kosten?

Exploitatie Realisatie 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Meerjarenraming 
2020

Meerjarenraming 
2021

Meerjarenraming 
2022

Lasten 3.829.974 4.705.983 4.297.755 4.340.017 4.348.232 4.417.355

Baten -
3.281.968

-
3.139.962

-
3.142.796

-3.189.938 -3.237.803 -3.286.354

Gerealiseerd saldo 
van baten en lasten

548.005 1.566.021 1.154.959 1.150.079 1.110.429 1.131.001

Stortingen en 
onttrekkingen

Realisatie 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Meerjarenraming 
2020

Meerjarenraming 
2021

Meerjarenraming 
2022

Stortingen 594.893 0 0 0 0 0

Onttrekkingen 0 501.639 299.000 279.000 229.000 234.049

Mutaties reserves 594.893 -501.639 -299.000 -279.000 -229.000 -234.049
Gerealiseerd resultaat 1.142.898 1.064.382 855.959 871.079 881.429 896.952

Afwijkingen t.o.v. 2018 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel
Het tekort van dit programma is afgenomen met 208 van € 1.064 tot € 856. De belangrijkste 
oorzaken zijn:   

Lagere lasten: Loonkosten taakveld Volksgezondheid  € 142 en Milieubeheer € 160. Totaal € 
302. € 302  

Hogere baten: Begraafrechten  € 22 €   22  
Hogere lasten: Jeugdgezondheidszorg uniform deel € 36; Loonkosten taakveld Begraven € 
58; groenbeheer begraafplaatsen € 12. Totaal € 106.  € 106

Voortgang investeringen

Details Investeringsbedrag Uitgaven 
t/m 2017

Uitgave
n 2018

Totale 
uitgaven t/m 

2018

Restant 
Krediet 

2018

Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2016 (2016) 911.704 246.726 635.304 882.030 29.674
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2017 (2017) 1.099.000 87.514 203.056 290.570 808.430
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2018 (2018) 550.000 0 5.366 5.366 544.634
Sisa-regeling Geluidsaneringsproject 70+ 
(2013)

737.500 254.905 0 254.905 482.595

Uitvoering energieloket 2.1 (2017) 0 0 9.791 9.791 -9.791
Uitvoering programma duurzaamheid 
(projectkosten) (2018)

220.000 0 12.545 12.545 207.455

Energiebesparende maatregelen 
gemeentelijke gebouwen (2018)

300.000 0 0 0 300.000

Windturbines/windenergie (2018) 50.000 0 15.061 15.061 34.939
Verbod op asbestdaken (2018) 25.000 0 2.625 2.625 22.375
Totaal generaal 3.893.204 589.145 883.748 1.472.893 2.420.311
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 3.843.204 539.145 883.748 1.422.893 2.420.311

Betrokkenheid verbonden partijen
GGD IJsselland te Zwolle
Betrokkenheid GGD als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
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 
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te kunnen meedoen in de maatschappij.
We zetten ons in voor publieke gezondheid. Dat wil zeggen de gezondheid van alle inwoners in onze regio van 
jong tot oud. We maken mogelijk dat mensen individueel en als groep meer grip hebben op hun eigen gezonde 
leven en leefomgeving. We werken aan gelijke kansen op een gezond leven voor iedereen. Dit doen we door 
beleid, advies, onderzoek en ondersteuning en een vangnet voor mensen die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn.
We opereren in de publieke gezondheid op het snijvlak van zorg, markt en politiek en kiezen daarbinnen welke 
specifieke waarde we kunnen toevoegen.
We werken voor én met  de elf gemeenten in IJsselland en  samen met diverse organisaties: voor een gezonde 
samenleving. GGD IJsselland werkt voor  ruim 520 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.

N.V. Rova te Zwolle
Betrokkenheid ROVA als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
ROVA heeft zich ontwikkeld tot een duurzaam dienstenbedrijf en streeft bij het beheren van de leefomgeving 
voortdurend naar optimalisatie langs vier thema’s:
Milieu: zorg te dragen voor een schone en duurzame leefomgeving voor de inwoners waarbij waardevolle 
grondstoffen niet worden verspild door ze eenmalig te gebruiken en op een laagwaardige manier te verwijderen.
Service: maximale focus op de dienstverlening aan de inwoners van onze gemeenten.
Sociaal: 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: Het streven is om de beheerkosten voor de gemeenten zoveel mogelijk te beperken.
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Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke 
ordening

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder

8.1 Ruimtelijke ordening ing. L. Mulder

8.2 Grondexploitatie ing. L. Mulder/ B. Krale

8.3 Wonen en bouwen ing. L. Mulder

Beleidskader

Beleid Verordeningen

Archeologische inventarisatie, verwachtings- en 
beleidsadvieskaart Bouwverordening van de gemeente Staphorst

Beleidslijn erfdienstbaarheden bij ruimtelijke 
ontwikkelingen Brandbeveiligingsverordening 2010 gemeente Staphorst

Beleidsnota Intrekken bouw- en sloopvergunning Exploitatieverordening gemeente Staphorst

Beleidsnotitie Hergebruik monumentale schuren Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming 
in planschade

Beleidsnotitie Open plekken Staphorst, 5e 
wijziging Verordening Starterslening gemeente Staphorst

Beleidsnotitie Paasvuren Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 
gemeente Staphorst

Beleidsnotitie Tijdelijke woonunit bij (ver)bouw 
woning Erfgoedverordening 2010-2016 gemeente Staphorst

Beleidsnotitie toepassing uitvoeringskader rood 
voor rood Staphorst

Verordening kwaliteit vergunningverlening toezicht en 
handhaving omgevingsrecht

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
Structuurvisie Kernen Staphorst, Rouveen en 
IJhorst 2030
Toepassing uitvoeringskader hergebruik 
Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)
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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

Beleidsplan fysieke leefomgeving 2018

Notitie kwaliteitsimpuls groene omgeving   
Uitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving 2017   

Ambities

Woningbouw de Slagen
De afgelopen jaren is vol ingezet op het vlot trekken van de woningbouw in de Slagen. Dit, samen met de 
veranderde situatie bij de ontwikkelaar, biedt mogelijkheden nu daadwerkelijk stappen te maken. We nemen het 
initiatief in De Slagen om te voorzien in de dringende behoefte aan woonruimte, ook voor onze jongeren. Samen 
met ontwikkelaars en bouwers stimuleren wij de verkoop en realisatie van nieuwe woningen. Gedateerde 
bouwplannen worden herzien en verbeterd. Samen met de (toekomsti-ge) bewoners van De Slagen, de 
betrokken ontwikkelaars en bouwers komen we tot een verbetering van het gebiedsplan.

Wat gaan we daarvoor doen?

Regelmatig overleg met de ontwikkelaar m.b.t. woningbouw de Slagen
De gemeente overlegt  regelmatig met de ontwikkelaar  over:

a. de afronding van de 1e fase (uitgifte kavels / woonrijpmaken)  en
b. de (duurzame) ontwikkeling van de volgende fase
De overleggen vinden plaats op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Om te komen tot het gewenste 
woningbouwprogramma, wordt ook overleg gevoerd met de Vechthorst.

Gedateerde bouwvergunningen zijn inmiddels ingetrokken, zodat de woningen die nog opgericht worden voldoen 
aan de huidige wet- en regelgeving.

In het kader van het woonrijp maken van de 1e fase zullen er  extra parkeerplaatsen, groen en/of 
speelgelegenheden  aangelegd worden.
2019 2020 2021 2022
- Afronding 1e fase 
(uitgifte kavels/ woonrijp 
maken)

- Afronding 1e fase (uitgifte kavels/ woonrijp 
maken)
- Ontwikkeling van de volgende fase

- Ontwikkeling van 
de volgende fase

- Ontwikkeling van 
de volgende fase

Portefeuillehouder: Mulder L.

Ambities

Behoefte woningbouw
We actualiseren met regelmaat de actuele woningbouwbehoefte om een goed inzicht te krijgen in de behoefte en 
mogelijke uitbreidingsmogelijkheden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Woononderzoek en herijking van de Woonvisie
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De vierjaarstermijn van de woonvisie loopt af in 2018. Op basis van het woononderzoek en de herijking van de 
Woonvisie worden met de provincie en met de Woningcorporatie prestatie afspraken gemaakt.
2019 2020 2021 2022
Herijking woonvisie en 
woononderzoek x x x

Portefeuillehouder: Mulder L.

Ambities

Koop- en huurwoningen
We streven naar betaalbare koopwoningen en voldoende huurwoningen voor starters in alle kernen. Daarnaast 
streven we naar meer diversiteit in de woningvoorraad en houden speciale aandacht voor wonen en zorg.

Wat gaan we daarvoor doen?

Overleg met (project)-ontwikkelaars en woonstichting Vechthorst over invulling programma
Behoefte aan woningen in de diverse segmenten blijkt uit de woonvisie (zie bovenstaande). Overleg met 
(project)-ontwikkelaars en woonstichting Vechthorst over invulling van programma. Er komt specifiek aandacht 
voor senioren (lage inkomen), starters en statushouders.
2019 2020 2021 2022
x x x x
Financieel: € 10.000 op Lijst van Investeringen (2019)
Portefeuillehouder: Mulder L.

Ambities

Omgevingsvisie
We gaan bij de beoordeling van nieuw en bestaand beleid kritisch kijken naar nut  en noodzaak. 
Bestemmingsplannen, eisen van welstand en regelgeving ‘Beschermd dorpsgezicht’ worden herzien.
Wij laten regels die niet nodig zijn of weinig toevoegen vervallen. In het bijzonder dringen we erf 
inrichtingsplannen en uitgebreide rapportages terug. Wij zullen de ruimte die de Omgevingswet biedt maxi-maal 
benutten.

Wat gaan we daarvoor doen?

In het kader van EPOS aandacht besteden aan terugdringen van regelgeving en onderzoekplicht
De Omgevingsvisie Staphorst voor elkaar is er intern op gericht om de integraliteit binnen zowel het sociaal- als 
het fysieke domein te waarborgen en te stimuleren. De samenhang van beleid (bestaand en nieuw) zit in de 
Omgevingsvisie. Het doel van de Omgevingswet is een vereenvoudiging en vermindering van regelgeving. Dit 
betekent geen afzonderlijke beleidsnota’s, maar nagaan of nieuw beleid in de cyclus van de Omgevingsvisie 
opgenomen kan worden. 
Uit de vastgesteld omgevingsvisie vloeien diverse projecten voort, die betrekking hebben op het ruimtelijke- en 
sociaal domein. Deels staan die ook afzonderlijk genoemd in dit collegeprogramma.
Voor de uitwerking van de projecten wordt een voorstel gedaan, inclusief financiële raming.
Daarnaast wordt in het kader van EPOS met name aandacht besteed aan het terugdringen van regelgeving 
(minder bestemmingsplan regels) en onderzoekplicht.
2019 2020 2021 2022
x    

Portefeuillehouder: Mulder L.

Geen afzonderlijke beleidsnota's, maar nagaan of nieuw beleid in de cyclus van de Omgevingsvisie opgenomen 
kan worden
De Omgevingsvisie 'Staphorst voor elkaar' is er intern op gericht om de integraliteit binnen zowel het sociaal- als 
het fysieke domein te waarborgen en te stimuleren. De samenhang van beleid (bestaand en nieuw) zit in de 
Omgevingsvisie. Het doel van de Omgevingswet is een vereenvoudiging en vermindering van regelgeving. Dit 
betekent geen afzonderlijke beleidsnota’s, maar nagaan of nieuw beleid in de cyclus van de Omgevingsvisie 
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opgenomen kan worden. 
Uit de vastgestelde Omgevingsvisie vloeien diverse projecten voort, die betrekking hebben op het ruimtelijke- en 
sociaal domein. Deels staan die ook afzonderlijk genoemd in dit collegeprogramma.
Voor de uitwerking van de projecten wordt een voorstel gedaan, inclusief financiële raming.
Er wordt in het kader van EPOS met name aandacht besteed aan het terugdringen van regelgeving (minder 
bestemmingsplan regels) en onderzoekplicht.
2019 2020 2021 2022
x    

Portefeuillehouder: Mulder L.

Ambities

De Streek
De Streek is het meest karakteristieke deel van onze gemeente. We koesteren het dorpsgezicht. Dit betekent dat 
we De Streek niet te vol gaan bouwen. Vanzelfsprekend moet er ruimte blijven voor de nodige ontwikkelingen. De 
functie van De Streek verandert meer en meer naar wonen, dat is een natuurlijk proces en dat is prima. Kleine 
bedrijvigheid hoort echter ook bij De Streek en moet mogelijk blijven. De Belvedère nota blijft om die reden dienen 
als richtinggevend, niet als regel.

Wat gaan we daarvoor doen?

Transformatiebeleid binnen de Streek
In plaats van het Saneringsbeleid is nu het Transformatiebeleid binnen de streek van toepassing. Dit beleid biedt 
betere mogelijkheden om te sturen op de bebouwingsdichtheid. Hiermee wordt voorkomen dat de streek te vol 
gebouwd wordt. In 2020 wordt dit beleid geëvalueerd.
2019 2020 2021 2022
 x   
Financieel: € 5.000 op Lijst van Investeringen (2020)
Portefeuillehouder: Mulder L.

Ambities

Ruimtelijke kwaliteit dorpskernen
Wij gaan initiatieven die gaan over ruimtelijke kwaliteit in de dorpskernen, denk hierbij aan elementen uit 
Dorpsplanplus in IJhorst, ondersteunen en faciliteren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelen ruimtelijke plannen dorpskernen
In IJhorst vormt het Dorpsplanplus hiervoor het aanknopingspunt. .Daarnaast  staat voor  Staphorst de 
herinrichting Bergerslag / Staphorster Kerkweg op de Lijst van Investeringen. De andere kernen die plannen 
willen ontwikkelen, worden uitgenodigd in gesprek te gaan met de gemeente over de uitvoering daarvan.
2019 2020 2021 2022
 x x  
Financieel: € 20.000 op de Lijst van Investeringen (2020 + 2021)
Portefeuillehouder: Krale B., Mulder L.

Ambities

Revitalisatie recreatieparken
We onderzoeken samen met buurgemeenten en provincie hoe enkele recreatieparken gerevitaliseerd, of indien 
dit niet moge-lijk is getransformeerd, kunnen worden. Specifiek aandachtspunt hierbij is dat er een duurzame 
oplossing moet komen voor de huisvesting van (buitenlandse) werknemers.
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Wat gaan we daarvoor doen?

Uitkomsten vitaliteitsscan bespreken en uitwerken tot een plan van aanpak voor Staphorst
Met buurgemeenten en provincie de uitkomsten van de vitaliteitsscan bespreken en uitwerken tot een plan van 
aanpak voor Staphorst.
De provincie wil pilots uitvoeren met regiogemeenten met als doel revitalisering vakantieparken. Problematie met 
regiogemeente. Dit kan betrokken worden bij de standpuntbepaling van ons bestuur hoe op langere termijn met 
de recreatieparken om te gaan.
2019 2020 2021 2022
 x   
Financieel: € 10.000 op de Lijst van Investeringen (2020)
Portefeuillehouder: Krale B.

Ambities

Rieten daken
We stimuleren het behoud van rieten daken aan De Streek zonder daarbij eigenaren extra verplichtingen op te 
leggen. We komen in samenwerking met de Monumentenadviesraad met een nadere analyse van 
stimuleringsmogelijkheden die hier-toe kunnen leiden. Het uitgangspunt blijft dat, behalve bewoners van 
rijksmonumenten, inwoners zelf mogen bepalen of ze wel of niet voor een rietgedekte woning kiezen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Samenstellen lijst met stimuleringsmogelijkheden voor behoud van rieten dak
Wij gaan de Monumentenadviesraad (MAR) vragen om mede vanuit de uitkomsten van de rietendaken 
conferentie (nov’17) een lijst met stimuleringsmogelijkheden samen te stellen voor behoud van het rieten dak. 
Deze maatregelen zullen via een startnotitie worden voorgelegd aan college/raad die vervolgens kan aangeven 
welke mogelijkheden verder moeten worden uitgewerkt.
NB De MAR is bezig met de oprichting van een lokale stichting die als doel heeft: Behoud van rieten daken in de 
gemeente Staphorst. Voor de oprichting van een stichting (burgerinitiatief) en de organisatie van een 
voorlichtingsavond heeft de MAR om een startbudget gevraagd.
2019 2020 2021 2022
Startnotitie Q1    

Portefeuillehouder: Mulder L.

Ambities

Verlagen leges vergunningen
Wij onderzoeken de mogelijkheden de leges voor vergunningen te verlagen ten aanzien van rieten da-ken. Dit 
geldt ook voor de verhogingen in verband met beschermd dorpsgezicht.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderzoek naar eventuele aanpassing leges in verband met beschermd dorpsgezicht
Wij gaan een intern onderzoek uitvoeren naar mogelijkheden en effect van aanpassing leges bij onderhoud of 
opnieuw aanbrengen rieten dak. Ditzelfde geldt voor eventuele aanpassing leges in verband met het beschermd 
dorpsgezicht. Afhankelijk van de uitkomst maatregelen vaststellen en die verankeren in beleid.
2019 2020 2021 2022
College en raad worden geïnformeerd    

Portefeuillehouder: Mulder L.

Onderzoek naar aanpassing leges bij onderhoud of opnieuw aanbrengen rieten dak
Wij gaan een intern onderzoek uitvoeren naar mogelijkheden en effect van aanpassing leges bij onderhoud of 
opnieuw aanbrengen rieten dak. Ditzelfde geldt voor eventuele aanpassing leges in verband met het beschermd 
dorpsgezicht. Afhankelijk van de uitkomst maatregelen vaststellen en die verankeren in beleid.
2019 2020 2021 2022
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College en raad worden geïnformeerd    

Portefeuillehouder: Mulder L.

Ambities

Indicatoren

Prestatie-indicatoren
Gemiddelde WOZ-waarde woningen (x € 1.000)

Gebied 2014 2015 2016 2017 2018

Staphorst 247 241 241 245 252

Overijssel 195 191 193 196 204

Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen)

Gebied 2014 2015 2016

Staphorst 10,1 6,9 12,8

Overijssel 6,9 7,5 7,4

Demografische druk (personen 0-20 jaar en 65 jaar e.o. in verhouding tot personen van 20-65 jaar)

Gebied 2014 2015 2016 2017 2018

Staphorst 82,4 % 83,1 % 83,1 % 83,6 % 84,2 %

Overijssel 71,1 % 72 % 72,7 % 73,3 % 73,8 %

Gemiddelde woonlasten éénpersoonshuishouden

Gebied 2014 2015 2016 2017 2018

Staphorst 654 657 665 666 653

Overijssel 649 668 682 681 686

Gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishouden

Gebied 2014 2015 2016 2017 2018

Staphorst 740 739 746 745 680

Overijssel 709 729 745 751 731
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Wat mag volkshuisvesting en ruimtelijke ordening ons kosten?

Exploitatie Realisatie 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Meerjarenraming 
2020

Meerjarenraming 
2021

Meerjarenraming 
2022

Lasten 2.698.041 4.072.439 3.387.605 3.393.345 3.359.860 3.292.117

Baten -
4.798.929

-
3.385.300

-
2.697.050

-2.737.506 -2.778.582 -2.820.247

Gerealiseerd saldo 
van baten en lasten

-
2.100.887

687.139 690.555 655.839 581.279 471.871

Stortingen en 
onttrekkingen

Realisatie 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Meerjarenraming 
2020

Meerjarenraming 
2021

Meerjarenraming 
2022

Stortingen 2.622.313 15.000 0 0 45.000 42.000

Onttrekkingen 254.927 245.650 280.000 235.000 150.000 30.000

Mutaties reserves 2.367.387 -230.650 -280.000 -235.000 -105.000 12.000
Gerealiseerd resultaat 266.499 456.489 410.555 420.839 476.279 483.871

Afwijkingen t.o.v. 2018 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel
Het tekort van dit programma is afgenomen met € 46 van € 456 naar € 410. De belangrijkste 
oorzaken zijn:   

Hogere lasten: Loonkosten taakveld Ruimtelijke ordening € 60 en taakveld  Wonen en 
bouwen € 17; Structuurplannen - uitwerking vastgestelde omgevingsvisie € 30; Basiskaart 
grootschalige topografie €10. Totaal € 117

 € 117

Lagere lasten: Omgevingsvergunning afwijken bouwplan € 12; Vastgoedregistratie € 9. 
Totaal 21. €  21  

Hogere baten: Onttrekking uit de reserve zonder bestemming i.v.m. invoering EPOS € 250. € 250  
Lagere baten: Lagere opbrengsten legen a.g.v. EPO: bestemmingsplannen € 13; 
Omgevingsvergunning afwijken bouwplan € 20; Omgevingsvergunning bouwen € 72. Totaal € 
105.

 € 105

Voortgang investeringen

Details Investeringsbedrag Uitgaven 
t/m 2017

Uitgave
n 2018

Totale 
uitgaven 
t/m 2018

Restant 
Krediet 

2018

Voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling 
Muldersweg (2017)

20.000 5.000 10.240 15.240 4.760

Startersleningen VROM (2008+2012) 220.000 200.000 0 200.000 20.000
Startersleningen SVn 2017 (2017) 200.000 0 60.000 60.000 140.000
Woonservicegebieden: uitv.plan (2011) 98.000 13.686 23 13.709 84.292
EPOS (Efficiënte Procesinrichting 
Omgevingsrecht Staphorst) (2016 + 2017)

200.000 101.171 57.978 159.149 40.851

Omgevingsvisie (2017) 60.000 52.402 12.596 64.998 -4.998
Participatietraject Levensboomlocatie (2018) 50.000 0 0 0 50.000
Nieuwe omgevingswet: implementatie (2018) 200.000 0 0 0 200.000
B.p. de Slagen: maatr. verb. leefbaarheid 
(2016)

50.000 20.396 4.606 25.002 24.998

Totaal generaal 1.098.000 392.655 145.443 538.098 559.902

Betrokkenheid verbonden partijen
Niet van toepassing.
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Programma 9 - Overhead en financiën

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder

0.4 Overhead  -

Personeel drs. T.C. Segers MBA

Informatievoorziening drs. T.C. Segers MBA

Organisatie drs. T.C. Segers MBA
Financiën ing. L. Mulder
Algemene zaken drs. T.C. Segers MBA
Communicatie drs. T.C. Segers

Onderverdeeld 
in:

Huisvesting B. Krale

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 Mandaatbesluit gemeente Staphorst

Mandaatbesluit gemeente Staphorst Regeling klachtbehandeling 2006

Nota Burgerkracht 2015-2016 Verordening commissie bezwaarschriften 
gemeente Staphorst

Nota Eerlijk duurt het langst Verordening elektronische kennisgeving 2014

Nota Verbonden Partijen 2016 Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening
Notitie Juridische Kwaliteitszorg en Plan van 
Aanpak

Verordening op de heffing en invordering van leges 
2018

Notitie Mediation Verordening op de heffing en invordering van leges 
2018 (1e wijziging)

Notitie verbetering dienstverlening gemeente 
Staphorst

Persbeleid gemeente Staphorst 2014-2018

Realisatieplan E-dienstverlening gemeente 
Staphorst
Strategisch communicatieplan

Strategisch personeelsbeleid

Visie op de dienstverlening
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Nota Burgerkracht 2015-2016 + Handboek 
Burgerparticipatie
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, 3e wijziging
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
Strategisch communicatieplan
Strategisch personeelsbeleid
Visie op de dienstverlening
Nota Burgerkracht 2015-2016 + Handboek 
Burgerparticipatie

 

 

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, 3e wijziging
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
Strategisch communicatieplan
Strategisch personeelsbeleid
Visie op de dienstverlening
Nota Burgerkracht 2015-2016 + Handboek 
Burgerparticipatie

 

 

Ambities

Collegeprogramma
Het college komt met een collegeprogramma waarin zij de ambitie uit dit akkoord vertaalt in een realistische, 
programmatische aanpak. Dit college-programma sluit af met een financiële paragraaf. Hierin vertaalt het college 
dat wat wij willen doen en bereiken in een programmabegroting. Het college legt het collegeprogramma ter 
bespreking voor aan de gemeenteraad.
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Wat gaan we daarvoor doen?

Monitoring collegeprogramma
In oktober 2018 wordt het collegeprogramma ter bespreking aan de Raad worden aangeboden.Monitoring  zal 
plaatsvinden vanaf het begrotingsjaar 2019 middels de planning&control cyclus. 
Realisatie van de ambities wordt verspreid over de huidige coalitieperiode.
2019 2020 2021 2022
x x x x

Portefeuillehouder: Segers T.C.

Ambities

Gelijkblijvende belastingdruk
Wij zijn van plan te werken met een gelijkblijvende belastingdruk voor onze inwoners. Dat houdt concreet in dat 
de gemeentelijke belastingen in principe met niet meer dan het inflatiepercentage worden verhoogd.

Wat gaan we daarvoor doen?

De tarieven voor de gemeentelijke belastingen en retributies worden enkel gecompenseerd voor de inflatie
De tarieven voor wat betreft de gemeentelijke belastingen en retributies worden uitsluitend gecompenseerd voor 
inflatie.
- Tarieven rioolheffing zijn gebaseerd op het Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan.
- Bij afvalstoffenheffing volgen wij het landelijk beleid
- Bij het bepalen van de te hanteren tarieven voor de onroerende zaakbelasting (woningen en niet-woningen) 
wordt rekening gehouden met de consequenties van de marktontwikkelingen
- We hebben aandacht voor ontwikkelingen zoals de mogelijke uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied 
(verschuiving van rijksheffingen naar lokale heffingen).
- We hebben aandacht voor de gevolgen van  de gezamenlijke ambities van de diverse overheden genoemd in 
het interbestuurlijk programma (IBP) die van invloed kunnen zijn op het decentrale belastingstelsel.
- Wanneer zich (als gevolg van nieuwe/ gewijzigde regelgeving of nieuwe (onvoorziene)) ontwikkelingen 
voordoen, wordt een gemotiveerd voorstel aan de raad voorgelegd met mogelijkheden hoe de extra uitgaven of 
tegenvallende inkomsten te kunnen dekken
2019 2020 2021 2022
x x x x

Portefeuillehouder: Mulder L.

Wat mag overhead en financiën ons kosten?

Exploitatie Realisatie 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Meerjarenraming 
2020

Meerjarenraming 
2021

Meerjarenraming 
2022

Lasten 5.693.675 5.167.566 5.559.026 5.611.761 5.688.170 5.712.687

Baten -299.071 -94.860 -47.040 -47.746 -48.462 -49.189

Gerealiseerd saldo 
van baten en lasten

5.394.605 5.072.706 5.511.986 5.564.015 5.639.708 5.663.498

Stortingen en 
onttrekkingen

Realisatie 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Meerjarenraming 
2020

Meerjarenraming 
2021

Meerjarenraming 
2022

Stortingen 304.111 233.000 201.000 201.000 201.000 201.000

Onttrekkingen 418.740 462.455 273.500 248.000 251.000 250.951

Mutaties reserves -114.629 -229.455 -72.500 -47.000 -50.000 -49.951
Gerealiseerd resultaat 5.279.976 4.843.251 5.439.486 5.517.015 5.589.708 5.613.548

Afwijkingen t.o.v. 2018 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel
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Het tekort van dit programma is toegenomen met € 596 van € 4.843 tot € 5.439. De 
belangrijkste oorzaken zijn:   

Hogere lasten: Loonkosten taakveld overhead € 389; Gemeentesecretaris € 16; 
Rechtspositie € 36 (hogere gratificaties € 17 en hogere cursuskosten € 24); Systeem- en 
netwerkbeheer € 86; Afschrijvingslasten vervoermiddelen € 28. Totaal € 555.

 € 555

Lagere lasten: Documentatie en vakliteratuur € 11; Bezwaarschriften € 11. Totaal €22. € 22  
Lagere baten: Geen vergoeding systeembeheer DOSZ- gemeenten € 52.  € 52

Voortgang investeringen

Details Investeringsbedrag Uitgaven 
t/m 2017

Uitgave
n 2018

Totale 
uitgaven t/m 

2018

Restant 
Krediet 

2018

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

85.000 7.680 1.479 9.159 75.841

Strategisch communicatieplan: 
uitvoering (2016)

10.000 0 0 0 10.000

Pick-up bus service-ploeg (1-VFL-00) 
(2017)

41.000 0 47.036 47.036 -6.036

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

60.000 0 0 0 60.000

Veegzuig-combinatie t.b.v. mini-tractor 
(2017)

38.000 0 0 0 38.000

Vervanging aanhangstrooiers nr. 3 en 
4 (2015)

75.000 86.500 0 86.500 -11.500

Doorontwikkeling organisatie (2016 + 
2017)

500.000 186.829 65.801 252.630 247.370

Digitalisering archieven vanaf 1940 
(2016)

210.000 12.642 78.246 90.887 119.113

Telefooncentrale vervanging (2014) 85.000 0 85.000 85.000 0
Toekomstbestendig gemeentehuis 
(2017)

100.000 64 37.646 37.710 62.290

Aanpassing raadszaal (2017) 192.000 7.044 177.940 184.984 7.016
Gemeentehuis: vervanging meubiliar 
(2015)

150.000 106.438 7.540 113.978 36.022

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

165.000 108.498 8.170 116.668 48.332

E-overheidsvoorzieningen (2009) 219.000 158.524 28.419 186.944 32.056
Werkkleding buitendienst: aanschaf 
(2016)

15.000 11.891 1.047 12.938 2.062

Pick-up bus groenploeg 8-VHF-35 
(2018)

38.000 0 811 811 37.189

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

33.000 0 27.960 27.960 5.040

Totaal generaal 2.016.000 686.110 567.096 1.253.206 762.794
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 2.016.000 686.110 567.096 1.253.206 762.794

Betrokkenheid verbonden partijen
Niet van toepassing.
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Paragrafen
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Paragraaf 1 - Weerstandsvermogen en risicomanagement
Inleiding op de paragraaf
Algemeen
De paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement geeft aan hoe solide de financiële huishouding van de 
gemeente is. Een financieel weerstandsvermogen is van belang wanneer zich financiële tegenvallers voordoen. 
Als beleidsuitgangspunt is gekozen dat het beleid wordt vastgelegd in de nota Weerstandsvermogen en 
Risicomanagement  (raad 26 september 2017).  Vervolgens vindt in de paragraaf Weerstandsvermogen en 
Risicomanagement van de begroting en rekening een actualisatie en  een verantwoording  plaats.

Bepaling weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen van de gemeente over de risicogevoeligheid is de mate waarin de gemeente in staat is 
om de gevolgen van een opgetreden risico op te vangen. Dit is de verhouding van de hierboven beschreven 
beschikbare en 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 wordt 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

We moeten minimaal aan kwalificatie A voldoen. Dit is vastgesteld in de beleidsnota. Voor het begrotingsjaar 
2019 komt het weerstandsvermogen uit op 6,5

Conclusie: Als gevolg van de vermindering van de vrij beschikbare reserves daalt het 
weerstandsvermogen aanzienlijk, maar is nog voldoende 'robuust' om eventuele risico's op te vangen. 

Opbouw paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement
Om de paragraaf leesbaar te houden, wordt de problematiek slechts in grote lijnen behandeld. Een meer 
gedetailleerde analyse is terug te vinden in de nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement. In deze 
paragraaf wordt een berekening gemaakt van het weerstandsvermogen (onderdeel A), waarbij de 
weerstandscapaciteit (onderdeel B) opnieuw is bepaald aan de hand van actualiteit en de risico´s (onderdeel C), 
zoals deze zijn benoemd in de nieuwe nota . Tenslotte  de set met verplichte kencijfers (onderdeel D). Naast de 
kengetallen wordt een beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële 
positie opgenomen. De kengetallen en de beoordeling geven gezamenlijk op eenvoudige wijze inzicht aan 
raadsleden over de financiële positie van hun gemeente.

A | Ontwikkeling weerstandsvermogen 2019
Grafisch weergegeven leidt het weerstandsvermogen tot onderstaande opstelling voor het jaar 2019:

WEERSTANDSCAPACITEIT RISICO'S
Algemene reserve Programma 1

Reserve Grondexploitatie Programma 2
Post onvoorzien  enz.

Onbenutte belastingcapaciteit  enz.
  

€ 11.483 €1.766
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WEERSTANDSVERMOGEN =
BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT / IMPACT RISICO’S BIJ 90% ZEKERHEID

Weerstandsvermogen 6.5
Passen we deze ratio toe op de tabel, zoals benoemd in de beleidsnota, dan is de kwalificatie:

A - (meer dan) uitstekend

Ontwikkeling
De ontwikkeling van het weerstandsvermogen is als volgt:

Bedragen x € 1.000 Rekening 
2016

Nota 
2017

Rekening 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Weerstandscapaciteit 11.945 21.623 15.451 10.091 11.483 
Risico's 1.646 1.506 1.581 1.580 1.766 
Weerstandsvermogen 7,3 14.3 9.8  6.4 6,5 
De stijging van het weerstandsvermogen vanaf 2017 vloeit voort door de opname van de reserve grondexploitatie 
als onderdeel van de weerstandscapaciteit (ruim 9 miljoen). Ook de risico's die met grondexploitatie gepaard 
gaan zijn hier in opgenomen.  De daling vanaf rekening jaar 2017 ontstaat door de verschillende kredieten die ten 
laste van de algemene reserve gaan. Deze maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit.

B | Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit is als volgt bepaald:

Incidentele weerstandscapaciteit Begroting (x €1.000)

1 | Algemene reserve 3.300

2 | Reserve zonder bestemming 1.817

3 |Reserve Grondexploitatie 5.871

4 | Post onvoorziene uitgaven       35

Totaal incidentele weerstandscapaciteit 11.023

Structurele weerstandscapaciteit Begroting (x €1.000)

5 | Post onvoorziene uitgaven p.m.

6 | Onbenutte belastingcapaciteit 441

7| Begrotingsruimte   19

8 | Bezuinigingen      0

Totaal structurele weerstandscapaciteit  460

Totaal bedrag weerstandscapaciteit 11.483
Toelichting
AD 1 | Algemene reserve
De stand van de algemene reserve is aan het eind van het jaar 3,3 miljoen euro.
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 aan het einde van 2019 een verwacht saldo van € 1.817.000 (zie tabel 1). 
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De daling wordt mede veroorzaakt door het instellen van gebonden reserve afschrijving investeringen openbare 
ruimte met maatschappelijk nut (als gevolg van wijziging BBV voorschrift).

AD 3 / Reserve Grondexploitatie
De reserve grondexploitatie geeft naar verwachting aan het einde van 2019 een saldo van € 5.871.000 ( zie tabel 
2)

AD 4| Post onvoorziene uitgaven
Bij het begin van het begrotingsjaar wordt deze gesteld op € 2,- per inwoner ( totaal € 35.000).

AD 5 | Post onvoorziene uitgaven
Is al verwerkt bij 4, leidt anders tot dubbeltellingen
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 € 441.000 verhogen. De berekening van de onbenutte belastingcapaciteit staat in tabel 3. 

AD 7 | Begrotingsruimte
De begroting 2019 sluit met een positief saldo van € 19.000

AD 8 | Bezuinigingen
Door het positieve saldo van de begroting 2019 hoeven we geen bezuinigingsmaatregelen te nemen.
 

Tabel 1: Berekening saldo reserve zonder bestemming (x €1.000)

Saldo 01-01-2018 5.017

Eenmalige dekking investeringen 2018 3.299

Toevoegingen jaar 2018 (rekeningsaldo 2017)    349

Saldo 31-12-2018 2.067

Eenmalige dekking investeringen 2019    250 

Toevoegingen 2019 - 

 

Saldo 31-12-2019 1.817

 
 

Tabel 2: Berekening saldo reserve grondexploitatie (x €1.000)

Saldo 01-01-2018 6.098

Onttrekkingen  2018 199 

Toevoegingen jaar 2018 -

Saldo 31-12-2018 5.901

Onttrekkingen 2019 30 

Toevoegingen 2019  

 

Saldo 31-12-2019 5.871

 

Tabel 3: Soort belasting (bedragen x € 1.000)  Norm 
opbrengst

 Opbrengst 
Staphorst

 Onbenutte 
belastingcapaciteit

 
  Waarde 

(€1.000)
Tarief 

landelijk 
Tarief 

Staphorst    
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Woonruimte 
(eigenaar) 1.494.163 0,1000 0,0998 1.494 1.493  

Niet 
woonruimte 
(eigenaar)

466.102 0,1569 0,1754 731 817  

Niet 
woonruimte 
(gebruiker)

363.376 0,1265 0,1409 460 512  

Totaal OZB 2.685 2.822 -137

       

Leges Burgerzaken / overig belastingen 561 315 246

Begrafenisrechten 390 297 93

Volkshuisv / RO procedures 900 661 239

 
 
 
 
 
 
 
 

Totaal bedrag 4.536 4.095 441

C | Risicobeheersing
Verhoging AOW leeftijd van 65 naar 67 kan leiden tot extra kosten in verband met 
vergrijzing/arbeidsongeschiktheid en verminderen productiviteit van medewerkers. Om de risico’s van Gemeente 
Staphorst in kaart te brengen is een nieuw risicoprofiel opgesteld. Dit profiel maakt onderdeel uit van de opnieuw 
vastgestelde nota eind 2017 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing. Aan de hand van een risicosimulatie 
kunnen bij een zekerheid van 90% alle risico’s worden afgedekt met een bedrag van € 1.508.810  (benodigde 
weerstandscapaciteit). Dit is een van de uitgangspunten in de nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement. 
Voor een uitgebreide uitleg van bovenstaande systematiek en de berekening hiervan inclusief het complete 
overzicht van alle risico’s, verwijzen wij u naar de nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing van eind 2017. 

Voor deze begroting dient bovenstaande nota als "input".  Vervolgens benoemen we hieronder de belangrijkste 
ontwikkelingen die zijn ontstaan na het vaststellen van de nota.  Dit leidt tot onderstaande indeling:
1 | Mutaties geïdentificeerde risico´s in de nota; 
2 | Periodiek overleg MT / Risicomanager / benoemen nieuwe risico’s;
3 | Opgenomen risico’s met meeste impact na aanpassing.

Samenvatting:
Risicobedrag/ weerstandscapaciteit  na vaststellen rekening 2017:  € 1.580.810
Mutaties geïdentificeerde risico's nota  - € 97.000  
Nieuwe risico's € 282.500  
 Toename risicobedrag  € 185.500 

Totaal nieuw risicobedrag/ weerstandscapaciteit begroting 2019 € 1.766.310

Dit bedrag wordt opgenomen bij het bepalen van weerstandsvermogen.

1 | Mutaties geïdentificeerde risico’s in de nota

Programma Risico Toelichting
Nieuw 
risico
?

Risico-
bedrag 

Netto 
bedrag

Mogelijke 
beheersmaatregelen

8 
Volkshuisvestin
g en Ruimtelijke 
Ordening

Vermindering van 
inkomsten of 
verhoging van kosten 
door een 
economische crisis: 
daling bouwleges, 
rentedaling enz enz.

Dit risico aanpassen 
met: Andersom is ook 
mogelijk door 
aantrekkende economie 
kan er krapte op de 
arbeidsmarkt ontstaan, 
waardoor mogelijke 
investeringen duurder 
uitpakken dan voorzien,. 
Ook bestaat er dan de 

 van 
30% 
naar 
50%

 €100.00
0

€ 
20.000

Geen wijziging in 
risicobedrag, maar wel 
in percentage: van 
30% naar 50%, door 
aanpassing 
omschrijving risico.
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kans dat men moeilijk 
aan goed personeel kan 
komen. In hoeverre dit 
direct in de begrotingen 
zal worden opgevangen 
is niet geheel te 
overzien. Er wordt wel 
rekening gehouden met 
inflatie. In hoeverre deze 
voldoende is, is niet te 
voorzien.

9 Overhead

Het niet voldoende 
functioneren van 
personeel wat leidt tot 
extra kosten.

Er bestaat een risico dat 
beslissingen niet op tijd 
worden genomen door 
capaciteitstekort i.v.m. 
bezuinigingen op 
personeel. Te late 
beslissingen, 
termijnoverschrijdingen 
zou kunnen leiden tot 
extra 
bezwaar/beroepsschrifte
n. Ook kunnen er 
mogelijke 
wachtgeldverplichtingen 
ontstaan, re-
integratietrajecten of 
schadeclaims door 
beroepsziekte bij 
uitvoerend personeel. 
Ook kan kwantitatief en 
kwalitatief tekort van 
personeel leiden tot 
extra inhuur van 
externen. Dit leidt tot 
extra kosten.

70% €-
150.000

-€ 
105.00
0

Gedurende het jaar 
2018 is geïnvesteerd 
in kwantiteit en 
kwaliteit van personeel 
voor het jaar 2017 en 
de toekomst. De 
personeelslast is dan 
ook structureel 
verhoogd. Tevens is 
bij jaarrekening 2017 
een voorziening 
opgenomen voor 
wachtgeldverplichtinge
n van een 2-tal 
medewerkers. 
Daardoor kan dit risico 
verlaagd worden tot € 
100.000,-

9 Overhead

Verhoging AOW 
leeftijd van 65 naar 
67 kan leiden tot 
extra kosten i.v.m. 
vergrijzing/ 
arbeidsongeschikthei
d, verminderen 
productiviteit van 
medewerkers.

De verhoging van de 
AOW leeftijd leidt tot 
lagere periode van 
pensioenuitkering, maar 
door de stijging van de 
levensverwachting wordt 
dit teniet gedaan. Er is 
niet gebleken dat het 
risico van 
arbeidsongeschiktheid, 
ziekteverzuim en de 
improductiviteit van deze 
groep mensen aanwezig 
is. Deze groep mensen 
heeft veelal een hoog 
arbeidsepos. Daarom dit 
risico laten vervallen

30%  -€ 
40.000

 -€ 
12.000

Dit risico zal zich niet 
voordoen, behoeven 
daarom ook geen 
beheersmaatregelen 
te worden getroffen.

Totaal mutaties bestaande risico's begroting 2019    -€ 
97.000  

2 | Periodiek overleg tussen MT en risicomanager
Conform de nota Weerstandsvermogen heeft er tussen het MT en de risicomanager een overleg plaatsgevonden 
over mogelijke risico’s.  Naast aanpassing van de bestaande risico's zijn er ook enkele nieuwe risico's 
gesignaleerd.

Programma Risico Toelichting % Risico-
bedrag 

Netto 
bedrag

Mogelijke 
beheersmaatregele
n

0: Algemeen 
Bestuur en 
Organisatie

De geraamde ruimte in het BCF 
plafond valt lager uit dan geraamd 
is bij het opstellen van de 
begroting

Tot en met 2018 is 
de ruimte onder 
het BCF-plafond, 
meegenomen als 

50% € 
385.000

€ 
192.500

Het risicobedrag is 
conform de werkwijze 
zoals voorgesteld is 
door de provincie. Er 



 - pagina 84 van 211

onderdeel van de 
algemene uitkering 
uit het 
gemeentefonds. 
Met ingang van 
2019 wordt in de 
circulaires 
voorafgaand aan 
het begrotingsjaar 
geen rekening 
meer gehouden 
met 
bevoorschotting via 
de algemene 
uitkering. In de 
toekomst wordt 
jaarlijks bij de 
septembercirculair
e van dat jaar een 
nieuw voorschot 
gegeven. Dat 
voorschot wordt 
vervolgens 
afgerekend bij de 
meicirculaire in het 
volgend jaar. In de 
begroting wordt 
wel rekening 
gehouden met een 
overschot. Mocht 
dit een stuk lager 
uitvallen, dan 
ontstaat er een 
tekort.

zal altijd wel sprake 
blijven van ruimte in 
BCF, echter doordat 
dit een landelijke 
regeling is, valt risico 
niet te beheersen.

0: Algemeen 
Bestuur en 
Organisatie

Het onjuist gebruiken maken van 
persoonsgegevens/privacygegeve
n ikv de nieuwe avg kan leiden tot 
een boete diekan oplopen tot 4% 
van de omzet

In de gemeente 
Staphorst is in het 
voorjaar van 2018 
door het college 
van burgemeester 
en wethouders een 
Privacybeleid 
gemeente 
Staphorst 
vastgesteld. In 
opdracht van de 
gemeente 
Staphorst is in 
2018 door het 
Bureau van 
noordelijke 
gemeenten in het 
zogenaamde 
“Stoplichtenplan” 
geïnventariseerd 
welke 
werkzaamheden 
en acties moeten 
worden gedaan om 
te voldoen aan de 
AVG. Er zijn 11 
urgente acties door 
het Bureau 
aangemerkt, 
waarvan eind 
augustus 2018 nog 
maar 1 is 
uitgevoerd. Het 

30% € 
300.000 € 90.000

De kans op een 
datalek of niet 
voldoen aan de 
wetgeving is reëel te 
noemen, maar in 
hoeverre de boetes 
ook daadwerkelijk 
opgelegd worden is 
onduidelijk. Daarom 
beperkte kans. Dit 
risico valt nauwelijks 
te beheersen, echter 
door uitvoering te 
geven aan de 
aandachtspunten van 
bureau van de 
noordelijke 
gemeenten kan het 
risico op een boete 
aanzienlijk worden 
verkleind.
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onvoldoende 
voldoen aan de 
nieuwe AVG kan 
leiden tot boetes 
met maximaal 4% 
van de omzet.

Totaal nieuw benoemde risico's begroting 2019    €182.50
0  

3 | Op genomen risico’s met meeste impact na aanpassing risicoprofiel
Na verwerking van voorgaande mutaties in nieuwe en bestaande risico’s, ontstaat onderstaand overzicht. Hierin 
presenteren we u de 10 risico’s met de meeste impact, als die zich voordoen. Voor het jaar 2018 komt dit overeen 
met de grootste risico's zoals opgenomen in de nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

Nr Programma Risico Kans
Max. 
financieel 
gevolg

1
0 | Algemeen 
bestuur en 
organisatie

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

70% € 
300.000

2
0 | Algemeen 
bestuur en 
organisatie

De geraamde ruimte in het BCF plafond valt lager uit dan geraamd is bij 
het opstellen van de begroting 50% € 

385.000

3
0 | Algemeen 
bestuur en 
organisatie

Het ontbreken van een stabiel perspectief van de algemene uitkering uit 
het gemeentefonds kan leiden tot een vermindering van inkomsten 70% € 

250.000

4 Overig Grote projecten kunnen leiden tot risico’s die niet afgedekt zijn. 50% € 
300.000

5 6 | Sociaal 
domein

Invoering decentralisaties leidt tot hogere kosten dan begroot. Door het 
Rijk zijn deze decentralisatie gepaard gegaan met een bezuiniging van 
25%

90% € 
150.000

6 6 | Sociaal 
domein

Het ontbreken van een plafond of maximum voor een aantal uitgaven wat 
leidt tot sterk stijgende uitgaven ( open end regelingen) 70% € 

150.000

7 9 | Overhead De complexiteit van informatievoorziening/beveiliging kan leiden tot 
hogere kosten dan voorzien 50% € 

200.000

8
0 | Algemeen 
bestuur en 
organisatie

Politieke beslissingen van het Rijk, die leiden tot lagere inkomsten of 
hogere afdrachten 50% € 

200.000

9
0 | Algemeen 
bestuur en 
organisatie

Het onjuist gebruiken maken van persoonsgegevens/privacygegeven 
i.k.v. de nieuwe AVG kan leiden tot een boete die kan oplopen tot 4% 
van de omzet

30% € 
300.000

10

8 | 
Volkshuisvesting 
en ruimtelijke 
ordening

Onterecht verleende of ten onrechte geweigerde vergunningen en van 
rechtswege verleende vergunningen wat leidt tot schadeclaims van 
derden

50% € 
150.000

Totaal aantal grote risico's € 
2.385.000

 

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 Risicomanagement een verplichte 
basisset van vijf financiële kengetallen moet worden opgenomen.

Naast het opnemen van de tabel met de basisset moet een beoordeling gegeven worden van de onderlinge 
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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 
medeoverheid is voorbehouden aan het horizontale controle- en verantwoordingsproces. Zonder normering zijn 
de kengetallen moeilijk te duiden. In de nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement is  de volgende 
normering opgenomen. Bij de normering is aansluiting gezocht bij de normering zoals voortgevloeid is uit onder 
meer de stresstest van 100.000+ gemeenten.
Hierdoor ontstaat onderstaande tabel, waarbij categorie A het minst risicovol is en categorie C het meest.

Categorie

Kengetallen (in procenten) 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%

Structurele exploitatieruimte Begr+meerj >0% Begr of mjr 
>0% Begr en mjr<0%

Belastingcapaciteit <95% 95-105% >105%

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

Werkelijk      Begroting

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Netto schuldquote -61 -67 -39  -38  -35  -35  -36

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle 
verstrekte leningen -58 -64 -36  -36  -34  -33  -34

Solvabiliteitsrisico 88 89 84  87  87  87  87

Grondexploitatie 21 17 21  20  17  15  14

Structurele exploitatieruimte 8 1 0  0  0  0  1

Belastingcapaciteit 91 91 94  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 medeoverheid ten opzichte van de eigen middelen (negatief teken is geen 
schuld) 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). De afname in  2017 t.o.v. de voorgaande jaren komt door 
geplande grote  investeringen, waar geen rekening is gehouden met mogelijke te ontvangen subsidies.

De solvabiliteitsratio geeft 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 -37% tot 87% (bron Waar staat je 
gemeente). Vijf 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.
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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 bouwrijp 
maken.

Het kengetal structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een 
gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te dragen of welke structurele stijging van de baten of structurele 
daling van de lasten daarvoor nodig is. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele 
lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn (een sluitende 
begroting met geen of een klein saldo op onvoorzien).

De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeente of provincie zich verhoud ten opzichte 
van het landelijk gemiddelde. De gemiddelde lastendruk per woning is in onze gemeente iets dan lager het 

landelijk gemiddelde. We staan op de 108e 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 risicomanagement 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:

Indicator Rek. 2016 Rek. 2017 Begr. 2018 Begr. 2019 Raming 2020 Raming 2021 Raming 2022
Netto schuld per inwoner -1.062 -1.315 -682 -704 -658 -654 -674
Saldo baten lasten voor toevoegingen en onttrekkingen van de reserves als percentage van de inkomsten  5.81% 4.52%  -10.79% -5,36% -4,95% -3,81% -2,45% 
Onbenutte belastingcapaciteit ozb als percentage van de inkomsten  1.35% 0.07% 0.27% -0,40%    



 - pagina 88 van 211

Paragraaf 2 - Onderhoud kapitaalgoederen
Inleiding op de paragraaf
In deze paragraaf gaan wij in op het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties met 
betrekking tot de grotere kapitaalgoederen in onze gemeente. Hieronder vallen de kosten van instandhouding 
van: wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Een groot deel van het ‘vermogen’ van onze gemeente bevindt 
zich in de grond of ligt in openbaar gebied. Het is dan ook van belang dat hierover een zorgvuldig beheer wordt 
gevoerd. Te meer omdat inwoners de kwaliteit van het openbaar gebied wordt door de inwoners vaak intensief 
beleven.

Investeringen in het openbaar gebied van onze gemeente maken een belangrijk deel uit van het realiseren van de 
gemeentelijke programma’s. 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 onderhouds- c.q. beheerplannen. De vaststelling hiervan is, vanuit het dualisme, voorbehouden aan de raad.  
De raad de kaders stelt de kaders voor het niveau van onderhoud van wegen, riolering, water, gebouwen en 
openbaar groen zoals expliciet is vastgelegd in de door de raad vastgestelde financiële verordening.

Deze paragraaf geeft hier invulling aan de kaderstellende rol. Per thema wordt dit weergegeven. Echter eerst 
volgen er illustratie enkele cijfers. De totale oppervlakte van onze gemeente bedraagt 13.570 ha.

Het aantal m2 openbaar groen binnen bebouwde kom bedraagt:
Soort groen Begroot 2019 Begroot 2018 Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015
Wijkgroen 67,5 ha. 67,0 ha. 66,5 ha. 65,6 ha. 65,1 ha.
Begraafplaatsen 6,2 ha.  6,2 ha. 6,2 ha. 6,2 ha. 6,2 ha.
Sportvelden 11,9 ha.  11,9 ha. 10,8 ha. 10,8 ha. 10,0 ha.
Bermen en sloten 166,3 ha.  166,3 ha. 166,3 ha. 166,3 ha. 166,3 ha.
Buitengebied groen langs 
wegen  39,7 ha. 39,7 ha.  39,7 ha. 39,7 ha. 39,7 ha.

Bomen (afgerond):
Buitengebied:       24.000
Wijkgroen:                7.000
Sportvelden:                200
Begraafplaatsen:       400

     

Totaal  291,6 ha.  251,4 ha. 289,5 ha. 288,6 ha. 287,3 ha.
 
De totale lengte van de wegen exclusief recreatieve fiets-, ruiter-, en wandelpaden bedraagt

Soort  Begroot 2019 Begroot 2018 Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015

Asfalt 193,2 192,7 192,8 192,8 186,7

Elementen 87,1  87,4 87,4 84,7 84,3

Beton  52,4  52,3 52,4 52,4 52,1

Semi-verhard  4,2  4 4,2 4,2 4,2

Zandwegen 66,8  66,9 66,9 67,6 68,2

Totaal 403,7 403,3 km 403,7 km 401,7 km 395,5 km

Wegenbeheer
A | Beleidskader
Per structuurelement zijn de volgende kwaliteitseisen vastgelegd:
- Bedrijventerreinen                                           Basis
- Begraafplaatsen                                                 Hoog
- Buitengebied                                                        Laag
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- Dorpskernen                                                        Hoog
- Hoofdstructuur binnen de kom                Basis
- Hoofdstructuur buiten de kom                 Basis
- Woongebieden                                                   Basis

B | Financiële consequenties beleidsdoel
Het wegenonderhoudsplan maakt via een geautomatiseerd wegbeheerprogramma inzichtelijk wat de kosten voor 
de gemeente zijn om de verhardingen op de aangegeven kwaliteit te onderhouden. Kosten van reconstructies en 
herinrichtingen maken hier nadrukkelijk geen deel van uit. De jaarlijkse storting in de reserve wegbeheer voor 
asfalt- en elementenverhardingen is vanaf 2017 € 660.000. Om de oudere betonwegen in de toekomst te kunnen 
onderhouden is in 2017 de reserve betonverhardingen eenmalig met een bedrag van € 2.000.000 verhoogd.

C | Financiële consequenties in de begroting
Op basis van het wegenonderhoudsplan 2017 – 2020 is in de begroting 2019 een bedrag van € 979.000 
opgenomen. Dekking vindt plaats vanuit de reserve wegbeheer. Op basis van inspectie en een maatregeltoets 
worden de geraamde werkzaamheden aangepast en zal wanneer nodig de raming worden bijgesteld.

De kosten van het wegenbeheersplan zoals deze opgenomen zijn in de begroting en rekening bedragen (x € 
1.000)

 Begroot 2019 Begroot 2018 Werkelijk 
2017

Werkelijk 
2016 Werkelijk 2015

Begroting (= wegenbeheerplan)  979 965 1.070 1.070 1.070

Begrotingswijziging  150 255 200 200

Begroting na wijziging  815 815 870 870

Hiervan uitgegeven   628 627 703

Totale onderhoudskosten wegenbeheer
De totale lasten (uitgaven) van onderhoud aan de wegen (beheersproducten 210.100 t/m 210.117 en 210.123 t/m 
210.125) *1)
(Exclusief bermonderhoud, groenvoorzieningen langs wegen, kabels en leidingen en gladheidsbestrijding)

 Begroot 2019 Begroot 2018 Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015

Totale kosten x € 
1.000  2.553 2.395* 1.725 * 1.965 2.825

Aantal inwoners per 1-
1  16.876 16.800 16.691 16.544 16.421

Bedrag per inwoner  151 143 103 119 172

De totale kosten van onderhoud aan wegen zijn vanaf 2016 lager dan in voorgaande jaren omdat er in 2016 geen 
grote renovaties/herinrichtingen aan de wegen hebben plaatsgevonden, zoals Ebbinge Wubbenlaan, De Baarge, 
Gemeenteweg en de Oude Rijksweg. Met ingang van 2017 moeten (BBV voorschriften) investeringen in wegen 
worden geactiveerd, waardoor er een jaarlijkse toename van de afschrijvingslasten ontstaat.
*1) Gebaseerd op integrale kostendekking

De stand van de reserve wegenbeheer per einde boekjaar (x € 1.000)

 Begroot 2019 Begroting 2018 Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015

Betonwegen 4.000 4.000 4.000 2.000 2.000

Asfalt- en klinkerwegen  1.832 1.958 2.307 2.414 2.018

Werkelijk- begroot  5.832 5.958 6.307 4.414 4.018

Stand reserve volgens 
wegennota * 5.100 5.352 5.657  -20  329

* Hogere stand wegennota in de jaren vanaf 2017 door de nieuwe wegennota 2017 - 2020.

Stand reserve afschrijving investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut per einde boekjaar (x € 
1.000)
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Begroot 2019 Begroting 2018 Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015

 6.833 6.142 6.514 - -

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 toevoegingen  in 2018 bedragen t.l.v.:
- reserve zonder bestemming  €     560
- reserve grondexploitatie         €        33
Totaal                                                     €      593

Kengetallen  Begroting 2019 Begroting 2018 Rekening 2017 Rekening 2016 Rekening 
2015

Aantallen bruggen  12 st. 12 st. 10 st. 10 st.  10 st.

Lengte duikers  377 m1 377 m1 377 m1 377 m1 377 m1 

Lengte watergangen  25 km 25 km 25 km 25 km 25 km 

Kilometers te 
onderhouden 
beschoeiing

 240 m1 240 m1 240 m1 0 m1    0m1 

 

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. Voor 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 
ontstaat. 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 8 gemeenten binnen het samenwerkingsverband RIVUS een gezamenlijk Gemeentelijk Rioleringsplan 
(GRP) 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 Rivusverband zijn opgesteld. Hierdoor worden vervangingsinvesteringen meer op tijden 
uitgevoerd dat het echt noodzakelijk is. Vervangingspieken 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 GRP-V voor de periode 2017 – 2020 een gemiddeld 
vast bedrag van € 230 vast gesteld. Door het gelijk blijven van de heffingshoogte zal de de reserve enigszins 
afnemen. Hiermee wordt de reserve ingezet om de lasten richting burger niet te laten oplopen. 

C | Financiële consequenties in de begroting
Belangrijke projecten die nu al gepland zijn om de komende periode in uitvoering te nemen zijn:
• Rioolvervanging en afkoppelen Staphorst Noord-Oost fase 1 (2017/2018);
• Rioolvervanging en afkoppelen Staphorst Noord-Oost fase 2 (2018/2019);
• Renovatie diverse hoofdrioolgemalen (2018);
• Actualiseren van het BRP IJhorst (2018);
• Diverse maatregelen die voorkomen uit de jaarlijkse inspectie 
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De gemiddelde rioolheffing per aansluiting:
2019 2018 2017 2016 2015
€ 230 € 230 € 230 € 229 € 229

De stand van de reserve rioolbeheer per 31 december (x € 1.000)

  Begroot 2019 Begroot 2018 Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015

Stand reserve volgens 
GRP *1  4.942* 5.081* 5.242 * 5.370 * 3.654

Geraamde / werkelijke 
stand*2  6.172 5.612 6.126 5.743 5.747

* 1)  Op 23 september 2016 heeft de raad het nieuwe v-GRP-V 2016-2020 vastgesteld. De stand van de reserve 
is hierbij ook aangepast.
* 2)   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.
  
Kengetallen rioolbeheer Begroting 2019 Begroting 2018 Rekening 2017
Rioolaansluitingen 6.850 st. 6.660 st. 6.775 st.
Trottoir- en straatkolken 6.400 st. 5.825 st. 6.362 st
Gemalen 602 st. 600 st. 600 st.
Lengte vrij vervalriolering 153 km. 152 km. 150 km.
Lengte drukriolering 160 km. 160 km. 160 km.
Lengte persleiding 11 km. 11 km. 11 km. 

Waterbeheer
A | Beleidskader
In de toekomst zal anders moeten worden omgegaan met (regen)water. In het waterplan, dat in 2008 is opgesteld 
en begin 2009 vastgesteld, leggen de betrokken partijen (waterschappen en gemeente Staphorst) hun 
gezamenlijk beleid ten aanzien van het water vast en wordt de uitvoering hiervan gecoördineerd. Hierbij is 
aansluiting gezocht bij het vGRP-IV, deze lijn is in het nieuwe vGRP-V doorgezet.

B | Financiële consequenties beleidsdoel
Op 1 oktober 2010 is de nieuwe verbrede rioolheffing ingevoerd. Deze verbrede rioolheffing is 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.

Groenbeheer
A | Beleidskader
Om inzicht te krijgen in het onderhoud van het openbaar groen op zowel beheers- als beleidsmatig niveau zijn 
een groenbeleids- en een groenbeheerplan opgesteld.

Groenbeleidsplan 2005-2015
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. 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 door de raad geconstateerde knelpunten en 
benoemde wensen. Mede door bezuinigingen zijn (nog) niet alle projecten uitgevoerd.

In 2018 wordt een nieuw Groenbeleidsplan Staphorst 2019-2030 opgesteld. De verwachting is dat dit plan in 
januari 2019 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden. In dit beleidsplan is een nieuwe visie geformuleerd 
en verder uitgewerkt in basisgroenstructuur kaarten en een lijst met concrete voorstellen.

Groenbeheerplan 
In 2012 is een groenbeheerplan voor de periode 2013 – 2016 vastgesteld. Besloten is om het openbaar groen te 
onderhouden op kwaliteitsniveau Basis, met enkele groenonderdelen op niveau Laag. Tevens is een eenmalig 
krediet van €120.000 beschikbaar gesteld voor renovatie van groenstroken en achterstallig boombeheer. Dit 
krediet is gedeeltelijk benut voor het wegwerken van achterstallig boombeheer. De resterende gelden worden 
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ingezet voor de herinrichting van groenstroken in Staphorst-Zuid 1.
Na vaststelling van het groenbeleidsplan worden in 2019 een nieuw groenbeheerplan en een groenrenovatieplan 
opgesteld.

B | Financiële consequenties beleidsdoel
De uitkomsten van zowel het groenbeleid- als het groenbeheersplan dienen financieel te worden vertaald.

Groenbeheer
De kosten van de vastgestelde beheerkwaliteit van het wijkgroen is voor 2013 vastgesteld op  € 803.000. Door 
areaaluitbreiding en toepassing van de prijsindex bedragen is er sprake van een zekere groei in de uitgaven. Eind 
2018 is er een nieuwe aanbesteding van groenbestekken. De financiële consequenties daarvan voor 2019 
worden doorberekend (dekking vindt plaats uit de exploitatiebegroting).  

Groenbeleidsplan
De uitvoering van het groenbeleidsplan leidt tot invulling van met name investeringen. In het nieuwe 
groenbeleidsplan worden nieuwe projecten voorgesteld. Als dekkingsmiddel wordt vooral de reserve 
‘Volkshuisvesting’ ingezet.

De volgende projecten worden genoemd:
- Opstellen groenbeheerplan;
- Opstellen en uitvoeren groenrenovatieplan;
- Snoeien en rooien bomen;
- Herinrichting begraafplaats Staphorst, fase 3;
- Uitbreiding begraafplaats Rouveen;
- Groencompetitie Entente Florale;
- Opstellen beleidsnotitie gebruik gemeentegrond;
- Opstellen beleidsnotitie ziekten en plagen;
- Opstellen beleidsplan spelen en bewegen;
- Opstellen beleidsnotitie hondenpoep.

C | Financiële consequenties in de rekening
De exploitatielasten voor onderhoud groen zowel binnen als buiten de bebouwde kom bedroegen: 
(beheerproducten: 570.000, 570.104, 570.201, 570.202 en 570.203)

Bedragen x € 1.000
 Begroot 2019 Begroot 2018 Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015

Bedrag totaal  € 979 € 1.125 € 867 € 930 € 922
Aantal inwoners 16.8766 16.800 16.691 16.544 16.421
Bedrag per inwoner  € 58 € 67 € 52 € 56 € 56

Gebouwenbeheer
A | Beleidskader
De nota gebouwenbeheersplan is  vastgesteld op 27 januari 2009. In dit plan zijn de gemeentelijke gebouwen 
opgenomen. Voor elk gebouw zijn alle onderhoudsmaatregelen geïnventariseerd, alle oppervlakten c.q. 
hoeveelheden bepaald (bijv. hoeveel m² moet 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:
• Periodiek onderhoud
Hierbij vindt in de regel geen vernieuwing plaats zoals bijv. binnen- en buitenschilderwerk (cyclisch karakter).
• Groot onderhoud
Hierbij worden onderdelen van het gebouw of de installaties vervangen zoals renovatie gebouw, vernieuwing dak 
of vervanging c.v.-installatie.

Actualisatie gebouwenbeheerplan
De planning is om eind 2018/begin 2019 een geactualiseerd beheerplan aan de raad ter vaststelling voor te 
leggen. .

Achterstallig onderhoud  
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud waardoor er sprake is van onveilige situaties. In verband met 
mogelijke ontwikkelingen  met betrekking tot de gemeentewerkplaats, het dienstencentrum en het gemeentehuis 
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wordt alleen het noodzakelijke onderhoud  uit gevoerd.    

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' (vanaf 2018 is dit een voorziening 
geworden), waar de jaarlijkse storting of onttrekking uit plaats vindt zijn de investeringen afgedekt. Het  groot 
onderhoud  houdt in  dat een object in goede, oorspronkelijke staat is. Dus niet van invloed op de bepaalde 
gebruiksduur (afschrijvingstermijn) van het object. Het object mag daarom niet worden geactiveerd en wordt 
rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. 

BBV voorschriften:
In december 2017 heeft de commissie BBV de notitie Materiële Vaste Activa vastgesteld. Hierin wordt gemeld dat 
voor groot onderhoud van de gemeentelijke gebouwen een voorziening moet worden gevormd.  Het saldo van 
deze voorziening moet voldoende zijn voor het groot onderhoud voor de komen 4 jaar (2019 t/m 2022). De kosten 
voor de komende 4 jaren zijn geraamd op ruim € 1 miljoen euro (excl. btw) . Hierin zitten ook kosten groot 
onderhoud van het gemeentehuis, de gemeentewerkplaats, dienstencentrum, het pand Gemeenteweg 38, de 
voormalige bibliotheek en woning Oude Rijksweg te Rouveen. Van deze gebouwen ligt de  toekomstige 
bestemming nog niet vast;  er kan worden gekozen voor nieuwbouw, renovatie, groot onderhoud of mogelijke 
verkoop. Verwacht wordt dat de jaarlijkse storting in de voorziening van € 126.000 onvoldoende zal zijn. Op de 
lijst van investeringen is daarom een jaarlijkse structurele verhoging opgenomen van  € 45.000.
De verwachte stand van de voorziening per eind 2018 van € 992.000. 

C | Financiële consequenties in de rekening
De storting in de reserves onderhoud bedragen: (bedragen x € 1.000)

Soort  Begroting 
2019 Begroting 2018 Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015

Reserve/voorziening onderhoud 
gemeentelijke gebouwen  126 126 126 126 126

De stand van de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen (x € 1.000) per 31 december van het jaar.

In de begroting is deze reserve dan ook omgezet in een voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen 
en de jaarlijkse toevoeging van € 126  (x € 1.000)  gestort in deze  voorziening. Op  de lijst van investeringen is 
een  structurele verhoging van de storting gereserveerd van  € 45.000.   
Soort Begroting 2019 Begroting 2018 Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015
Reserve groot onderhoud 
gebouwen t/m 2018  778 1.398 1.386 1.872

Voorziening groot 
onderhoud gebouwen 
m.i.v. 2019

992     

Balanswaarde en jaarlijkse afschrijving gemeentelijke gebouwen (excl. onderwijs) (x € 1.000) per einde boekjaar
Soort  Begroting 2019 Begroting 2018 Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015
Balanswaarde 4.663 4.962 5.103 5.410 4.737
Afschrijving  299 314 319 293 264
Balanswaarde en jaarlijkse afschrijving schoolgebouwen (x € 1.000) per einde boekjaar
Soort Begroting 2019 Begroting 2018 Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015
Balanswaarde en jaarlijkse 
afschrijving  7.368 7.894 8.242 8.779 9.173

Afschrijving  438 441 444 444 446
Stand reserve afschrijving gemeentelijke gebouwen per einde boekjaar (x € 1.000)

  Begroting 2019 Begroting 2018 Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015

Res. afschrijving 
gemeentelijke gebouwen  10.252 10.878 11.519 12.160 12.801

Te beheren gemeentelijke gebouwen:
Gemeentelijke gebouwen Gebruiksdoel
Gemeentehuis Huisvesting ambtenaren en rijkspolitie
Gemeentewerf Huisvesting en berging buitendienst
Brandweerkazerne Huisvesting en stalling brandweer
Noorderslag en S.C. Rouveen Buitensportaccommodatie
Begraafplaatsen Bergingen (5)
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Kerktorens (2) en klokkenstoel Tijdaanduiding en cultuur
Dienstencentrum Accommodatie sociaal cultureel werk
Sporthal (1) en gym/sportzalen (3) Binnensportaccommodatie
Woningen (2) Huisvesting burgers
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Paragraaf 3 - Financiering
Algemene 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. Bij de begroting zal in de paragraaf financiering in 
ieder geval verslag gedaan worden van Kasgeldlimiet, renterisico norm, de liquiditeitsplanning en de 
financieringsbehoefte voor de komende 3 jaar, rentevisie en rentekosten en renteopbrengsten 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 | Uitvoering financieringsfunctie
- Kasgeldlimiet
- Renterisiconorm
- EMU saldo
- Liquiditeitsplanning
- Financieringsbehoefte
- Rentekosten en renteopbrengsten

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 kan alleen dan 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 renterisico’s moeten tot een minimum 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 uitzetten en aantrekken van gelden. Dit kwam mede voort uit 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.

Treasurystatuut
Door bovenstaande wijzigingen in de Wet Ruddo en het feit dat het oude treasurystatuut dateerde van 2005, 
heeft de gemeente een nieuw statuut opgesteld. Het nieuwe statuut heeft uw raad vastgesteld op 13 maart 2012. 
In dit statuut zijn de nieuwe kaders vastgesteld waar binnen de treasuryfunctie moet worden uitgevoerd zoals:
- De algemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en limieten van de financieringsfunctie;
- De administratieve organisatie van de financieringsfunctie, waaronder taken en bevoegdheden, de 
verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening.
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Bovenstaande kaders worden gedurende het jaar 2018 gehanteerd.

Uitvoering financieringsfunctie
Naast het statuut stelt de Gemeentewet een treasuryparagraaf verplicht in de begroting en jaarrekening. Dit is 
nader uitgewerkt in artikel 17 van de financiële verordening. Bij de begroting zal in de paragraaf financiering in 
ieder geval verslag gedaan worden van:
A)  Kasgeldlimiet
B)  Renterisiconorm
C)  EMU saldo
D)  Gemeenteschuld
E ) Liquiditeitsplanning + financieringsbehoefte
F ) 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 gemiddeld in een kwartaal opgenomen vlottende 
schuld (rekening courantkredieten, kasgeldleningen) mag dit bedrag niet overschrijden. Op basis van de 
begroting 2019:

x € 1.000
Omvang van de begroting per1 
januari 2019

€ 
36.100

Kasgeldlimiet in procenten van de 
grondslag 8,5%

Kasgeldlimiet in bedrag € 
3.069

Totaal vlottende schuld 0

Ruimte € 
3.060

De gemeente Staphorst overschrijdt de kasgeldlimiet niet, er is een overschot.

B ) Renterisico norm
De renterisico norm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet hoger mogen zijn 
dan 20% van het verwachte begrotingstotaal voor 2019 (€ 37 miljoen). In 2019 bedraagt de renterisiconorm 
daarmee € 7 miljoen. De reguliere aflossing is voor 2019 geraamd op € 0,5 miljoen. De gemeente Staphorst blijft 
hiermee ruim binnen de renterisico norm. Voor de komende jaren ziet dit er als volgt uit (bedragen x € 1.000):
Berekende renterisiconorm 2018 2019 2020 2021 2022

Begrotingstotaal 35.622 36.100 36.800 37.200  37.600

Percentageregeling 20 20 20 20  20

Renterisiconorm 7.124 7.220 7.360 7.440  7.520
 
Renterisico op vaste schuld 2018 2019 2020 2021 2022
Renteherziening op vaste schuld o/g 0 0 0 0 0
Aflossingen 448 470 45 48 51
Renterisico 448 470 45 48 51
Renterisiconorm 7.124 7.220 7.360 7.440  7.520
Rente onder risiconorm 6.676 6.750 7.315 7.392  7.469
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, zie ontwikkelingen wet 
Hof).
In het volgende overzicht de ontwikkeling van het EMU-saldo (bedragen x € 1.000):

 (x € 1.000) Begroting 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Begroting 
2022 
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+ 1 Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking reserves - 1.889 - 1.734 - 1.368 -  903 

+ 2 Afschrijvingen t.l.v. exploitatie    1.863     1.803    1.708 1.642 

+ 3 Bruto dotaties aan de post voorziening t.l.v. exploitatie     252        254       256    258 

- 4 Uitgaven aan investeringen in (im)materiële activa die op de 
balans worden geactiveerd     354     1.166      671       31 

+ 5
De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte 
ontvangen bedragen van het Rijk, Provincie of Europese Unie en 
overigen

        9 - - - 

+ 
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.      525         311      44   125 

+ 
8A Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs) 1.995   1.161    511 324 

- 8B Boekwinst op grondverkopen 1.500      700  400  200

- 9 Betalingen t.l.v. voorzieningen 287      290 293  296

- 10
Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks 
t.l.v. reserves worden gebracht en die niet vallen onder een van 
de andere genoemde posten

- - -   -

11 
A Gaat u deelnemingen verkopen? nee nee nee  nee

-
11B Zo ja; boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen     

 Berekend EMU Saldo - 437  - 983 - 301 670 

 Individuele referentie waarde n.v.t. n.v.t. n.v.t.  n.v.t.

 Tekort of overschot EMU saldo  1.068   522 1.204  2.175

In de liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte zijn alleen die investeringen meegenomen waarvoor de raad 
een krediet beschikbaar heeft gesteld. Ook zijn er geen winsten op grondverkopen verwerkt. Deze te verwachten 
winsten mogen niet in de begroting als (incidentele) baten worden meegenomen.

E ) De liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte
Overzicht van de verwachte financiële positie voor de jaren 2019 tot en met 2022 (bedragen x € 1.000)

 Financiële positie 2019 2020 2021  2022

1 Beginsaldo 14.423 16.267 15.962  15.935

 Mutaties in financieringssaldo  

2 Saldo mutaties vaste activa   2.776 724 1.125   1.618 

3 Mutatie nog te bestemmen exploitatiesaldo     

4 Saldo mutaties reserves en voorzieningen  1.943 1.843 1.682  1.505 

5 Saldo mutaties langlopende schulden    470       45 48      51

6 Mutaties financieringssaldo (2-3-4-5)     363 - 1.164 - 605     62  

7 Saldo mutaties vlottende activa 1.480 860 577 310 

8 Saldo mutaties vlottende passiva 0 0 0  

9 Mutaties netto werkkapitaal (7-8) 1.480 860 577  310
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10 Mutaties in liquide middelen (-6 - 9) 1.844 - 304 - 28  372

  

 11 Eindsaldo (1 + 10) 16.267 15.962 15.935  16.307

De financieringsbehoefte wordt binnen de mogelijkheden van de Wet Fido gedekt door het aantrekken van kort 
geld en/of langlopende leningen en de inzet van het eigen vermogen. Wanneer dit nodig is, proberen we zo dicht 
mogelijk tegen de grens van de kasgeldlimiet kort geld aan te trekken, omdat de rente op kort geld in de regel 
lager is dan de rente op langlopende geldleningen. We houden daarbij wel rekening met schatkistbeleggen.

Rentevisie
Door de huidige onrust op de financiële markten is het lastig een goede verwachting uit te spreken over de 
ontwikkeling van de rentekosten en rentebaten. Voor de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020 tot en 
met 2022 wordt dan ook het volgende uitgangspunt genomen:

Voorlopig zetten we gelden uit tegen een beperkte periode, en zullen in principe ten gunste van het 
schatkistbeleggen komen. We onderzoeken wel hoe we een hoger rendement kunnen behalen op overtollige 
middelen.

F ) Rentekosten en opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie
Hieronder vindt u een opsomming van alle uitgezette en opgenomen gelden zoals deze meegenomen zijn in de 
begroting van 2019, met daaronder een korte toelichting.

(bedragen x €1.000)

Soort Ultimo 
2018

Ultimo 
2019

Ultimo 
2020

Ultimo 
2021

Ultimo 
2022 

Uitgezette gelden op 
lange termijn 2.498 1.231 1.144 1.056 1.050 

Uitgezette gelden op 
korte termijn 14.423 16.267 15.962 15.935 16.307 

Aandelenbezit 259 184 184 184 184 

Opgenomen gelden 
lange termijn - 614 - 144 - 99 - 51 0 

Opgenomen gelden 
korte termijn      

Totaal 16.566 17.538 17.191 17.124 17.541 

1 | Uitstaande gelden op lange termijn (bedragen x € 1.000)

Uitstaande gelden op lange termijn Rente % Ultimo 2019 Ultimo 2020 Ultimo 2021 Ultimo 2022

Vitens Achtergestelde lening 2,0 163 81 0 0

Essent/ 
Enexis Rentevordering lening(en) 7,2 0 0 0 0

N.V. Rova Achtergestelde geldlening 8,0 379 379 379 379

BNG BNG Financial Bond 
Fonds 0,05 0 0 0 0 

BNG BNG Government Bond 
Fonds 0,1 0 0 0  0

Diversen Startersleningen 0,0 600 600 600 600

De Baarge Hypothecaire leningen div 89 84 77  71

De Esch 3 Hypothecaire leningen 3,0 0 0 0  0

 Totaal  uitgezette gelden op lange termijn 1.231 1.144 1.056 1.050 

Toelichting:
De aflossing van de achtergestelde lening Vitens is een reguliere aflossing. Wel is het rentepercentage 
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aangepast. Er wordt gerekend met een 10-jaars rente + opslag van 1%, waardoor de rente lager uitkomt dan 
1,9%. Afgelopen jaren was de rente:

2014 2015 2016 2017 2018
3,55 2,97 2,50 2,12 1,92

De aandelen van N.V. Essent zijn in september 2009 verkocht. Hiervoor is € 1.434.937,- ontvangen. Daarnaast is 
er een deelneming ontstaan: een vordering op Enexis van € 388.796, -. Deze deelneming bestond uit een viertal 
leningovereenkomsten, met verschillende looptijden en een gemiddeld rentepercentage van 4,65%. In 2012 is de 
eerste lening van € 97.200 vervroegd afgelost, in 2013 de tweede lening van € 108.000 en in 2016 de derde 
lening van €108.000,-. Hierdoor bedraagt het restant van de lening (vierde lening) op 01-01-2017 € 75.600. Deze 
laatste lening geeft een rentepercentage van 7,2% en wordt in 2019 afgelost.

De BNG Financial Bond Fonds en de BNG Government Bond Fonds zijn fondsen die beleggen in obligaties met 
een looptijd van respectievelijk 1-3 jaar en 5-7 jaar. Deze fondsen laten de volgende ontwikkeling zien:

Soort 2014 2015 2016 2017

Dividend percentage 0,4%-
0,65%

0,3% - 
0,6%

0,3% - 
0,6%

0,05% - 
0,1% 

Dividend opbrengst 104.000* 101.000* 81.000*  71.000

Marktwaarde t.o.v. 
boekwaarde 331.000 267.000 244.000  132.000

* incl. boekwinst ad € 37.000 in 2013, € 72.000 in 2014 ,€ 78.000 in 2015, en zowel in 2016 als in 2017 € 69.000, 
doordat de waarde van de obligaties op dat moment boven de 100% lag.

Vanwege afspraken met het Rijk valt er jaarlijks 1/7e deel vrij ten gunste van schatkistbankieren. Daardoor daalt 
de jaarlijkse opbrengst.

Bij het in exploitatie nemen van de bedrijventerreinen De Baarge waren er diverse ondernemers die zelf gronden 
hadden liggen in deze bestemmingsplannen. Van deze ondernemers ontvangen wij een exploitatiebijdrage in de 
vorm van een hypothecaire geldlening met veelal een looptijd van 30 jaar. Voor De Esch 3 is een lening verstrekt 
met een looptijd  7 jaar.

2 | Uitstaande en opgenomen gelden op korte termijn (bedragen x € 1.000)
Vanaf 2014 is schatkist beleggen verplicht voor decentrale overheden (zie onderdeel schatkist beleggen). Het is 
niet meer toegestaan om bij banken gelden op korte termijn uit te zetten. De uitstaande gelden op korte termijn bij 
de Rabobank en de opgenomen gelden bij de BNG vallen hier onder. Dit is ook van toepassing op de in 
december 2016 afgeloste variabele-couponobligatie bij de Rabobank van € 5.000.000. De verwachting is dat wij 
hierdoor per begin 2019 € 20.000.000 bij de schatkist gaan uitzetten.

3 | Aandelenbezit

Aandelenbezit  Aantal Ultimo 
2018

Ultimo 
2019

Ultimo 
2020

Ultimo 
2021

Rendo aandelen 43 20 20 20 20

Essent/ Enexis aandelen 32.331 60 60 60 60

Deelnemingen i.k.v. 
verkoop Essent aandelen 32.331 75 0 0 0

Vitens aandelen 18.531 4 4 4 4

Rova aandelen 217 25 25 25 25

Wadinko aandelen 40 0 0 0 0

BNG aandelen 30.030 75 75 75 75

Totaal  aandelenbezit  259 184 184 184

De verwachting is dat in het aandelenkapitaal geen mutaties zullen plaatsvinden. Op de balans zijn de aandelen 
gewaardeerd tegen nominale waarde, maar de huidige waarde kan vele malen hoger zijn. In de paragraaf 
'verbonden partijen' gaan wij in op de ontwikkelingen binnen deze partijen en de verwachte  dividendopbrengsten. 
Het dividend en de rente van de lening van N.V. Rova komt ook ten gunste van het taakveld beleggingen. Wel 
wordt dit dividend en de rente-opbrengst meegenomen in het tarief van de afvalstoffenheffing. De geraamde 
dividendinkomsten zijn gelijk aan voorgaand jaar.
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4 | Opgenomen bedragen op lange termijn (bedragen x € 1.000)

Soort Aantal 
leningen Ultimo 2019 Ultimo 2020 Ultimo 2021 Ultimo 2022

Opgenomen gelden 
lange termijn

2 ult. 2019 -  
1 144 99 51 0

Rentelasten in de 
jaren  21 7 4 1

Dit zijn twee langlopende leningen bij de BNG, die door een annuïteiten afschrijving in 2019 en 2022 worden 
afgelost.

5 | Opgenomen gelden op korte termijn
De eerstkomende jaren bestaat geen noodzaak om gelden op korte termijn op te nemen.

6 | Renteschema 2019 t/m 2022 (bedragen x € 1.000)
  2019 2020 2021 2022

a. De externe rentelasten over de 
korte en lange financiering 21 6 4 1

b. De externe rentebaten (De 
Baarge en De Esch) -5 -4 -4 -4

 Totaal door te berekenen 
externe rente 16 2 0 -3

      

c. Rente die aan de grondexploitatie 
moet worden doorberekend 0 0 0 0

 
Rente van projectfinanciering die 
aan het desbetreffende taakveld 
moet worden doorberekend

0 0 0 0

 Saldo door te rekenen externe 
rente 16 2 0 -3

      
d1 Rente over eigen vermogen 0 0 0 0

d2
Rente over voorzieningen 
(gewaardeerd op contante 
waarde)

0 0 0 0

      

 
De aan taakvelden (programma's 
inclusief overzicht Overhead) toe 
te rekenen rente

16 2 0 -3

      

e.

De werkelijke taakvelden 
(programma's inclusief overzicht 
Overhead) toegerekende rente 
(renteomslag) -,5%

153 148 148 143

f. Renteresultaat op taakveld 
treasury 135 146 148 146

      

 Boekwaarde van de materiële 
vaste activa per 1 januari 34.003 33.366

     
32.328 

          

30.717 
                

 Boekwaarde van de financiële 
vaste activa per 1 januari 1.415 1.328 1.241 1.234

 Totaal 35.418 34.694 33.569 31.951
      

 Omslagrente (alleen van materiële 
vaste activa) 0,0453% 0,0065% -0,0007% -0,0087%

 
Omslagrente (van zowel materiële 
als financiële vaste activa)
Dit is de toe te rekenen rente 

0,0421% 0,0062% -
0,0007%

-
0,0084%
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gedeeld door de boekwaarde per 
1 januari van de vaste activa. 
Het verschil tussen de 
toegerekende rente (0,5%) en het 
omslagpercentage (0,15%) is 
0,35% (= minder dan 0,5%)
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Paragraaf 4 - Bedrijfsvoering
Organisatie algemeen
De ambtelijke organisatie zet ook dit jaar stevig in op de realisatie van de missie en visie zoals is vastgesteld door 
het college van burgemeester en wethouders. Bij de coalitiebesprekingen en bij aanvang van het nieuwe college 
van burgemeester en wethouders is afgesproken de missie en visie ook voor de nieuwe collegeperiode actueel te 
laten zijn. 

Missie
De mission statement (slogan) luidt: ‘Kleurrijk Staphorst biedt met stip ruimte om samen te leven’.
De missie:
- Staphorst is een gemeente met karakter, lef, vernieuwend en ondernemend;
- Wij geven de Staphorster samenleving ruimte en vertrouwen om verantwoordelijkheid te nemen. Inwoners en 
bedrijven die ons nodig hebben, kunnen op ons rekenen. We versterken en versnellen initiatieven in de 
samenleving en werken samen aan resultaat;
- Wij zetten ons in voor het proces van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.

Visie
Een visie geeft een ambitieus beeld van de gewenste organisatie en richt zich op het benutten van kansen en op 
de toekomst. Het geeft antwoord op vragen als; welke ontwikkelingen zijn belangrijk en van invloed, welke 
ambities heeft de organisatie en welke kerntaken dienen geïdentificeerd en uitgewerkt te worden.

De visie van gemeente Staphorst luidt:
De samenleving ontwikkelt zich voortdurend. De gemeente Staphorst beweegt flexibel mee en maakt gebruik van 
de kracht van die samenleving: de gemeente ontwikkelt zich van een regisserende, bepalende overheid naar een 
loslatende, voorwaardenscheppende, burgergerichte overheid

In verbondenheid met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties nemen we verantwoordelijkheid voor 
de woon-, werk- en leefomgeving. 

Kernwaarden en cultuur
De belangrijkste kernwaarden vormen de basis voor de cultuur die past bij de missie en die bijdragen aan het 
welslagen van de visie. Het sturen op de kernwaarden draagt bij aan de gewenste cultuur; een cultuur die het 
verlengde van de missie en visie vormt en de doelen van de organisatie zal realiseren. We versterken waar we 
goed in zijn.

De kernwaarden waar de gemeente Staphorst voor staat zijn:
-Verantwoordelijkheid
- Daadkracht
- Vertrouwen
- Participatie

Strategie
De strategie en doelen laten zien op welke wijze de missie en visie van de gemeente wordt verwezenlijkt. Om 
doelen te kunnen bewaken en realiseren is het van belang dat deze volgens het ‘SMARTI-principe’ (specifiek, 
meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden en inspirerend) worden geformuleerd.

De strategische doelstellingen tot 2019 voor de gemeente Staphorst luiden:
 Versterken van de identiteit: ‘Staphorst is Staphorst’

In 2019 zijn we nog steeds een zelfstandige en financieel gezonde gemeente met een uniek karakter. 
We kennen onze kwaliteiten en valkuilen en werken slim samen met partijen uit de regio. Er is een 
goede verhouding tussen te ontvangen rijksgelden en de uitvoering van gemeentelijke taken. Staphorst 
is en blijft een sterk merk. Inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners weten dat Staphorst een 
moderne gemeente is met karakter en lef.

 Vergroten van burgerkracht met ruimte voor ondernemerschap
In 2019 zijn burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties actief betrokken bij beleid en realisatie. 
We versnellen initiatieven in de samenleving en werken samen aan resultaat.

 Leveren van flexibele dienstverlening en maatwerk
In 2019 is onze dienstverlening afgestemd op de samenleving: we bieden resultaatgerichte en 
omgevingsbewuste dienstverlening met enthousiasme en passie. We hebben aandacht voor de 
zwakkeren in de samenleving en bieden maatwerkgerichte ondersteuning.

 Ontwikkelen naar een krachtige organisatie
In 2019 heeft de gemeente Staphorst een dynamische mensgerichte organisatie. We geven elkaar 
vertrouwen en stimuleren ondernemerschap, vernieuwing en lef. Bestuurders en leidinggevenden van 
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onze gemeente zijn gericht op ontwikkeling en teamgeest. We zijn een aantrekkelijke en 
maatschappelijk bewuste werkgever die medewerkers stimuleert, verantwoordelijkheid geeft en de 
mogelijkheid biedt om te ontwikkelen.

Samenwerking
Algemeen
Gemeente Staphorst  werkt samen met de gemeenten Meppel, Steenwijkerland, Westerveld en Zwartewaterland. 
Onze samenwerking staat ook in 2019 in het teken van het besparen van kosten, verbeteren van kennis en 
kwaliteit, verminderen van de kwetsbaarheid en het bieden van nog meer loopbaanperspectief voor onze 
medewerkers. Veel samenwerkingsinitiatieven ontstaan doordat enthousiaste vakmannen en –vrouwen elkaar 
inmiddels goed weten te vinden. Zij delen kennis, sparren met elkaar en blijven voortdurend ‘leren en verbeteren’, 
initiatieven die op deze wijze vorm krijgen worden actief gefaciliteerd. 

Regionale samenwerking
De gemeente Staphorst neemt actief deel aan een aantal regionale samenwerkingsverbanden. Deze 
samenwerkingsverbanden voeren namens de gemeenten taken uit waarin gemeenten afzonderlijk van elkaar 
vaak niet of onvoldoende effectief  kunnen voorzien. Veel van deze gemeenschappelijke regelingen zijn gestoeld 
op wettelijke basis. Denk bijvoorbeeld aan de Veiligheidsregio IJsselland, de GGD, BVO Jeugd en de 
Omgevingsdienst. De gemeente stelt zich als partner actief en positief-kritisch op. 

Uitdagingen voor de ambtelijke organisatie
Algemeen
Een economie die mooie groei laat zien, inwoners die de weg naar de gemeente goed weten te vinden en met 
mooie plannen komen, een nieuw coalitieakkoord en een complexe arbeidsmarkt en toenemende onzekerheid 
over de beheersbaarheid van de kosten binnen het sociale domein. Er is een ander maatschappelijk speelveld 
aan het ontstaan, waarbij medewerkers van overheidsinstanties andere rollen moeten kunnen vervullen. Het palet 
aan overheidstaken zal ook de komende jaren nog veelkleuriger  worden en zo ook de opgaven waar we voor 
staan.

Samen aanpakken
De omgevingsvisie, een mooi proces samen met onze ondernemers, inwoners en de raadsleden, laat zien dat de 
verbinding tussen het fysieke en sociale domein verandert. Met andere woorden, de ‘harde’ inrichting van 
bijvoorbeeld een woonwijk of een winkelgebied, draagt bij aan effecten in de ‘zachte’ sector, zoals ruimte voor 
ontmoeten, meedoen en recreëren. Dat vraagt om, meer dan voorheen, integraal benaderen van vraagstukken, 
plannen en kansen die zich voordoen. Dat vraagt van onze drie afdelingen dat zij vanuit dat vertrekpunt kijken 
hoe we initiatieven en opgaven zo kunnen aanpakken dat daarbij de gedachte verwoord in de omgevingsvisie zo 
goed mogelijk wordt uitgevoerd. Een mooie, nuttige ontwikkeling die prima past bij onze organisatie en dat 
waartoe we in staat zijn.

Leren en verbeteren
Het werven en behouden van goede medewerkers is complex, de redenen hiervoor liggen voor de hand; er zijn 
veel banen beschikbaar, grotere overheidsinstanties betalen vaak beter en hebben ruimere secundaire 
arbeidsvoorwaarden. We zijn daarbij voor grotere gemeenten en wervingsbureaus een interessante organisatie 
om uit te putten, we leiden onze medewerkers generalistisch op, ze zijn gewend om zowel op bestuurlijk als op 
operationeel niveau te adviseren en ze zijn goed opgeleid. In principe is de gemeente Staphorst bij uitstek, door 
aard en omvang, een gemeente die het in zich heeft jonge mensen te werven, het vak te leren om daarna door te 
stromen naar weer een volgende, wat grotere organisatie. Mits de organisatie beschikt over een goede, stabiele 
ruggengraat aan vakmensen die jong potentieel het vak kunnen bijbrengen. Noodzakelijk is ook ruimte om te 
experimenteren en een cultuur waarbij ‘leren en verbeteren’ hoog in het vaandel staan.

De juiste waarde toevoegen
Zoals aangegeven vraagt de samenleving veel van de gemeentelijk overheid en haar ambtelijke organisatie. 
Zowel qua maatschappelijke opgave, als qua inzet en houding. Meer integraliteit, meer ‘daar zijn waar je het 
meest effectief bent’, meer samenwerking en dat vaak met minder middelen. Dat zorgt ervoor dat we in 2019 met 
twee belangrijke zaken hard aan de slag gaan, te weten; het verder uitklappen van het INK-kwaliteitsmodel, 
programmasturing en de A3-afdelingsplannen. 
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Relevante beleidskaders
Beleidskaders waarbinnen wij de taken moeten uitvoeren:
1. Kostenverrekenmodel
2. Budgethoudersregeling
3. Treasurystatuut
4. Financiële verordening
5. Inkoop- en aanbestedingsbeleid
6. Mandaatbesluit
7. Controleverordening
8. Diverse personeelsregelingen
9. Visie op dienstverlening
10. Integraal beveiligingsbeleid

Personeel | HRM
Externe inhuur
Het percentage van de loonsom dat wordt uitgegeven aan externe inhuur lag bij ons in 2017 lager dan in andere 
gemeenten met minder dan 20.000 inwoners (respectievelijk 15% tegenover 17%). De organisatie blijft echter 
haar best doen de kosten voor externe inhuur in 2019 verder terug te dringen door met een kritischer blik te kijken 
naar de noodzaak van inhuur, naar het flexibeler inzetten van het eigen personeel, en naar het vergroten van de 
interne mobiliteit door bijvoorbeeld het aantrekken van trainees.

Flexibiliteit en zekerheid
Met ingang van 1 oktober 2018 zijn wij verplicht om bij de inhuur van payroll werknemers, naast de wettelijk 
verplichte beloningselementen, ook drie beloningselementen uit de CAR/UWO mee te nemen. Het gaat daarbij 
om de IKB bronnen eindejaarsuitkering, de werkgeversbijdrage levensloop en een met de ABP-pensioenregeling 
vergelijkbaar pensioen. Als deze beloningselementen niet of niet volledig onderdeel uitmaken van het salaris van 
de payroll werknemer, dan wordt een toeslag berekend die door het payrollbedrijf aan de payroll werknemer 
wordt uitbetaald.
Dit kan leiden tot hogere kosten voor het inzetten van payroll en de afweging moet dan ook gemaakt worden of 
het in dat geval misschien beter is om gebruik te maken van de mogelijkheid iemand een tijdelijke aanstelling te 
geven.

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
In het algemeen doen wij het in vergelijking met andere gemeenten met minder dan 20.000 inwoners meer dan 
goed. De gemiddelde leeftijd binnen onze organisatie ligt op 46,9 jaar, terwijl dit bij gemeenten met een 
vergelijkbare omvang op 48,6 jaar ligt. Het aandeel medewerkers van 60 jaar en ouder ligt met 12% lager dan het 
gemiddelde in gemeenten met minder dan 20.000 inwoners (16%). Het aantal jongeren tot 35 jaar ligt bij ons op 
15% terwijl dit gemiddeld bij kleine gemeenten op 12% ligt. Ook voor wat betreft het investeren in medewerkers 
scoren wij goed.
Als gekeken wordt naar de gemiddelde bezetting bij gemeenten met minder dan 20.000 inwoners, dan ligt de 
bezetting  in onze organisatie veel lager. De gemiddelde bezetting ligt bij ons op 6,7 fte per 1.000 inwoners. Voor 
gemeenten van vergelijkbare omvang ligt dit op 8,5 fte per 1.000 inwoners. Ook het gemiddeld bruto 
maandsalaris ligt lager dan bij andere gemeenten met minder dan 20.000 inwoners.
De arbeidsmarkt zal naar verwachting ook in 2019 een krapte kennen. De arbeidsvoorwaarden van onze 
organisatie zijn op een aantal punten minder gunstig dan die van andere gemeenten in de regio. Zo zijn over het 
algemeen de ondersteunende-  en beleidsfuncties lager ingeschaald dan bij de meeste gemeenten.
Daarnaast kennen wij geen reiskosten voor het woon-werkverkeer en kennen wij geen betaald 
ouderschapsverlof, een arbeidsvoorwaarde waarvan zowel mannen als vrouwen veel gebruik maken. Deze zaken 
maken het niet gemakkelijk om te concurreren met andere gemeenten die deze zaken wel bieden. Om die reden 
gaan wij in 2019 onze arbeidsvoorwaarden tegen het licht houden. 

Generatiepact 
In de CAO onderhandelingen komt met enige regelmaat de ambitie om meer jongeren te laten instromen bij de 
gemeenten aan de orde. Om die reden is in het akkoord van 2013 voor het eerst het generatiepact 
geïntroduceerd.
Het oorspronkelijke doel van het generatiepact was om meer mensen aan het werk te krijgen en om langer 
doorwerken en een vitaal personeelsbestand te stimuleren. Het was één van de afspraken tussen werkgevers en 
werknemers om verjonging van het personeelsbestand op gang te brengen. Ook binnen de gemeente Staphorst 
wordt het generatiepact ingezet.
Het streven is om in 2019 de loonsom die vrijkomt in het kader van het generatiepact doelbewuster in te gaan 
zetten voor het aantrekken van jongere medewerkers. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het 
samenvoegen van alle vrijgekomen formatie zodat er grotere formatie eenheden ontstaan.

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
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Bij het tot stand komen van de Participatiewet hebben werkgevers afgesproken dat zij extra banen gaan creëren 
voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor overheidswerkgevers betekent dit dat zij in 2024 25.000 extra 
banen moeten hebben gecreëerd. Dit is vastgelegd in de Wet banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten. 
Deze wet bevat een zogenaamde quotumregeling die geactiveerd wordt als werkgevers (markt én overheid) de 
aantallen banen uit de banenafspraak niet weten te realiseren.

In het najaar van 2017 is gebleken dat overheidswerkgevers de doelstellingen van 2016 niet hebben gehaald. Om 
die reden heeft het kabinet besloten om per 1 januari 2018 de quotumregeling te activeren voor 
overheidswerkgevers. Op basis van het quotumpercentage van 1,93% voor 2018 en 2,14% voor 2019 moeten wij 
3,5 banen (van 25,5 uur per week) realiseren voor mensen uit de doelgroep banenafspraak om te voldoen aan 
het quotumpercentage.

Behalve uitvoerder van de Participatiewet zijn wij natuurlijk ook werkgever. Het zou goed dat wij een voorbeeld 
zijn voor andere werkgevers in de gemeente als het gaat om kansen te bieden aan de doelgroep van de Wet 
banenafspraken. In het kader van de Wet banenafspraken moet de organisatie conform de richtlijnen van de VNG 
als werkgever eind 2025 circa 5 banenafspraken ingevuld hebben. De norm voor één baan is gesteld op 25,5 uur 
per week.
De kosten hiervoor (exclusief eventuele kosten voor ondersteuning, jobcoach en overhead) bedragen rond de € 
19.000,- per baan van 25,5 uur per week.
Hiermee komen de kosten voor de uitvoering van de wet garantiebanen in 2019 uit op € 66.500,-. (€ 19.000 * 3,5 
garantiebaan). Voor de begroting van 2020 en verder zal structureel een bedrag van € 50.000,- worden 
opgenomen voor uitvoering van de wet banenafspraak

HR Gesprekscyclus
In 2019 gaan wij ons oriënteren op een HR gesprekscyclus die meer aansluit bij de wens om medewerkers meer 
zelf verantwoordelijk te maken voor hun werk, meer taakvolwassenheid te creëren. Daarbij overwegen wij om af 
te stappen van de traditionele regeling van 3 gesprekken per jaar. Er wordt gezocht naar een nieuwe opzet 
waarbij leidinggevende en medewerkers naar behoefte in gesprek gaan.

Strategische personeelsplanning
Onderdeel van het strategische personeelsbeleid uit 2017 is het opzetten en voeren van een strategische 
personeelsplanning. Een evenwichtig competent personeelsbestand is essentieel voor het realiseren van de 
organisatiedoelstellingen.
Een van onze doelstellingen is om de kwaliteit van de dienstverlening te versterken en daardoor 
toekomstbestendig te zijn. Gezien ons personeelsbestand kan geconcludeerd worden dat er over 5 tot 10 jaar 
een hoog verloop te verwachten is. Als dan pas interventie plaatsvindt is het te laat. In 2019 starten we daarom 
met  een Strategische Personeelsplanning zodat de organisatie voorbereid is op de toekomst. Dan wordt ook 
gekeken naar een goede balans tussen de kernbezetting en de flexibele schil.

Digitalisering personeelsmanagement (e-HRM)
E-HRM is het ondersteunen van de activiteiten van P&O door gebruik te maken van ICT technologie. E-HRM 
biedt daarmee kansen om de kwaliteit van dienstverlening door P&O te verbeteren. Het uitgangspunt daarbij is de 
zelfredzaamheid van managers en medewerkers te vergroten. Met het gebruik van e-HRM worden een aantal 
administratieve werkzaamheden door de betrokken medewerkers zelf verricht. Daarmee verminderen de 
administratieve en operationele taken en krijgen de werkzaamheden een meer strategische aard. Daarnaast zorgt 
het gebruik van e-HRM voor meer transparantie doordat de informatie niet langer alleen toegankelijk is voor de 
HR-afdeling.

Personeelsformatie in fte's

Organisatie-onderdeel Formatie 
31 dec. 2015

Formatie 
31 dec. 2016

Formatie 
31 dec. 2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

1 Bestuur      

 College + griffie 4,55 4,88 5,22  4,88 5,62

       

2 Ambtelijke organisatie      

 Secretaris 1,00 1,00 1,00 1,0 1,00

 Bestuur & Managementondersteuning 34,00 35,17 43,31 48,7 52,12

 Ontwikkeling & Beheer 40,07 41,53 45,59 43,31 44,60
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 Samenleving 30,97 32,93 25,64  25,97 25,22

 Totaal ambtelijke organisatie 106,04 110,63 115,54 118,98 123,21

       

3 Diversen      

 Oproepkrachten kantine, bode, sporthal 
en dienstencentrum 0,91 0,70 0,50 0,45 0,70

 Babsen 0,07 0,09 0,07  0,10 0,08

 Stagiaires 1,11 0,67 1,81 5,33 5,33

 Totaal diversen 2,09 1,46 2,38 5,88 5,84

Ontwikkeling loonsom  (x €  1.000)
 2015 2016 2017 2018 2019

Loonsom op begrotingsbasis € 7.380 € 7.446 € 7.896 € 9.019 €9.760

Globale analyse van de loonsom begroting 2019 ten opzichte van 2018

 

Stijging loonkosten €  638.220

Stelpost 2019 verwachte stijging 
ABP-premie €  100.000

Totale stijging €  738.220

  

CAO stijging + IKB stijging €   234.945

Extra CAO stijging rijk €        
7.418

Premiestijgingen (doorwerking 2018, 
verwachting 2019 en extra stijging 
ABP-premie)

€  318.324

Formatie aanpassing wethouders €     31.973

Pensioen/wachtgeld voormalig 
wethouder €     61.090

Urenuitbreiding griffie €      
23.584

Salarisaanpassingen €      
46.097

Uren- en formatieaanpassingen
Inkomsten van 3 gem. i.v.m. 
gezamenlijke benoeming uitvoering 
AVG

€   251.513
-/- €    
66.723

Stelpost 2018 -/- € 
170.000

 €   738.220

 

Loonsomsturing
Door toepassing van het instrument loonsomsturing zullen overschrijdingen op de loonsom zich nauwelijks meer 
voordoen. Op basis van deze systematiek worden overschrijdingen bij de uitvoering van de basistaken 
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opgevangen binnen de totale loonsom. Er wordt geen aanvullend percentage van de loonsom geraamd voor 
inzet van externen. Door te sturen op de loonsom wordt het mogelijk op een flexibele manier externen in te zetten 
en wordt de verantwoordelijkheid hiervoor bij het management en het college neergelegd. Sturing door de raad 
gebeurt vooraf via een kredietaanvraag en achteraf via een kwartaalrapportage. Hierin wordt de ontwikkeling van 
de loonsom over de loop van het jaar inzichtelijk gemaakt. Behalve een terugblik, wordt ook een vooruitblik 
gemaakt.

Opleidingen ontwikkelen van medewerkers
Het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt steeds belangrijker. Opleiding en 
ontwikkeling kunnen deze duurzame inzetbaarheid helpen vergroten. Daarom wordt er 1,75% van de loonsom 
begroot voor opleiding en ontwikkeling. In 2017 werd € 1.490,- per medewerker besteed aan opleiding en 
ontwikkeling, waardoor het budget werd overschreden.

Ook in 2019 is  het opleiden en ontwikkelen van medewerkers een vast onderdeel van de HR-cyclus. Daarbij is er 
niet alleen aandacht voor de vakinhoudelijke opleidingen en trainingen, maar zeker ook voor opleidingen en 
trainingen in het kader van persoonlijke ontwikkeling.
In het kader van opleiden en ontwikkelen van medewerkers willen we in 2019 een eigen trainee-programma 
opzetten om jonge talenten binnen te halen en op te leiden. Gedacht wordt om hiervoor een aantal 
formatieplaatsen binnen de loonsom te reserveren. Deze trainees zouden dan in een periode van 2 jaar binnen 
diverse afdelingen van de organisatie ervaring op kunnen doen en indien mogelijk na twee jaar doorstromen op 
structurele formatie.
Na 2 jaar wordt gekeken of dit traject een succes is en of wij hier een vervolg aan willen geven zodat de 
organisatie een constante aanwas heeft van jong talent.

Programmasturing
Programmasturing is het formuleren van politieke doelen in termen van meetbare maatschappelijke effecten, 
zoals een veilige buurt, prettig en gemakkelijk zelfstandig wonende ouderen en jongeren die een goede positie 
hebben op de arbeidsmarkt. Het formuleren van dergelijke maatschappelijke effecten is van belang omdat dit juist 
de dingen zijn waar de burgers, instellingen en bedrijven uiteindelijk baat bij hebben of last van krijgen.

Bij programmasturing staat het beïnvloeden van deze maatschappelijke effecten centraal. Bij het aansturen van 
de ambtelijke organisatie staat het realiseren van de beoogde maatschappelijke effecten ook centraal. Op basis 
van de geformuleerde maatschappelijke effecten worden namelijk de prestaties, projecten en producten benoemd 
die nodig zijn om de gewenste effecten te realiseren.

Programmasturing is een uitstekend middel voor college, raad en ambtelijke organisatie om de beoogde politieke 
doelen en resultaten te realiseren en op die manier aan de toekomst van de gemeente Staphorst te werken. De 
programmasturing is nu in ontwikkeling en we werken op dit moment aan de structuur en borging van 
programmasturing. Het programma Dienstverlening loopt reeds, de programma’s Informatiemanagement, 
Omgevingsvisie en doorontwikkeling van de organisatie worden in de komende periode nader uitgewerkt.

Programma dienstverlening
Op 23 januari 2018 is de visie op dienstverlening ‘Staphorst voor elkaar’ vastgesteld door de gemeenteraad. 
Deze visie geldt voor de jaren 2018-2021. Bij deze visie hoort een uitvoeringsprogramma, dat is op 16 juli 
vastgesteld door het MT. In dit uitvoeringsprogramma is een activiteitenoverzicht opgenomen voor 2019. Eind 
2018 worden voor de verschillende activiteiten projecten gedefinieerd, waarna in 2019 gestart kan worden met de 
verschillende projecten.

In het uitvoeringsprogramma wordt voor 2018-2019 prioriteit gegeven aan de volgende onderwerpen:
Digitalisering 
Gemeenten maken deel uit van een sterk veranderende samenleving, waarin de steeds verdere digitalisering van 
de informatievoorziening één van de belangrijkste ontwikkelingen is. We willende gemeentelijke digitale 
dienstverlening up-do-date houden en bljiven ontwikkelen, zodat we kunnen voldoen aan de verwachtingen van 
inwoners en ondernemers ten aanzien van de digitale dienstverlening. De digitale agenda 2020 (DA2020) 
ondersteunt gemeenten daarbij.

Telefonische dienstverlening 
Er is een nieuwe telefooncentrale aangeschaft, deze nemen we op 1 november in gebruik. Met de nieuwe 
moderne centrale verbeteren we onze telefonische dienstverlening. De beschikbaarheid van collega’s is duidelijk, 
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waardoor niet onnodig doorverbonden hoeft te worden. We gaan werken met een keuzemenu wanneer de 
telefonistes in gesprek zijn. Zo kunnen telefoontjes goed en snel te behandeld worden, ook als de telefonistes niet 
in staat zijn om de telefoon op te nemen. We hebben nieuwe werkafspraken en een nieuw belplan gemaakt.

Nadat de nieuwe telefooncentrale in gebruik is genomen gaan we onderzoeken hoe we onze telefonische 
dienstverlening nog verder kunnen verbeteren. We denken hierbij aan het weghalen van de achtervang bij 
Burgerzaken, het uit elkaar halen van telefoon en receptie. Daarnaast willen we onze telefonische bereikbaarheid 
verbeteren door tussen de middag van 12.30 tot 13.00 uur telefonisch bereikbaar te zijn.

Klanttevredenheidsonderzoeken 
Om te voorkomen dat we een onjuist beeld hebben van de verwachtingen van inwoners en ondernemers en om 
te voorkomen dat de verwachtingen van de klant niet goed worden vertaald naar aanpassingen in onze 
dienstverlening is het noodzakelijk om klanttevredenheidsonderzoeken te houden. In 2018 hebben we een 
enquête over onze dienstverleningskanalen gehouden. De resultaten worden gebruikt om onze dienstverlening te 
verbeteren. 

Ambities en ontwikkelingen
We willen meer producten en diensten digitaal aanbieden. Ook willen we het digitale kanaal meer promoten, de 
website (op onderdelen) vernieuwen en een plan voor kanaalverleiding maken.
We denken hierbij ook aan de mogelijkheden voor een Persoonlijk Internet Portaal (PIP), in aanvulling op 
MijnOverheid. Het Persoonlijk Internet Portaal is het afgeschermde gedeelte van de website. Naast openbare 
informatie kan persoonlijke informatie getoond worden, zoals gegevens uit de BRP en lopende en afgeronde 
zaken van de inwoner met de gemeente. Daarnaast kan er doorgeklikt worden naar MijnOverheid voor een 
totaaloverzicht van alle overheidsorganistaties.

We willen MijnOverheid voor Ondernemers gaan implementeren, zodra dit beschikbaar is. MijnOverheid voor 
Ondernemers is een digitale omgeving waarmee het voor ondernemers makkelijker wordt om zaken te doen met 
de overheid.  In 2018 worden de eerste pilots uitgevoerd en naar verwachting kan MijnOverheid voor 
Ondernemers in 2019 geïmplementeerd worden.
Om de Meldingen Openbare Ruimte snel, goed en gestructureerd af te handelen gaan we nieuwe software 
aanschaffen. Hierbij is ook een app beschikbaar, waarmee inwoners snel en eenvoudig via hun smartphone of 
tablet een melding kunnen doen. Ook blijft het mogelijk om dit via de website te doen.

Voor het verbeteren van de digitale dienstverlening en voor een efficiëntere bedrijfsvoering worden de dossiers 
van sociale zaken gedigitaliseerd. Dat maakt het voor medewerkers mogelijk om tijd- en plaatsonafhankelijk te 
werken.

Om snel en eenduidig het juiste antwoord te kunnen geven via verschillende kanalen (website, telefoon) is het 
aanschaffen en inrichten van een vraag/antwoord portaal nodig.

We willen graag weten hoe de gemeente Staphorst scoort bij de inwoners en ondernemers. De burger- en 
ondernemerspeiling van waarstaatjegemeente.nl is een instrument van VNG Realisatie en helpt gemeenten 
hierbij. De resultaten geven inzicht in de tevredenheid van onze inwoners en ondernemers. Daarnaast kan op 
basis van de resultaten beleid ontwikkeld worden dat aansluit bij de behoeften van inwoners en ondernemers.
Voor de hierboven genoemde onderdelen zijn voor 2019 investeringsbedragen opgenomen in de Lijst van 
Investeringen. 

Burgerzaken
Ontwikkelingen Burgerzaken
Eind 2017 is in samenwerking met enkele buurgemeenten een nieuwe applicatie geïmplementeerd, 
iBurgerzaken. De voorgaande applicatie was sterk verouderd. iBurgerzaken is een applicatie gericht op de 
burger. Het is een gebruikersvriendelijke applicatie zodat de burger vanuit huis eenvoudig bijvoorbeeld, digitaal 
een verhuizing of melding voorgenomen huwelijk kan doorgeven. Deze digitale aangiften komen vervolgens 
rechtstreeks in de werkvoorraad van de medewerkers van burgerzaken. Vanuit de werkvoorraad kunnen de 
medewerkers de aangiften digitaal verwerken. Dit is een grote efficiëntieslag en biedt de burger nog meer 
mogelijkheden om zaken te doen met burgerzaken naast de reguliere openingstijden. Daarnaast is in 2018 
overgaan naar een nieuwe gravenadministratie, iBegraven. Verder wordt gefaseerd aanvullende modules 
geïmplementeerd zoals iGeboorte, iHuwelijk, iOverlijden, iVerblijf, en iVerkiezingen. In juli 2018 was sprake van 
de eerste digitale aangifte van een geboorte.

De nieuwe applicaties dragen bij aan het proces van digitalisering en SelfService. Onderwerpen die op de digitale 
agenda 2020 (KING) staan. Naast deze ontwikkelingen is er steeds meer aandacht voor zelfevaluaties, audits en 
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fraudebestrijding.

Toekomstbestendig burgerzaken
De werkzaamheden op Burgerzaken veranderen in de toekomst en vragen dus om andere 
capaciteit/competenties. De verandering is het gevolg van:
- digitalisering/Selfservice/digitale agenda 2020;
- paspoortdip, de geldigheid van paspoorten is veranderd van 5 naar 10 jaar;
- bezorgen reisdocumenten en/of rijbewijzen;
- fraudebestrijding;
- certificering medewerkers (vakbekwaamheidseisen);
- audits en zelfevaluaties.
Dit betekent een uitbreiding van taken. Er vindt een verschuiving van werkzaamheden van front- naar backoffice 
plaats.

Stelsel van Basisregistraties
Nederland kent 12 basisregistraties. Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie 
en bevat authentieke gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van 
publiekrechtelijke taken. Dit kan ondermeer gaan om het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken, 
uitrukkende hulpdiensten, het efficiënt vaststellen van het recht op een uitkering, het toetsen van 
vergunningaanvragen, het opleggen van belastingaanslagen of het bestrijden van fraude. Alle betrokkenen 
hebben baat bij slim gebruik van veel gebruikte overheidsgegevens zoals adressen, persoonsgegevens, 
objectgegevens, bedrijfsnamen en geo-informatie.

Gemeente Staphorst heeft haar Basisregistraties geclusterd
De basisregistraties waarvoor de gemeente verantwoordelijk is zijn de BAG, BGT, BRP en WOZ. Bij de gemeente 
Staphorst zijn deze centraal bij het team Gegevensbeheer, afdeling Bestuur- & Managementondersteuning 
belegd. Met deze clustering vindt optimale gegevensuitwisseling en afstemming van de processen plaats. Dit 
komt ten goede aan de kwaliteit. Deze kwalitatief hoogwaardige gegevens zijn zowel voor externe- als interne 
afnemers van belang. Via koppelingen met andere basisregistraties wordt veel informatie uitgewisseld. Dit past bij 
het principe van ‘éénmalig inwinnen, meervoudig gebruik’.

Alle overheden zijn verplicht bij de uitvoering van hun publieke taken gebruik maken van gegevens uit het Stelsel 
van Basisregistraties. Dat betekent dat alle gemeenten, provincies, waterschappen, zelfstandige bestuursorganen 
en overige organisaties met een publieke taak gebruik maken van de basisregistraties.

De voordelen van een basisregistratie zijn:
- een betere dienstverlening aan inwoners en ondernemers, want de gegevens zijn actueel en betrouwbaar; 
- administratieve lastenverlichting, want het kost bedrijven en burgers minder tijd en minder moeite om gegevens 
aan te leveren en in te zien;
- een betere samenwerking binnen de overheid, want eenduidige afspraken over gegevens maken eenvoudige 
uitwisseling van de gegevens mogelijk. Opnieuw inwinnen of intekenen van dezelfde gegevens om de gegevens 
met elkaar uit te kunnen wisselen is dus niet meer nodig;
- kostenbesparing, want minder fouten, minder inwinnen en minder communicatieproblemen zorgen voor minder 
kosten.

Stelselplaat basisregistraties
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Het Stelsel van Basisregistraties, haar onderlinge verbindingen en de status zijn gevisualiseerd in bovenstaande 
stelselplaat. Gegevens worden onderling uitgewisseld door middel van een beveiligde verbinding (Digikoppeling).

Het Stelsel van Basisregistraties vormt het fundament voor:
- een overheid die niet naar de bekende weg vraagt;
- een overheid die klantgericht is;
- een overheid die weet waarover ze het heeft;
- een overheid die haar zaken op orde heeft en niet meer kost dan nodig.
Binnen het team Gegevensbeheer wordt het principe éénmalig registeren, meervoudig gebruik nagestreefd. 
Processen/taken worden, waar kan, afgestemd en vereenvoudigd.

Geo-informatie
Basis- en kernregistraties bevatten tevens geografische gegevens. De Basisregistratie Grootschalige Topografie 
(BGT) is hierbij een zeer essentiële. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen, waarvan de 
gemeente beheerder is, zijn hierin eenduidig vastgelegd. Samen met nog 6 bronhouders is er sprake van een 
landsdekkende, uniforme kaart. Het gebruik van de gegevens is verplicht. Ook is deze informatie van belang bij 
(kosten en uitgaven) beleid middels Beheer Openbare Ruimten (BOR) en Wet waardering onroerende zaken 
(WOZ).

Ontwikkelingen Geo-informatie 
Geografische gegevens worden steeds belangrijker en helpen/moeten gebruikt worden bij de uitvoering van 
(publieke) taken. Om die reden is er een GeoVisie vastgesteld. Deze visie voorziet in de nut en noodzaak een 
kwalitatief goede beheerorganisatie te ontwikkelen met betrekking tot de geo-gerelateerde basis- en 
kernregistraties. Van belang is processen en taakverdeling verder te ontwikkelen en een situatie na te streven 
waarbij ook gewerkt wordt met het concept “éénmalig inwinnen en meervoudig gebruik”. Op deze manier kunnen 
de baten maximaal worden benut en wordt gebruik gemaakt van de juiste, kwalitatief hoogwaardige gegevens. Dit 
is van belang omdat overheden verplicht zijn gebruik te maken van de gegevens uit de basisregistraties. Het 
belang van een goede beheerorganisatie is bovenal hoog gelet op de komst van het Digitale Stelsel 
Omgevingswet (DSO).



 - pagina 111 van 211

Basisregistraties
Ontwikkelingen gegevensbeheer
Het clusteren van de basisregistraties bevordert de kwaliteit, het optimaal beheer en de uitwisseling van 
gegevens. Daarbij komt dit ten goede aan het éénmalig registreren, meervoudig gebruik. Er ontstaat meer ruimte 
voor kwalitatieve verdieping en kennisdeling. Tot slot wordt de onderlinge vervanging beter vormgegeven.
Er is aandacht voor waar taken of processen slimmer en efficiënter kunnen. De processen van de BAG en WOZ 
bijvoorbeeld worden verder geïntegreerd. De verplichting te moeten taxeren op oppervlakte is een voorbeeld dat 
resulteert in het verder afstemmen/integreren van processen.

Stelsel van Basisregistraties
Nederland kent 12 basisregistraties. Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie 
en bevat authentieke gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van 
publiekrechtelijke taken. Dit kan ondermeer gaan om het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken, 
uitrukkende hulpdiensten, het efficiënt vaststellen van het recht op een uitkering, het toetsen van 
vergunningaanvragen, het opleggen van belastingaanslagen of het bestrijden van fraude. Alle betrokkenen 
hebben baat bij slim gebruik van veel gebruikte overheidsgegevens zoals adressen, persoonsgegevens, 
objectgegevens, bedrijfsnamen en geo-informatie.

Gemeente Staphorst heeft haar Basisregistraties geclusterd
De basisregistraties waarvoor de gemeente verantwoordelijk is zijn de BAG, BGT, BRP en WOZ. Bij de gemeente 
Staphorst zijn deze centraal bij het team Gegevensbeheer, afdeling Bestuur- & Managementondersteuning 
belegd. Met deze clustering vindt optimale gegevensuitwisseling en afstemming van de processen plaats. Dit 
komt ten goede aan de kwaliteit. Deze kwalitatief hoogwaardige gegevens zijn zowel voor externe- als interne 
afnemers van belang. Via koppelingen met andere basisregistraties wordt veel informatie uitgewisseld. Dit past bij 
het principe van ‘éénmalig inwinnen, meervoudig gebruik’.
Alle overheden zijn verplicht bij de uitvoering van hun publieke taken gebruik maken van gegevens uit het Stelsel 
van Basisregistraties. Dat betekent dat alle gemeenten, provincies, waterschappen, zelfstandige bestuursorganen 
en overige organisaties met een publieke taak gebruik maken van de basisregistraties.

De voordelen van een basisregistratie zijn:
- een betere dienstverlening aan inwoners en ondernemers, want de gegevens zijn actueel en betrouwbaar; 
- administratieve lastenverlichting, want het kost bedrijven en burgers minder tijd en minder moeite om gegevens 
aan te leveren en in te zien;
- een betere samenwerking binnen de overheid, want eenduidige afspraken over gegevens maken eenvoudige 
uitwisseling van de gegevens mogelijk. Opnieuw inwinnen of intekenen van dezelfde gegevens om de gegevens 
met elkaar uit te kunnen wisselen is dus niet meer nodig;
- kostenbesparing, want minder fouten, minder inwinnen en minder communicatieproblemen zorgen voor minder 
kosten.

Geo-informatie
Basis- en kernregistraties bevatten tevens geografische gegevens. De Basisregistratie Grootschalige Topografie 
(BGT) is hierbij een zeer essentiële. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen, waarvan de 
gemeente beheerder is, zijn hierin eenduidig vastgelegd. Samen met nog 6 bronhouders is er sprake van een 
landsdekkende, uniforme kaart. Het gebruik van de gegevens is verplicht. Ook is deze informatie van belang bij 
(kosten en uitgaven) beleid middels Beheer Openbare Ruimten (BOR) en Wet waardering onroerende zaken 
(WOZ).

Ontwikkelingen Geo-informatie 
Geografische gegevens worden steeds belangrijker en helpen/moeten gebruikt worden bij de uitvoering van 
(publieke) taken. Om die reden is er een GeoVisie vastgesteld. Deze visie voorziet in de nut en noodzaak een 
kwalitatief goede beheerorganisatie te ontwikkelen met betrekking tot de geo-gerelateerde basis- en 
kernregistraties. Van belang is processen en taakverdeling verder te ontwikkelen en een situatie na te streven 
waarbij ook gewerkt wordt met het concept “éénmalig inwinnen en meervoudig gebruik”. Op deze manier kunnen 
de baten maximaal worden benut en wordt gebruik gemaakt van de juiste, kwalitatief hoogwaardige gegevens. Dit 
is van belang omdat overheden verplicht zijn gebruik te maken van de gegevens uit de basisregistraties. Het 
belang van een goede beheerorganisatie is bovenal hoog gelet op de komst van het Digitale Stelsel 
Omgevingswet (DSO).

Ontwikkelingen gegevensbeheer
Het clusteren van de basisregistraties bevordert de kwaliteit, het optimaal beheer en de uitwisseling van 
gegevens. Daarbij komt dit ten goede aan het éénmalig registreren, meervoudig gebruik. Er ontstaat meer ruimte 
voor kwalitatieve verdieping en kennisdeling. Tot slot wordt de onderlinge vervanging beter vormgegeven.
Er is aandacht voor waar taken of processen slimmer en efficiënter kunnen. De processen van de BAG en WOZ 
bijvoorbeeld worden verder geïntegreerd. De verplichting te moeten taxeren op oppervlakte is een voorbeeld dat 
resulteert in het verder afstemmen/integreren van processen.
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Wet waardering onroerende (Wet WOZ)
Wet waardering onroerende (Wet WOZ) 
Jaarlijks worden alle onroerende zaken in het kader van de Wet WOZ voorzien van een waarde. Deze waarde 
dient als grondslag voor belastingheffing (zoals de onroerende zaakbelasting) en het woningwaarderingsstelsel. 
Ook wordt de WOZ-waarde maatschappelijk steeds breder gebruikt, bijvoorbeeld door banken. De bekendmaking 
van de WOZ-waarde gebeurt op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. De aanslagen gemeentelijke 
belastingen worden eind januari verzonden. Op deze aanslagbiljetten staat ook de afrekening ledigingen ten 
behoeve van de afvalstoffenheffing vermeld. Tot voor enkele jaren terug werden deze aanslagbiljetten 
afzonderlijk verzonden. In 2018 zijn circa 7.000 biljetten verzonden.

Reacties naar aanleiding van de aanslagen gemeentelijke belastingen en WOZ beschikkingen 2018
Bij vragen of opmerkingen over de aanslag en/of WOZ-beschikking zijn inwoners en ondernemers verzocht om bij 
voorkeur eerst telefonisch contact met de gemeente op te nemen; de zogenaamde informele 
bezwaarafhandeling. Deze manier van werken bevalt goed. Dit bleek uit reacties van belanghebbenden. Deze 
werkwijze wordt tevens door de Waarderingskamer onderschreven.

Daarnaast helpt deze manier van werken bij het verkrijgen van een beter beeld en duidelijkheid wanneer 
belanghebbenden het oneens zijn met de waarde of nota. Een stukje uitleg en horen van belanghebbenden geeft 
verheldering. Het aantal ontvangen bezwaarschriften in 2018 tegen de WOZ-waarde van woningen en niet 
woningen is 0,4% respectievelijk 1,1% geweest. Het landelijke beeld daarentegen was 1,5% en 4,3%. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat de informele afhandeling resulteert in minder formele bezwaren en betere acceptatie.

Aanslagen gemeentelijke belastingen op MijnOverheid 
De gemeente Staphorst heeft sinds 2017 de mogelijkheid  aanslagen gemeentelijke belastingen/WOZ-
beschikkingen digitaal naar de Berichtenbox van MijnOverheid te sturen.

Burgers die zich op de website van MijnOverheid hebben aangemeld hebben hun aanslagbiljet digitaal in hun 
Berichtenbox ontvangen. Van de burgers in de gemeente Staphorst heeft ruim 20% hiervan gebruik gemaakt. 
Verminderingen, storno’s, herinneringen en aanmaningen worden ook naar de Berichtenbox verstuurd. Evenals 
diverse formulieren in het kader van belastingheffing, burgerzaken en Wet WOZ. De documenten zijn ook op 
papier verzonden. Meer informatie over MijnOverheid is te vinden op www.mijnoverheid.nl.

Voormelding WOZ waarde
Voor de herwaardering 2019 ontvangen belanghebbenden van een courante niet-woningen een voormelding van 
de voor 2019 vast te stellen WOZ-waarde. 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.

Taxeren op basis van oppervlakte
Woningen worden, in het kader van de Wet WOZ, momenteel op basis van inhoud gewaardeerd. Uiterlijk in 2022 
moeten alle WOZ-taxaties van woningen gebaseerd zijn op oppervlakte. De oppervlakten van alle woningen 
moeten worden geïnventariseerd en geregistreerd zodat het mogelijk is te taxeren op basis van oppervlakte. 
Daarnaast is het zaak dat enkele (WOZ) processen worden aangepast. Staphorst start hier in 2019 mee.

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. 
Belanghebbenden zullen de gemeten gebruiksoppervlakte herkennen, wanneer ze deze bijvoorbeeld vergelijken 
met informatie in de markt. Het meetvoorschrift dat bij Funda gehanteerd moet worden, is hetzelfde 
meetvoorschrift dat voor de WOZ-taxaties 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, dan wel 
verder te integreren.

http://www.mijnoverheid.nl/
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Inkopen en aanbesteden
Samenwerking
De gemeenten Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland hebben de samenwerking op het gebied inkoop- 
en aanbestedingsadvisering gecontinueerd voor 2018. In 2017 is de samenwerking positief geëvalueerd.

In 2017 heeft de samenwerking het volgende opgeleverd:
- Nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid
- Een uniforme klachtenregeling aanbestedingen
- Presentaties aan de organisatie over het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid
- Opzet van een aantal standaard aanbestedingsdocumenten

Voor 2018 wordt gewerkt aan de volgende punten:
- Actualiseren gemeentelijke inkoopvoorwaarden
- Introduceren nieuw uitnodigingsbeleid voor meervoudig onderhandse aanbestedingen
- Informatieavond voor ondernemers over onder andere het nieuwe uitnodigingsbeleid en inkoop en aanbesteden 
in algemene zin
- Onderzoek naar een systeem voor het beheren van inkoopcontracten en het uitvoeren van spendanalyses
- Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Social return
Bij aanbestedingen met een opdrachtwaarde van Diensten of Werken van € 200.000 of meer wordt Social Return 
toegepast. Bij andere aanbestedingen  wordt ook Social Return toegepast als de opdracht zich daarvoor leent.
Social Return wordt ingevuld volgens de Regionale Bouwblokkenmethode. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van 
de kennis en expertise van het Regionaal Werkbedrijf. Deze zijn er voor zowel de gemeente als voor de 
inschrijvers. In 2018 zijn in het eerste half jaar al drie aanbestedingen gehouden met een Social Return-
verplichting.

Informatievoorziening en -veiligheid
Mobiele werkplek
In 2017 is een programma van eisen en wensen opgesteld om te komen tot een nieuwe werkplek. Uitgangspunt 
hierbij was ‘mobiel, tenzij’ zodat er plaats- en tijdonafhankelijk gewerkt kan worden.
Ruim 80 werkplekken zijn voorzien van een mobiel device waarmee plaats- en tijdonafhankelijk gewerkt kan 
worden. Dit mobiele device is zo ingericht dat het niet meer uitmaakt waar je bent, je kunt altijd en overal gebruik 
maken van de applicaties en bestanden die ook op de vaste werkplek in het gemeentehuis beschikbaar zijn. 

Automatisering
Er zijn inmiddels diverse voorzieningen geïmplementeerd waarmee we het plaats- en tijdonafhankelijk werken 
maximaal ondersteunen en de informatieveiligheid vergroten. We hebben aansluiting gezocht bij het landelijk 
initiatief van de VNG om gemeenten digitaal weerbaarder te maken. Dit initiatief heet GGI-Veilig.

Informatieveiligheid
Informatiebeveiligingsplan/plan van aanpak
Wij hebben als uitvoering van het informatiebeveiligingsbeleid, de volgende stukken geactualiseerd en 
vastgesteld:
- Informatiebeveiligingsanalyse
- GAP-analyse
- Plan van aanpak informatiebeveiliging 2018-2019
- Risico-inventarisatie (RI&E).

Verder wordt in 2018 het informatiebeveiligingsbeleid geëvalueerd en geactualiseerd en zal daarna worden 
vastgesteld.

Verantwoordingsproces informatieveiligheid
Over 2017 is voor de eerste keer verantwoording afgelegd over informatieveiligheid middels Ensia (Eenduidige 
Normatiek Single Information Audit). De prioriteit hierbij ligt bij de verantwoording aan de raad. Tevens geeft de 
werkwijze invulling aan de verantwoording naar de Rijksoverheid over 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).
Op hoofdlijnen ziet het ENSIA-verantwoordingsproces er als volgt uit:
- de gemeente voert een zelfevaluatie informatieveiligheid uit;
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- het college stelt een collegeverklaring op;
- een IT-auditor controleert de collegeverklaring en stelt een assurance-rapport op;
- het college van B&W rapporteert in een paragraaf van de jaarrekening 2017 over de informatieveiligheid;
- de gemeenteraad controleert de informatieveiligheid van de gemeente en stelt de jaarrekening vast in 2018.

Het verantwoordingsproces sluit hiermee aan op de planning- & control cyclus.

Communicatie
Strategisch communicatieplan
Momenteel wordt gewerkt aan het strategische communicatieplan voor de periode 2018 – 2022. Het voorgaande 
plan is geëvalueerd. In het communicatieplan wordt op basis van een interne en externe analyse gekeken naar 
de visie en ambitie op het gebied van communicatie. Ook wordt er een concreet uitvoeringsplan toegevoegd.

Financiën
Uitvoering Financiële Verordening: financiële beleidsnota’s 
Op basis van de Financiële Verordening worden periodiek (1 maal per 4 jaar) o.a. de financiële beleidsnota’s 
herijkt. Daarbij worden tegelijkertijd eventuele nieuwe bepalingen op grond van de BBV-wet en regelgeving mee 
genomen.
Eind 2018 begin 2019 staat de geactualiseerde nota reserves en voorzieningen ter vaststelling door uw raad 
gepland. In de nota worden alle reserves en voorzieningen voor de periode 2018-2022 opnieuw volledig 
doorgelicht en zal het beleid onder de loep worden genomen.  De nota is van belang omdat de aanwezigheid van 
reserves en voorzieningen en de wijze waarop de gemeente daarmee wenst om te gaan mede bepalend is voor 
de financiële positie van onze gemeente.
Voor het jaar 2019/2020 is de actualisatie van de nota verbonden partijen en de nota bedrijfsvoering gepland.

Managementinformatiesysteem Pepperflow
Wij zijn een organisatie die werkt aan met name maatschappelijke doelen. Daarvoor vormt het coalitieakkoord 
'samen, voor elkaar' de basis en de uitwerking in het collegeprogramma. Het te bereiken resultaat/doelstelling 
staan vermeld in de verschillende programma’s van de programmabegroting. Binnen de financiële ruimte vindt 
de  uitvoering plaats. Via de Zomernota (die in 2018 niet is uitgebracht) wordt tussentijds en achteraf in de 
jaarstukken bezien of dit gerealiseerd wordt/is. Hiervoor is informatie nodig die via het management informatie 
programma Pepperflow beschikbaar wordt gesteld.  

Er zijn/worden de volgende vernieuwingen door gevoerd:
a.  module managementinformatie en statistieken
Met de nieuwe module managementinformatie en statistieken is het mogelijk om voortgangsinformatie op 
eenvoudige wijze te presenteren en te integreren met P&C documenten (o.a. visuele presentatie), maar krijg je 
ook inzicht in diverse statistieken als “Waar staat je gemeente”. Dit komt het sturen op “outcome” ten goede.
b.  begrotingsapp 3.0
Met de nieuwe begrotingsapp 3.0  zijn diverse nieuwe functionaliteiten toegevoegd en is de vormgeving 
aangepast, waardoor de lay-out verder is verbeterd. Met de portaalfunctie kunnen publicaties (tijdelijk) worden 
afgeschermd voor externen. Zo kunnen conceptversies van P&C documenten eerst intern worden gepubliceerd.
Het contract met Pepperflow is met 4 jaar te verlengd. 

Interne Controle 
Samenwerking 5 gemeenten
De gemeente Staphorst wil ‘in control’ zijn. Hiervoor zijn tal van interne beheersingsmaatregelen aanwezig.  Om 
de financiële rechtmatigheid te waarborgen, wordt onder andere met een interne controleplan gewerkt. Samen 
met het normenkader en het intern controleplan vormt dit het kader voor de interne controle. De  doelstelling voor 
komende jaren blijft om de interne beheersing en het zelf controlerende vermogen verder te  verbeteren. 
In 2018 is gestart om met een 5-tal gemeenten te weten: Zwartewaterland, Meppel, Steenwijkerland, de Wolden 
en Staphorst de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) gezamenlijk uit te gaan voeren. Daarbij voert elke 
gemeente een onderdeel van dat controleplan uit voor alle gemeenten. Dit versterkt de kwaliteit,  verbetert de 
efficiency en vermindert de kwetsbaarheid.

Risicomanagement  
Een onderdeel dat bijdraagt aan het ‘in control’ zijn is risicomanagement. De gemeente Staphorst wil op een 
gestructureerde wijze risico’s beheersen. Hierbij is de relatie tussen risico’s en de mate waarin de  gemeente in 
staat is om eventuele grote financiële tegenvallers die bij de risico’s horen op te vangen van belang. Doelstelling 
is om het risicomanagement te blijven ontwikkelen door risico's meer te koppelen aan de interne controle. Zie 
verder paragraaf Weerstandvermogen en Risicomanagement.
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Planning & Control - cyclus
De planning en control-cyclus, is bedoeld om het management, college en uw raad in staat te stellen om de juiste 
beslissingen te nemen. Een structureel sluitende programmabegroting en een gedegen financieel beleid zijn 
daarbij belangrijke pijlers. Door middel van het managementinformatieprogramma Pepperflow is de ambitie om 
uw raad en organisatie te informeren en aan te sluiten op de informatiebehoefte van de gebruikers van de 
planning en control producten.

In 2019 zullen wij de gebruikelijke planning & control- documenten aanbieden: de zomernota, de 
programmabegroting en de jaarstukken. De planning voor de P & C - documenten luidt:
- Zomernota 2019: behandeling eind juni;
- Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021 - 2023: behandeling november;
- Jaarstukken 2018: behandeling in juni.

Auditcommissie   
De auditcommissie houdt zich met name bezigmet financiën en planning en control documenten. De 
auditcommissie die in gesteld op 1 januari 2018 heeft op basis van de auditverordening een aantal taken en rollen 
zoals:
1.     het regelen van de accountantscontrole;
2.     bereidt ten behoeve van de raad afstemming en advisering voor van alle activiteiten in de gemeente op het 
gebied van auditing;
3.     adviseert over het programma van eisen voor de aanbesteding van de accountantscontrole en bereidt de  
benoeming van de accountant voor;
4.     bereidt, naast de uitvoering van de nationale wetgeving, de eigen gemeentelijke regels en de aanvullende 
vragen van uw raad voor;
5.     bereidt aanpassingen van de verordeningen op grond van artikel 212, 213, 213a van de Gemeentewet in  de 
raad voor.

Vanuit praktische overwegingen worden jaarlijks minimaal twee overlegmomenten en eenmaal een informeel 
overleg worden gepland:
-       eind november: waarbij er de gelegenheid is om onderzoekonderwerpen in te brengen;
-       eind mei: behandeling o.a. jaarstukken;
-       eind februari: informeel.

Dienstverlening accountant
Uw raad heeft op 13 januari 2015 besloten de accountantsdienstverlening voor de periode 2015 - 2018 op te 
dragen aan PWC-accountants. De looptijd van het contract met de accountant PWC is van 2015-2018. Dit 
betekent dat er een aanbesteding plaats moet vinden. Het verlengen van het contract met maximaal 1 jaar is ook 
een optie.  

Treasury
Het team financiën is verantwoordelijk voor uitvoering van het gemeentelijk treasury-beleid. De centrale 
doelstelling van het treasurybeleid is het beheren van de financiële geldstromen en het beperken van de 
financiële risico’s voor de gemeente. De uitvoering van treasury wordt wettelijk geregeld in de Wet Financiering 
Decentrale Overheden (FIDO). Deze wet regelt dat de uitvoering van de treasuryfunctie binnen de gemeente 
uitsluitend de publieke taak dient en geschiedt binnen de financiële kaders van de kasgeldlimiet en de 
renterisiconorm.  Zie verder paragraaf Financiering.

Begrotingstoezicht (provinciaal)
De toezichthouder (prov. Overijssel) kent bij de uitoefening van haar taak twee soorten toezicht: repressief- en 
preventief toezicht.   
Repressief toezicht 
Is toezicht achteraf. Bij deze vorm van toezicht is geen goedkeuring van de besluiten door de provincie nodig. 
Wanneer de gemeente in de begroting voor het aankomende jaar een evenwicht kent tussen geraamde 
structurele uitgaven en inkomsten; en daarnaast is in de meerjarenbegroting aannemelijk gemaakt dat dit 
begrotingsevenwicht de komende jaren wordt gecontinueerd, is de intensiteit van het repressieve toezicht laag. 
Wanneer één van beide voorwaarden ontbreekt, is de intensiteit van het repressieve toezicht groter dan in de 
eerstgenoemde situatie. Er is onder andere sprake van intensivering van ambtelijk en bestuurlijk contact en de 
provincie kan voor de gemeente een sparringpartner zijn.
Preventief toezicht 
Dit betekent dat de begroting of wijzigingen daarvan vooraf goedkeuring van de toezichthouder behoeven. Bij het 
uitvoeren van het preventieve toezicht streeft de toezichthouder maatwerk na. Het ambtelijk en bestuurlijk contact 
wordt intensiever en er worden o.a. afspraken gemaakt over de termijn van het financiële herstel. Na herstel van 
de begrotingspositie kan het preventief toezicht worden opgeheven. De begroting moet dan in ieder geval door de 
toezichthouder worden goedgekeurd.  Eventueel kan de provincie, op verzoek van de gemeente, samen met het 
ministerie van BZK, een begrotingsscan uitvoeren. De aanbevelingen daaruit zijn niet vrijblijvend. De scan kijkt 
naar de bredere financiële positie van de gemeente.
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Het spreekt voor zich dat het financiële beleid van ons college er blijvend op is gericht te voldoen aan de criteria 
zoals gesteld bij het repressief toezicht.

Betaaltermijnen 
MKB-Nederland onderzoekt sinds 2009 het betaalgedrag van lokale overheden. De uitkomst over 2017 was dat 
86% van de facturen binnen de wettelijke termijn zijn voldaan waarbij de gemiddelde betaaldatum 19 dagen 
bedroeg. Over 2016 bedroeg dit percentage 88% en binnen 19 betaaldagen.  
De landelijke norm is dat 90 procent van de rekeningen binnen 30 dagen wordt betaald. Uit een inventarisatie, die 
het Ministerie heeft laten maken, blijkt dat 84% van de gemeentelijke betalingen binnen de contractueel 
overeengekomen termijn worden afgehandeld.
Het percentage wordt beïnvloed door o.a. onduidelijkheid over de nota, niet correct is of de levering/opdracht niet 
correct heeft plaats gevonden.  Wij zijn ons ervan bewust en onderkennen het belang om rekeningen zo snel 
mogelijk, in elk geval binnen de wettelijke termijn van 30 dagen, te betalen. 

Onderzoeken naar doeltreffendheid en doelmatigheid (Gemeentewet artikel 213a)
Het college kan onderzoeken uitvoeren naar doeltreffendheid en doelmatigheid zoals aangegeven in de 
Gemeentewet art. 213a. De onderzoeken zijn gericht op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de 
dienstverlening in de integrale keten van de bedrijfsorganisatie. Hierdoor wordt het gehele bedrijfsproces 
onderzocht. De onderzoeken naar doeltreffendheid en doelmatigheid respectievelijk rechtmatigheid vormen een 
samenhangend geheel, zodat deze het controleplan kunnen ondersteunen en daarmee een impuls geven aan 
kwaliteitsverbeteringen. Voor 2019 worden nieuwe onderzoeken aangewezen.

Nieuwe ontwikkeling
De rechtmatigheidsverklaring over de jaarrekening wordt over enige tijd niet meer door de gemeentelijke 
accountant verstrekt, maar door het college van B&W. 
Wetgeving hierover dient nog te worden vastgesteld door het Rijk. Naar verwachting zal met ingang van de 
Jaarstukken 2020 de bestuursverklaring (verplicht) worden verstrekt door het college aan de gemeenteraad.

Verzekeringsportefeuille 
Het eigendom van de gemeente dient adequaat verzekerd te zijn. De jaarlijkse toename van het aantal claims en 
complexiteit neemt nog steeds jaarlijks toe.

Beheerkosten

(Bedragen x €1.000)

Kosten huisvesting (netto kosten) begroting 
2019

begroting 
2018

rekening  
2017

rekening 
2016

rekening 
2015

Gemeentehuis minus huuropbrengst politie 322 382 289 344 270

Gemeentewerkplaats 73 70 50 89 52

Toelichting:
- schommelingen met name door onderhoudskosten conform gebouwenbeheerplan;
- gemeentehuis is inclusief huisvesting politie

(bedragen x. € 1.000)
Automatiseringskosten begroting 2019 begroting 2018 rekening 2017 rekening 2016 rekening 2015
Kosten derden 718 671 501 725 743
Eigen uren  * * 588 542
Kapitaallasten 90 34 49 55 67
Bijdrage DOOZ-gemeenten ** 52 187 201 224
 * de kosten van eigen uren zijn niet meer zichtbaar. Deze maken als gevolg van invoering vernieuwde BBV-
voorschriften onderdeel uit van beheersproduct: loonkosten taakveld overhead.
** door vertrek medewerker en verschuiving van werkzaamheden binnen de gemeenten geen baten

(bedragen x €1.000)

Materieel openbare werken begroting 
2019 

begroting 
2018 rekening 2017 rekening 2016 rekening 2015

Vervoersmiddelen 102 113 106 140 128

Gereedschappen  16 22 18 39 25
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Tractie (vrachtauto) 42 58 46 77 16

Tractie (tractor) 77 85 73 70 50
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Paragraaf 5 - Verbonden partijen
Algemeen
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. 

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een 
bestuurlijk en financieel belang heeft (art. 1 lid b BBV) 

Binnen deze definitie valt bijvoorbeeld niet het zwembad, bibliotheek of muziekschool. De gemeente is immers 
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 inzicht te 
geven in: de activiteiten, het belang, de deelnemende partijen, het aandeel en zeggenschap, het financiële 
belang, vermogenspositie en bedrijfsresultaten, risicoprofiel en de ontwikkelingen.
Daarnaast gaat de nota in op de besliskaders voor het aangaan van nieuwe verbonden partijen. Tenslotte wordt 
er bijzondere aandacht besteedt aan de wens van de raad om de grip op de verbonden partijen te versterken.

Bepalingen BBV
Artikel 15 uit het BBV heeft betrekking op de verbonden partijen en luidt als volgt: 
1. De paragraaf betreffende de verbonden partijen bevat ten minste:
     a. De visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
     b. De lijst van verbonden partijen, die wordt onderverdeeld in:
          - Gemeenschappelijke regelingen;
          - Vennootschappen en coöperaties;
          - Stichtingen en verenigingen;
          - Overige verbonden partijen.
     c. De lijst van verbonden partijen
2. In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen:
     a. De wijze waarop de provincie onderscheidenlijk de gemeente een belang heeft in de verbonden partij en 
het openbaar belang dat ermee gediend wordt;
     b. Het belang dat de provincie onderscheidenlijk de gemeente in de verbonden partij heeft aan het begin en 
de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar;
     c. De verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het 
begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
     d. De verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar;
     e. De eventuele risico’s, als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de verbonden partij voor de 
financiële positie van de provincie onderscheidenlijk gemeente.
Visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen (art. 15 BBV, lid 1a)
In de toelichting bij artikel 15 1e lid sub a. wordt voorgeschreven dat de visie op en de beleidsvoornemens 
omtrent verbonden partijen beperkt kan blijven tot een algemene visie op en de beleidsvoornemens omtrent het 
inschakelen van de verbonden partijen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de uitgangspunten die worden 
gehanteerd bij de vraag wanneer wel of wanneer er juist geen gebruik gemaakt van verbonden partijen voor het 
realiseren van beleid en welk soort type rechtspersoon (privaat- of publiekrechtelijk) wordt gebruikt en voor welk 
doel. Deze kaders zijn vastgelegd in de nota 'Verbonden partijen', vastgesteld op 10 mei 2016. Het is daarom niet 
noodzakelijk om ieder jaar dit ongewijzigde kader op te nemen in deze paragraaf.

Opbouw paragraaf
In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkelingen en/of eventuele problemen bij de huidige 
verbonden partijen. In het derde hoofdstuk wordt uitvoering gegeven aan art.15 van het BBV. Door op deze wijze 
verantwoording af te leggen in deze 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 de verplichte 
onderdelen op grond van artikel 15 BBV op
 De verbonden partijen voor onze gemeente worden ingedeeld in vier categorieën: 
1 | Gemeenschappelijke 
regelingen

2 | Vennootschappen en 
coöperaties

3 | Stichtingen en 
verenigingen

4 | Overige 
verbonden partijen

GGD Regio IJsselland N.V. BNG te Den Haag Stichting dagelijks 
beheer MCR n.v.t.
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Veiligheidsregio IJsselland N.V. Rendo te Meppel

Werkvoorzieningsschap 
Reestmond N.V. Rova te Zwolle

Regionaal Service Team Jeugd 
IJsselland N.V. Vitens te Zwolle

N.V. Enexis te 'S-
Hertogenbosch

Wadinko B.V. te Zwolle

Omgevingsdienst IJsselland
Verkoop Essent/Attero:
a. CBL vennootschap B.V.
b. Vordering op Enexis B.V.
c. Verkoop vennootschap B.V.
d. CSV Amsterdam B.V.
e. Publiek Belang 
Elektriciteitsproductie B.V.

  

Om het inzicht in de concrete beleidsprestaties en maatschappelijke effecten die via de inzet van de verbonden 
partijen worden gerealiseerd te bevorderen, is deze informatie ook in de afzonderlijke programma's opgenomen. 

Ontwikkelingen bij (bestaande) verbonden partijen
Veiligheidsregio IJsselland
Vanaf de begroting 2017 is de verdeelmethodiek herzien. 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 geëvalueerd. Er wordt dan bezien of het 
geobjectiveerde aandeel van het gemeentefonds in de verdeelmethodiek kan worden vergroot. 

Werkvoorzieningsschap Reestmond
Ondanks het feit dat er in 2018 een verkenning is gestart naar een passende rechtsvorm voor de toekomst, wordt 
ervan uitgegaan dat de huidige organisatievorm van Gemeenschappelijke Regeling in 2019 gehandhaafd blijft.

Regionaal Serviceteam Jeugd  IJsselland 
Het ontwikkelen van een goede set aan monitoring heeft prioriteit in 2019. Vier gemeenten zijn per 1 januari 2018 
zelf de jeugdhulpdeclaraties gaan verwerken. De overige gemeenten overwegen om deze stap ook te zetten.

Omgevingsdienst IJsselland
In 2019 zullen wij ook de samenwerking met de Veiligheidsregio en de GGD verder intensiveren. Beide 
gemeenschappelijke regelingen zijn ook actief in het fysieke domein. In 2018 is hiermee al een aanvang gemaakt 
door bijvoorbeeld gezamenlijk vorm te geven aan een voorlichtingsprogramma voor nieuwe gemeenteraden.

BNG Bank N.V.
BNG Bank heeft met ingang van 27 augustus 2018 haar statuten geactualiseerd en gemoderniseerd. Bij die 
gelegenheid is de oude statutaire naam 'N.V. Bank Nederlandse Gemeenten' vervangen door de naam 'BNG 
Bank N.V.'.
In lijn met het overheidsbeleid heeft de bank nieuwe producten ontwikkeld op het gebied van duurzaamheid en 
exportfinanciering.  Zo is het BNG Duurzaamheidsfonds opgericht.

Na het bereiken van de vereiste leverage ratio gaat de bank het dividend- en kapitalisatiebeleid evalueren.
De verwachting is dat dit tegen het eind van 2018 het geval zal zijn. Het is de bedoeling dat voor de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders van 2019 een beleidsvoorstel inzake dividend wordt geagendeerd.

ROVA N .V.
De directie bereid zich voor op doorontwikkeling na 2020. Welke strategische keuzen moeten worden gemaakt 
om ook na 2020 succesvol door te kunnen ontwikkelen en van meerwaarde te kunnen zijn voor de 
aandeelhoudende gemeenten?
Relevante vragen (o.a.)
- Externe omgevingsfactoren: invloed van grondstofschaarste en klimaatverandering? invloed van digitalisering? 
invloed van robotisering?
- Belang van schaalomvang of grenzen aan groei?
- Wat is de betekenis voor ons van het thema ‘circulaire economie’?
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- Verbreding van taken; hoe ver kunnen we gaan?
- Zorgplicht en de participatiesamenleving? Toekomst nutsfuncties?
- Zelf doen, samenwerken of uitbesteden?
- Wel of niet investeren in verwerking?

Vitens
Het door Vitens maximaal te behalen bedrijfsresultaat (WACC) laat een dalende trend zien.
Het dividend daalt van € 3,83 per aandeel over het resultaat 2016 naar € 0,99 per aandeel over het resultaat 
2018 en € 0,97 per aandeel over het resultaat 2019. Voor 2020 stijgt het te verwachten dividend naar circa € 12,5 
miljoen (€ 2,16 per aandeel). 

3 | Bestaande verbonden partijen - Gemeenschappelijke regelingen
 Hierboven is ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen bij de verbonden partijen. Bij besluit van 5 maart 2016 
zijn de voorschriften van het BBV gewijzigd. Deze wijzigingen zijn in het onderdeel Algemeen gemeld, en in dit 
hoofdstuk wordt er uitvoering aan gegeven. Bij een aantal verbonden partijen is de informatie met betrekking tot 
2019 nog niet beschikbaar. 

Per verbonden partij ingegaan op de bovenstaande aandachtspunten:
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland te Zwolle

Bestuurlijk belang 11 deelnemende gemeenten. Deelname in algemeen bestuur wethouder A. Mussche 
en als plv lid L. Mulder. Iedere gemeente heeft 1 stem.

Financieel belang 
gemeente

Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage. Afgerond: voor 2019 - € 
690.000 (2018 - € 646.000) . 
Percentage van het totaal: 3,7 %

Openbaar belang/ 
doelstelling

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.
We zetten ons in voor publieke gezondheid. Dat wil zeggen de gezondheid van alle 
inwoners in onze regio van jong tot oud. We maken mogelijk dat mensen individueel 
en als groep meer grip hebben op hun eigen gezonde leven en leefomgeving. We 
werken aan gelijke kansen op een gezond leven voor iedereen. Dit doen we door 
beleid, advies, onderzoek en ondersteuning en een vangnet voor mensen die (tijdelijk) 
niet zelfredzaam zijn.
We opereren in de publieke gezondheid op het snijvlak van zorg, markt en politiek en 
kiezen daarbinnen welke specifieke waarde we kunnen toevoegen.
We werken voor én met  de elf gemeenten in IJsselland en  samen met diverse 
organisaties: voor een gezonde samenleving. GGD IJsselland werkt voor  ruim 520 
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.

 Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019

Eigen vermogen 1.378  1.239  1.227

Vreemd vermogen 5.733  5.511 5.283

Resultaat 211  0  0

Financiële kengetallen 
(x €1.000)
 

Inwonerbijdrage incl. DVO 607 646 690

Risico's

Elke gemeente geeft een bijdrage per inwoner voor de basisproducten die voor alle 
gemeenten gezamenlijk worden uitgevoerd (inwonerbijdrage). GGD IJsselland voert 
een actief financieel risicobeleid. De weerstandscapaciteit wordt geëvalueerd op basis 
van een financiële risico-inventarisatie.
Aanvullende producten en diensten  worden gefinancierd door de gemeenten die deze 
afnemen. Voor de risico’s voor incidentele aanvullende diensten (maatwerk en 
projecten) is een aparte voorziening getroffen. Risico’s voor structureel aanvullende 
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 
deelnemende gemeenten klein.



 - pagina 121 van 211

Ontwikkelingen
In 2018 is een nieuwe bestuursperiode ingegaan. Het bestuur van GGD IJsselland 
ontwikkelt in 2018 het beleid voor de langere termijn in de vorm van een nieuwe 
bestuursagenda.

Veiligheidsregio IJsselland te Zwolle

Bestuurlijk belang 11 deelnemende gemeenten. Deelname in algemeen bestuur door de burgemeester 
T.C. Segers.

Financieel belang 
gemeente

Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage: voor 2019  -  € 953.612  
(2018 - € 923.437). Percentage  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. 

 Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 

Eigen vermogen 3.025  3.435  4.008

Vreemd vermogen 
(excl. resultaat) 33.321  30.899  31.421

Financiële kengetallen 
(x €1.000)

Resultaat 556  0  -     352

Risico's 

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.

Ontwikkelingen

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. Het algemeen bestuur heeft besloten 
Staphorst drie jaar lang (t/m 2019) incidenteel te compenseren voor het nadeel van 
2.658 euro.
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.
Voor Veiligheidsregio IJsselland blijft er nog een  te realiseren taakstelling voor de 
ontoereikende BTW compensatie van structureel 130.000 euro (vanaf 2024). Dit nadeel 
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is tijdens het proces van de regionalisering al in beeld gebracht.
 

Werkvoorzieningsschap Reestmond te Meppel 

Bestuurlijk 
belang

De gemeenten Meppel, Westerveld, de Wolden en Staphorst nemen deel. Wethouders L. Mulder 
en A. Mussche zijn vertegenwoordigd het Algemeen Bestuur namens de gemeente Staphorst. In 
het Dagelijks Bestuur is de gemeente vertegenwoordigd door wethouder A. Mussche.

Financieel 
belang 
gemeente

Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage: voor 2019:   € 160.000 (2018 - € 
117.000).

Openbaar 
belang/ 
doelstelling

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

 Begroting 2018 Begroting 2019

Gemeentelijk belang in verb. partij 15% 15%

Eigen vermogen € 3.948 € 1.983

Vreemd vermogen € 2.336 €  3.574

Financiële 
kengetallen (x 
€1.000)

Operationeel resultaat (voor gem. bijdr.)  -/- € 1.902.000

Risico's

Risico Risicobedrag Weging Bufferreserve
Rijksbijdrage Wsw p.m. p.m. p.m.
Rijksbijdragen gemeenten p.m. p.m. p.m.
Financiering €  87.500 50% € 73.500
Verzekerbare risico's p.m. p.m. p.m.
Toegevoegde waarden € 310.000 50% € 75.000
Uitstroom WSW-medewerkers p.m. p.m. p.m.
Kostenontwikkelingen €  150.000 50% € 75.000
Debiteuren p.m. p.m. p.m.
TOTAAL € 547.500 50% € 273.750
 

Ontwikkelinge
n

Alle in de GR deelnemende gemeenten hebben in de loop van 2018 de overdracht van 
gemeentelijke groenopdrachten naar de eigen organisatie gerealiseerd. Daarmee maken de 
gemeentelijke groenactiviteiten, inclusief harde en zachte infrastructuur, in 2019 geen onderdeel 
meer uit van Reestmond. Over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het restant aan 
groenactiviteiten, vindt naar verwachting eind 2018 besluitvorming plaats.
Remet BV (de voormalige afdeling Metaal) wordt uiterlijk per 1 juli 2019 vervreemd naar een 
marktpartij.
Over de wijze waarop invulling zal worden gegeven aan de overname van de activiteiten 
behorende bij de uitstroom van medewerkers, 
 vindt nadere verkenning plaats;
Ondanks het feit dat er in 2018 een verkenning is gestart naar een passende rechtsvorm voor de 
toekomst, wordt ervan uitgegaan dat de      huidige organisatievorm van Gemeenschappelijke 
Regeling  in 2019 gehandhaafd blijft.

 
Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland  (BVO) 

Bestuurlijk belang

De (bedrijfs) uitvoeringsorganisatie - BVO is opgericht door 11 gemeenten: Dalfsen, 
Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, 
Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Bovengenoemde 11 gemeenten nemen 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 A. Mussche.  Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Financieel belang 
gemeente

Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage: voor 2019 is een bijdrage 
van € 54.874 opgenomen in de begroting. Dit betreft 2,3% van de totale bijdrage uit de 
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GR die de BVO ontvangt.  Betreft de kosten van de uitvoeringsorganisatie sec; derhalve 
exclusief het budget voor de zorg kosten.

Openbaar belang/ 
doelstelling

De uitvoeringsorganisatie is opgericht door 11 gemeenten die in opdracht van deze 
samenwerkende gemeenten verantwoordelijk is voor de inkoop, contractmanagement, 
monitoring, (financiële) administratie en regionale inhoudelijke thema's van de 
jeugdhulp.

 Begroting 2018 Begroting 2019
Structureel 2.167 2.232
Incidenteel 445 178

Financiële kengetallen 
(x €1.000)

Resultaat  0 0

Risico's
Fluctuatie in BVO-menskracht op het gebied van administratie, inkoop en 
contractmanagement als regiogemeenten besluiten per 2019 de inkoop lokaal te 
organiseren. 

Ontwikkelingen

In 2019 zijn de verdere doorontwikkeling van het bekostigingsmodel en het 
contractmanagement belangrijke pijlers.
In 2018 had de operationalisatie van het monitoringssysteem prioriteit. Het ontwikkelen 
van een goede set aan monitoring heeft prioriteit in 2019. Vier gemeenten zijn per 1 
januari 2018 zelf de jeugdhulpdeclaraties gaan verwerken.

 
Omgevingsdienst IJsselland te Zwolle
Bestuurlijk belang Deelname in Algemeen Bestuur.  Portefeuillehouder: wethouder L. Krale.

Financieel belang 
gemeente

Het totaal van de begroting is: €  10.237.692. Op basis van de verdeelsleutel (4,8%) is 
de bijdrage van de gemeente Staphorst: €  502.963 Aanvullend: in 2018 besloten

Gebruik van Smartdocuments voor koppeling aan IJVI;
jaarlijks van 2018 t/m 2022                                                                                                   
  €       1.706          
te ramen in begroting 2019         
                                                                                            €  504.669

Openbaar belang/ 
doelstelling

Een klant- en oplossingsgerichte werkwijze, dat is wat de eenduidige aanpak van de 
Omgevingsdienst IJsselland kenmerkt. Onze onafhankelijke experts wegen 
maatschappelijke belangen zorgvuldig af en vervullen een verbindende rol in het 
krachtenveld. Doel is om een optimale balans aan te brengen tussen een duurzame 
leefomgeving en nieuwe initiatieven. Deze gedachte vatten we samen in onze missie: 
Omgevingsdienst IJsselland. Waarborgt de leefomgeving, versterkt bedrijven.
We vormen een moderne uitvoeringsorganisatie die voorop wil lopen met vernieuwende 
werkmethoden, actuele expertise en moderne ICT-voorzieningen.
De Omgevingsdienst IJsselland wil een hoogwaardige bijdrage leveren aan een veilige, 
gezonde, aantrekkelijke en duurzame omgeving om in te wonen, werken en leven. 
Onder het motto ‘Lokale binding, regionale bundeling’ combineert de Omgevingsdienst 
nabijheid met schaalvergroting. De verbinding van kwaliteitsverbetering en 
efficiencywinst komt zo binnen bereik. De Omgevingsdienst is een betrouwbare partner 
in de keten met het Openbaar Ministerie (OM), politie, Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst (GGD) en Veiligheidsregio (VR) en een samenwerkingspartner van 
de waterschappen in Overijssel. De Omgevingsdiensten die zijn ontstaan hebben het 
doel om meerwaarde te creëren op het gebied van de fysieke leefomgeving. De 
Omgevingsdienst IJsselland wil van toegevoegde waarde zijn voor het bedrijfsleven, de 
inwoners en de leefomgeving van IJsselland.
Het managementteam geeft in de eerste drie jaar prioriteit aan de ontwikkelopgaven:

 borgen en doorontwikkelen van politieke sensitiviteit en lokale binding;
 vormen van één organisatie, en
 anticiperen op inwerkingtreding Omgevingswet, wet VTH, wet 

Natuurbescherming en wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen.
 Begroting 2018  (na wijziging) Begroting 2019

Begroting 
Omgevingsdienst 10.067 10.238

Gemeentelijke bijdrage 478 510
Financiële kengetallen 
(x €1.000)

Percentage van het 
totaal 4,7 5,0

Risico's
De Omgevingsdienst IJsselland is pas van start. Doordat er weinig historische gegevens 
zijn brengt dit onzekerheden in de begroting met zich mee. Er is wel gebruikt gemaakt 
van gegevens van andere omgevingsdiensten. De twee grootste onzekerheden worden 
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toegelicht. De eerste zijn de reiskosten. Er zijn veel verschillende regelingen voor de 
werknemers, dit is moeilijk om te prognosticeren en we kunnen niet naar het verleden 
kijken. In de loop van 2018 verkrijgen we meer inzicht en kunnen we, waar mogelijk, bij 
sturen. Daarnaast zal het verkregen inzicht de basis vormen voor de evaluatie van het 
mobiliteitsplan in de eerste helft van 2019. Een tweede onzekerheid is de 
dienstverlening overeenkomst met Zwolle. Er is sterk gestuurd in een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid om binnen het gestelde kader te blijven. Dit kader is echter 
vastgesteld voor de start van de Omgevingsdienst . Er zijn in de loop van de tijd ook 
nieuwe componenten ontstaan welke lastig te voorspellen waren maar wel te monitoren. 
Bijvoorbeeld het meerwerk aan de ICT hardware en dienstverlening. Met behulp van 
deze monitoring sturen we ook op de componenten waar ruimte in zit om zo binnen het 
gestelde kader te kunnen blijven opereren. 

Ontwikkelingen

In 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest. Daarnaast zien we op het werkveld 
van de Omgevingsdienst veel nieuwe ontwikkelingen, zoals de komst van de 
Omgevingswet met het bijbehorende Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) en de 
opgaven op het gebied van energie, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Ook de 
sanering van asbestdaken < 2024 in Overijssel is een dossier dat onze aandacht vraagt. 
In overleg met de 12 deelnemers van de Omgevingsdienst zullen wij onze kennis en 
expertise inzetten om op deze dossiers de gewenste resultaten te boeken. De primaire 
meerwaarde van de Omgevingsdienst is natuurlijk gelegen in de uitvoering van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving van de milieutaken. In het tweede jaar van 
ons bestaan zullen we de basis hiervan verder verstevigen en uitbouwen. In 2019 zullen 
wij ook de samenwerking met de Veiligheidsregio en de GGD verder intensiveren. Beide 
gemeenschappelijke regelingen zijn ook actief in het fysieke domein. In 2018 is hiermee 
al een aanvang gemaakt door bijvoorbeeld gezamenlijk vorm te geven aan een 
voorlichtingsprogramma voor nieuwe gemeenteraden.

3 | Bestaande verbonden partijen - Vennootschappen en coöperaties

BNG Bank N.V. , Den Haag  
Bestuurlijk belang Één stem per aandeel van € 2.50. Portefeuillehouder: wethouder L. Mulder
Financieel belang 
gemeente

30.030 aandelen ad € 2,50 totale waarde € 75.075. Het dividendbedrag voor 2019 is 
geraamd op € 70.000.

Openbaar belang/ 
doelstelling

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.
Relevante wetswijzigingen en de Nederlandse Corporate Governance Code zijn voor 
BNG Bank aanleiding geweest om de statuten te actualiseren en moderniseren. Bij die 
gelegenheid is met ingang van 27 augustus 2018 de naam 'BNG Bank N.V.' nu ook in 
de statuten vastgelegd als vervanging van de statutaire naam 'N.V. Bank Nederlandse 
Gemeenten'.
Provincies en gemeenten worden geacht vooruit te kijken tot en met het komende 
begrotingsjaar, maar helaas kan de BNG bank deze financiële informatie niet 
verstrekken. BNG Bank emitteert leningen, die beursgenoteerd zijn. Om die reden is 
BNG Bank gehouden aan de regels die de Autoriteit Financiële Markten stelt aan het 
verstrekken van mogelijk koersgevoelige informatie. Het verstrekken van cijfers en 
verwachtingen over eigen vermogen en netto resultaat valt daar uitdrukkelijk onder. 
BNG Bank gaat pas tot publicatie van de gerealiseerde resultaten over na behandeling 
van de door de externe accountant goedgekeurde jaarrekening en het voorstel tot 
winstuitkering door de Raad van Commissarissen. Gegeven de complexiteit van de 
boekhoudkundige regelgeving die voor het bankwezen geldt en de omvang van de 
balans van BNG Bank, kunnen de definitieve gegevens over het lopende jaar 2018 in de 
loop van 2019 beschikbaar worden gesteld.  De laatst bekende financiële kengetallen 
zijn:

 Begin van het jaar 2017 Einde van het jaar 2017
Eigen vermogen 4.468 4.953
Vreemd vermogen 149.483 135.041
Achtergestelde schulden 31 31

Financiële kengetallen 
(x €1 milj.)

Resultaat

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%) 

 Dividend Over 2017: € 393
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Een betrouwbare uitspraak over de ongerealiseerde 
resultaten binnen het resultaat financiële transacties is niet 
te geven als gevolg van de onvoorspelbare bewegingen op 
de financiële markten. Daarom acht de bank het niet 
verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte 
nettowinst.

Risico's

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. 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.

 

N.V. Rendo te Meppel (info over 2018 is nog niet bekend)

Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 4,3%, portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.

Financieel belang 
gemeente

43 aandelen ad € 453,77 (fl. 1.000), totale waarde € 19.512. Er is besloten voor de 
periode 2014-2017 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.
Vanaf 2020 wordt een lagere winst verwacht o.a. wegens investeringen in leidingnet en 
afkoop precario. 

Openbaar belang/ 
doelstelling

Mede-eigenaar van een netwerkbedrijf door zorg dragen voor een stabiele en veilige 
levering van energie, zoals elektriciteit, gas en warmte.
Nieuwe activiteiten: glasvezel en energietransitie. 

 Begin 2019 Einde 2019

Eigen vermogen n.n.b. n.n.b.

Vreemd vermogen n.n.b. n.n.b.

Financiële kengetallen 
(x €1.000)

Resultaat  n.n.b.

Risico's Beperkt, tot deelname aandelenkapitaal. Zie ook financieel belang.
 
N.V. Rova te Zwolle 

Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 3,09%.
Portefeuillehouder L . Mulder.

Financieel belang 
gemeente

1. 217 aandelen, nominaal € 113,45 totale waarde € 24.618.
2. Achtergestelde lening van: € 378.903. Rentevergoeding: 8%.

Openbaar belang/ 
doelstelling

ROVA heeft zich ontwikkeld tot een duurzaam dienstenbedrijf en streeft bij het beheren 
van de leefomgeving voortdurend naar optimalisatie langs vier thema’s:
Milieu: zorg te dragen voor een schone en duurzame leefomgeving voor de inwoners 
waarbij waardevolle grondstoffen niet worden verspild door ze eenmalig te gebruiken 
en op een laagwaardige manier te verwijderen.
Service: maximale focus op de dienstverlening aan de inwoners van onze gemeenten.
Sociaal: 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: Het streven is om de beheerkosten voor de gemeenten zoveel mogelijk te 
beperken.

 Begin 2019 Eind 2019
Eigen vermogen n.n.b. n.n.b.
Vreemd vermogen n.n.b. n.n.b.
Resultaat n.n.b. n.n.b.

Financiële kengetallen 
(x €1.000)

Resultaten 2015:  € 6,9 milj., 2016: € 9,1 milj. en 2017: € 7,4 milj. 
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Risico's

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 IJssellland) 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.
Voor risico's beschikt ROVA over een hoog weerstandsvermogen, waardoor eventuele 
tegenvallers opgevangen kunnen worden. 

 
N.V. Vitens te Zwolle 

Bestuurlijk belang
Via stemrecht op aandelen: 0,32%. Het aantal aandelen is toegenomen in 2011 tot 
5.777.247 door uitgifte nieuwe aandelen en toetreding van de Provincie Friesland. 
Portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.

Financieel belang 
gemeente

18.531 aandelen ad € 1, in totaliteit € 18.531. Het bedrag aan dividend dat wordt 
uitgekeerd bedraagt 40% van het netto resultaat. 
Tevens heeft de gemeente Staphorst een achtergestelde lening met een 
oorspronkelijk bedrag ad €1.217.900 ( ontstaan 2006 door omzetting preferente 
aandelen) en een looptijd van 15 jaar. Rentevergoeding: o.b.v .10 jarige geldlening 
+1%. Restant hoofdsom eind 2012 €731.000 tegen een percentage van 4,7%.

Openbaar belang/ 
doelstelling

Het produceren, distribueren en leveren van drinkwater aan onze inwoners en andere 
afnemers en de daarbij horende dienstverlening.

 Begin 2019 Eind 2019
Eigen vermogen € 537,1 € 552,9
Vreemd vermogen € 1.240 € 1.294

Resultaat verwacht over 2018: € 20,5 verwacht over 2019: € 
14,0

Solvabiliteit 30,2% 29,9%

Financiële 
kengetallen       (x €1 
mln.)

- WACC voor 2018 en 2019 bedraagt 3,4 % (WACC 2016 en 2017 was 4,2%);
- Dividend voor aandeelhouders: 40% van het behaalde resultaat;
- Derivaten: per 31 december 2018 is de verwachte stand van de derivaten € 80 
miljoen negatief en per 31 december 2019 € 50 miljoen (conform jaarplan 2018);
- Lease: per 31 december 2018 en 2019 zijn de verwachte leaseverplichtingen (15 
miljoen) opgenomen in de balans. Impact van circa 0,3% op de solvabiliteit. 

Het verwachte dividend over boekjaar 2018 (wordt uitbetaald in 2019) bedraagt € 8,2 
miljoen en dit is € 1,42 dividend per aandeel;
Het verwachte dividend over boekjaar 2019 (wordt uitbetaald in 2020) bedraagt € 5,6 
miljoen en dit is € 0,97 dividend per aandeel;

Risico's Beperkt tot deelname aandelenkapitaal.
 

Enexis Holding N.V. te 's Hertogenbosch

Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 0,0216%.
Portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.

Financieel belang 
gemeente

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.
Deze zijn in 2017 gewaardeerd op € 30,14 per stuk ( 2016: € 31,86).      

Openbaar belang/ 
doelstelling

Altijd en overal in het voorzieningengebied van Enexis kunnen beschikken over 
energie, tegen aanvaardbare aansluit- en transporttarieven. De netbeheerdertaak is 
een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument 
en Markt.
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Enexis Holding NV Begin van het jaar Per 1 juli van het jaar

Eigen vermogen €  3.804 €  3.832

Waarvan reserves €  3.347 € 3.682

Vreemd vermogen - € 4.052

Waarvan voorzieningen  € 92 €  92

Financiële kengetallen (x 
€1 mln.)

Resultaat na belasting €  200 €  200

Risico's

Enexis is financieel gezond. Enexis heeft de Standard & Poor's (S&P) rating A+ 
(Stable outlook) en bij Moody's Aa3 (stable outlook).
Het risico voor de aandeelhouders is gering omdat Enexis opereert in een 
gereguleerde (energie)markt, onder toezicht van de Energiekamer. Daarnaast is het 
risico gering in relatie tot de (intrinsieke) waarde van Enexis Holding N.V.
Wettelijk is minimaal 40% eigen vermogen vereist, Enexis heeft op dit moment meer 
dan 50% eigen vermogen. Gecombineerd met de achtergestelde status van de 
‘Vordering op Enexis vennootschap’ die loopt tot september 2019, levert dit een laag 
risico op voor de aandeelhouders van Enexis Holding N.V.
Een aanvullend risico is het achterblijven van de geraamde dividendinkomsten. Het 
risico is echter gemitigeerd middels een overeengekomen streefwaarde van € 100 
miljoen voor het jaarlijkse dividend. 

Wadinko B.V. te Zwolle (info over 2019 is nog niet bekend)

Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 1,67%.
Portefeuillehouder wethouder L. Mulder.

Financieel belang 
gemeente 40 aandelen, geen balanswaarde.

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.

 Begin van het jaar  Einde van het jaar 

Eigen vermogen € 68,0 € 68.5

Vreemd vermogen €  1,5 €  1,5

Financiële 
kengetallen       (x €1 
mln.)

Resultaat (netto winst) over 2018  €  1,1 over 2019  €  1,3

Risico's
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.

 

CBL Vennootschap B.V. te 's-Hertogenbosch

Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen 0,0216%.
Portefeuillehouder wethouder L. Mulder

Financieel belang gemeente 432 aandelen, 0.0216% van het gestort aandelen kapitaal ad € 20.000 = € 4,32.
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Openbaar belang/ doelstelling

Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen 
uit de verkoop van Essent en Attero. (namens de verkopende aandeelhouders 
van Essent en Attero).
De functie van deze vennootschap was de verkopende aandeelhouders van 
energiebedrijf Essent te vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, 
Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds te fungeren als 'doorgeefluik' voor 
betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds. 
Voor zover na beëindiging van alle CBL's (Cross Border Leases) en de betaling 
uit het CBL Escrow Fonds van de daarmee corresponderende voortijdige 
beëindigingsvergoedingen nog geld was overgebleven uit het CBL Escrow 
Fonds, is het resterende bedrag in de verhouding 50% - 50% verdeeld tussen 
RWE en verkopende aandeelhouders. 
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 is volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van 
het aandelenbelang in de vennootschap.
Ondanks dat het CBL Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de 
vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden 
te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere 
contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen 
voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden 
geliquideerd.

Balans Begin van het jaar Einde van het jaar
Eigen vermogen € 135.000 € 125.000
Waarvan reserves € 115.000 € 105.000
Vreemd vermogen € 5.000 € 5.000
Waarvan voorzieningen € 0 € 0

Financiële kengetallen 

Resultaat na belasting € - 10.000 € - 10.000

Risico's

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 als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.
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. 

 

Vordering op Enexis B.V. te ‘s-Hertogenbosch

Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 0,0216%.
Portefeuillehouder wethouder L. Mulder.

Financieel belang gemeente
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.
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Openbaar belang/ doelstelling

Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen 
uit de verkoop van Essent en Attero. (namens de verkopende aandeelhouders 
van Essent en Attero).
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 tussen het productie- en leveringsbedrijf 
(Essent) en het netwerkbedrijf (Enexis). Omdat het op dat moment niet mogelijk 
was om de lening extern te financieren, is besloten de lening over te dragen aan 
verkopende aandeelhouders van Essent. Op het moment van de overdracht in 
2009 bedroeg de lening € 1,8 miljard. Deze lening is vastgelegd in een lening-
overeenkomst bestaande uit vier tranches:
- 1e tranche: € 450 mln., looptijd 3 jaar, rente 3,27%; deze tranche is vervroegd 
afgelost in januari 2012
- 2e tranche: € 500 mln., looptijd 5 jaar, rente 4,1%; deze tranche is vervroegd 
afgelost in oktober 2013
- 3e tranche: € 500 mln., looptijd 7 jaar, rente 4,65%; deze tranche vervroegd 
afgelost in april 2016
- 4e tranche: € 350 mln., looptijd 10 jaar (tot 30 september 2019), rente 7,2% . 
Op basis van de aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is deze 
tranche van € 350 miljoen, geoormerkt als mogelijke toekomstige conversie naar 
eigen vermogen. Op 30 september wordt de jaarlijkse rente over deze tranche 
worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Op dit moment resteert alleen nog de lening van de 4e tranche. Deze 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. Naar verwachting zal de vennootschap eind 2019/ begin 2020 
geliquideerd kunnen worden. 

Balans Begin van het jaar Einde van het jaar

Eigen vermogen €  0 €  0

Waarvan reserves €  0 €  0

Vreemd vermogen € 356.505.000 €  0

Waarvan voorzieningen € 0 € 0

Financiële kengetallen 

Resultaat na belasting € - 10.000 € - 20.000

Risico's

De aandeelhouders lopen zeer beheerst risico's op Enexis voor de niet- tijdige 
betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van 
Enexis en voor het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de 
vennootschap. 
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 (totaalbedrag € 20.000), art. 2.81 BW. 

 

Verkoop vennootschap B.V. te 's-Hertogenbosch

Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 0,0216%.
Portefeuillehouder wethouder L. Mulder.

Financieel belang gemeente 432 aandelen. Nominale waarde per aandeel: € 4,32.
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Openbaar belang/ doelstelling

Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen 
uit de verkoop van Essent en Attero. (namens de verkopende aandeelhouders 
van Essent en Attero).
In het kader van de verkoop in 2009 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 verkopende 
aandeelhouders overgedragen aan de Verkoop Vennootschap. 
Ter verzekering van de betaling en eventuele schadeclaims heeft RWE 
bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende 
aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds werd 
aangehouden. 

Daarmee was de functie van de Verkoop Vennootschap dus tweeërlei:
- namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures 
voeren tegen RWE;
- het geven van instructies aan de escrow agent (JP Morgan) 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.
Voor zover na beëindiging van alle claims van RWE en de betaling uit het 
General Escrow Fonds nog geld was overgebleven in het General Escrow 
Fonds, is het resterende bedrag uitgekeerd aan de verkopende aandeelhouders.
Het initieel vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het 
fonds in 2009 € 800 miljoen. Eind juni 2016 is het General Escrow Fonds 
geliquideerd. Het restantbedrag is volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders 
naar rato van het aandelenbelang in de vennootschap. Ondanks dat het General 
Escrow Fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van 
contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van 
de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan 
wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en 
de vennootschap kan worden geliquideerd. 

Balans Begin van het jaar Einde van het jaar

Eigen vermogen € 137.500 € 125.000

Waarvan reserves € 117.500 € 105.000

Vreemd vermogen € 7.500 € 7.500

Waarvan voorzieningen € 0 € 0

Financiële kengetallen 

Resultaat na belasting € - 12.500 € - 12.500

Risico's

Met de liquidatie van General Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico 
en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte 
van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap. Het 
financiële risico na de liquidatie van het General Escrow Fonds is relatief gering 
en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze 
vennootschap (totaalbedrag 
€ 20.000), art. 2.81 BW. 

 

CSV Amsterdam B.V. te 'S-Hertogenbosch

Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 0,0216%.
Portefeuillehouder wethouder L. Mulder.

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

Openbaar belang/ doelstelling

Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen 
uit de verkoop van Essent en Attero. (namens de verkopende aandeelhouders 
van Essent en Attero).
De organisatie vervult drie doelstellingen:
a. namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele 
schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON;
b. namens de verkopende aandeelhouders van Attero eventuele garantieclaim 
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procedures voeren tegen RECYCLECO B.V. (hierna Waterland);
c. 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.

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 
naar rato van het aandelenbelang.
Naar verwachting zal de vennootschap eind 2019/ begin 2020 kunnen worden 
geliquideerd. 

Balans Begin van het jaar Einde van het jaar

Eigen vermogen € 770.000 € 670.000

Waarvan reserves € 750.000 € 650.000

Vreemd vermogen € 0 € 0

Waarvan voorzieningen € 0 € 0

Financiële kengetallen 

 Resultaat na belasting 
2018  € - 100.000 € - 100.000 

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 tot het bedrag van € 8.035.783 die nog resteert op de escrow-
rekening en voor het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de 
vennootschap.
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 (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.

 

Publiek belang elektriciteitsproductie B.V. te 's-Hertogenbosch

Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 0,0216%.
Portefeuillehouder wethouder L. Mulder.

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

Openbaar belang/ doelstelling

Publiek belang: 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 is blijven bestaan met een beperkt takenpakket. PBE wikkelt de zaken af die 
uit de verkoop zijn voortgekomen. 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 
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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.
Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de 
vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden 
te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere 
contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen 
voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden 
geliquideerd.

Balans Begin van het jaar Einde van het jaar

Eigen vermogen € 1.610.000 € 1.590.000

Waarvan reserves € 112.500 €  92.500

Vreemd vermogen €  5.000 € 0

Waarvan voorzieningen € 0 € 0

Financiële kengetallen

Resultaat na belasting € - 10.000 € - 20.000

Risico's

Met de liquidatie van het General Escrow Fonds is alleen nog sprake van een 
risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter 
hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de 
vennootschap.
Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is beperkt 
tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap 
(totaalbedrag € 1.496.822), art. 2.81 BW.

3 | Bestaande verbonden partijen - Stichtingen en verenigingen

Stichting dagelijks beheer MCR te Rouveen

Bestuurlijk belang Via stemrecht in dagelijks bestuur van de MCR.
Andere partijen in de stichting: basisschool de Triangel en basisschool de Levensboom.

Financieel belang 
gemeente

De exploitatiebijdrage aan de stichting voor de kosten van de sportzalen en 
peuterspeelzaal. Voor het jaar 2019 is geraamd op: € 40.000.

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.

 2017 2018 2019
Eigen vermogen 59 n.n.b. n.n.b.
Vreemd vermogen 17 n.n.b. n.n.b.

Financiële 
kengetallen           
  (x € 1.000) Resultaat incl. lasten 

voorgaande jaren
Resultaat 2017

 - 164
36
 

 n.n.b.

Risico's

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.

 



 - pagina 133 van 211

Paragraaf 6 - Grondbeleid
Algemene 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 verstaan wij dat de gemeente zich als een marktpartij gedraagt. De 
gemeente koopt zelf de gronden aan, (zo nodig) beheert deze tijdelijk, 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. Later 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. Op dit moment is voor wat betreft de woningbouw in de 
uitbreidingsplannen in Staphorst, IJhorst en een klein gedeelte van Rouveen-West sprake van een passieve 
grondpolitiek. Voor wat betreft de industrieterreinen “De Esch” en “Bullingerslag” is 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 2010–2013 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 afdeling Ontwikkeling en Beheer.  Door het team 
Ontwikkeling worden de planologische plannen voorbereid en de gronden aangekocht; daar is ook het onderdeel 
Planeconomie ondergebracht. Bij de uitvoering is het team Beheer Binnendienst 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 gekeken hoe groot de omvang van de reserve is om eventuele tekorten te kunnen dekken.

Strategische gronden en gronden in exploitatie

Bedragen x €1.000 01-01-
2018 01-01-2019 01-01-

2020 01-01-2021 01-01-2022 01-01-2023

Geïnvesteerd vermogen 6.629 6.679 6.629 5.769 5.193 4.883
Reserve bouwgrond exploitatie 6.099 5.901 4.771 3.741 2.826  1.896
Resteert 530 778 1.858 2.028 2.367  2.987
Het resterende bedrag inclusief de nog te maken kosten moet gedekt worden uit de verkoop van de in de 
grondexploitaties aanwezige gronden. Er is van de huidige situatie uitgegaan: aangenomen is dat er geen nieuwe 
complexen in exploitatie worden genomen. Hierover heeft de raad nog geen beslissing genomen. Ook is er aan 
de reserve geen verwachte toekomstige winsten toegevoegd. In de begroting mogen geen winsten 
grondexploitatie worden meegenomen. Dit is incidenteel en niet structureel. 

In exploitatie zijnde gronden
Voor het totaal van in exploitatie zijnde complexen geven wij u de volgende uitkomsten:
Dit betreffen de complexen woningbouw Rouveen- West 4 en de industrieterreinen De Esch 0 en Bullingerslag.

Geraamde te maken kosten:
(bedragen x €1.000)

Per complex 2019 2020 2021 2022 2023  Totaal
Rouveen- West 4 52      52
De Esch 3 429 32    461
Bullingerslag 12 271 14 14 257  568
Totaal 493 303 14 14 257  1.081
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Geraamde verkopen/opbrengsten:
(bedragen x €1.000)

Per complex 2019 2020 2021 2022 2023 Totaal
Rouveen- West 4 0 0 0 0 0 0
De Esch 3 439 0 0 0 0 439
Bullingerslag 1.578 944 544 332 268 3.666
Totaal 2.017 944 544 332 268 4.105
  

Het geraamde resultaat 02019 2020 2021 2022 2023 Totaal

Het te verwachten resultaat 1.500 700 400 200 100 2.900

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.
Oppervlakte en waarde per 1 januari 2017 en 
volgende jaren

01-01-2019 opp. in 
m3

boekwaarde (x € 
1.000)

boekwaarde per 
m2

Woningbouw Staphorst De Slagen 44.877 325 7,24
Woningbouw Rouveen Zuid 45.648 2.194 48,06
Woningbouw Rouveen Esdoornlaan 5.607 227 40,49
Woningbouw IJhorst-West 2 7.898 456 57,74
Industrieterrein De Esch 0 52.395 1.207 23,04
Totaal 156.425 4.409 28,18
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 met ingang van 2016 op de balanspost 'materiële vaste activa' verantwoord. De 
omzetting heeft zonder afwaardering tegen boekwaarde plaatsgevonden. 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.
Op de strategische gronden mogen geen rente en andere kosten worden bijgeschreven. Indien er geen gronden 
worden aangekocht blijft de boekwaarde tot 31 december 2019 praktisch gelijk.

Tussentijdse winstnemingen
In 2014 is voor een bedrag van € 2.675.000 aan tussentijdse winst genomen; in 2015 € 3.190.000; in 2016 voor € 
2.695.000 en in 2017 € 2.150.000. 
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.

Tot 2016 was winstneming verplicht als aan één van volgende voorwaarden is voldaan:
1. Het moet dan gaan 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. Als de negatieve boekwaarde belangrijk hoger is dan de nog te maken kosten van het betreffende complex 
(exclusief eventuele rentebaten).

Met ingang van 2017 schrijven de Besluit, Begroting en Verantwoording- (BBV) regels voor dat er winst genomen 
dient te worden volgens de POC-methode "percentage-of-completion". Dat wil zeggen dat bv. bij 50% van de 
gerealiseerde kosten en 50% van de gerealiseerde opbrengsten 50% x50% is 25% winst genomen moet worden.

Afsluiting complexen
De komende jaren zullen naar verwachting de complexen woningbouw Rouveen-West 4 (alle kavels zijn 
inmiddels verkocht) en industrieterrein De Esch 3 (hiervan kunnen nog enkele kavels worden verkocht) worden 
afgesloten.

Risico ’s | Reserve
Grondbeleid gaat gepaard met (grote) financiële kansen en risico’s. Als algemene risico’s in de grondexploitatie 
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kunnen worden genoemd:
a. Conjunctuur- en renterisico’s
     Hierdoor kan de 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 de Wet Ruimtelijke ordening (artikel 6.1) om 
een schadevergoeding vragen bij de initiatiefnemer.
e. Gevolgen economische crisis
    Stagnatie in de woningbouw en industrie en daardoor vertraging in de uitgifte van grond.

Grondexploitatie en 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).

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:
 (x € 1.000) 01-01-2018 01-01-2019 01-01-2020 01-01-2021 01-01-2022 01-01-2023
Reserve 6.099 5.901 5.871 5.841 5.811 5.781
Boekwaarde strategische 
gronden 4.417 4.410 4.405 4.405 4.405 4.405

Percentage van de boekwaarde 138% 134% 133% 133% 132% 131%
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.  Bij het in exploitatie nemen 
van De Esch 0, IJhorst-West 2 en Rouveen-Zuid zal de boekwaarde verder afnemen. Door aankoop van gronden 
voor zowel woningbouw als industrievestiging en bouwrijp maken zal de boekwaarde weer toenemen. 

Ontwikkelingen grondexploitatie
Industrieterrein 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. In juni 2011 is dit 
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 
ca. 8.000m2) zijn in verkoopoptie bij ondernemers van een aangrenzende bedrijfslocatie. Eén positie van ca. 
3.800 m2 wordt in het derde kwartaal van 2018 overgedragen, de overige posities 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 
(naar verwachting 4e kwartaal 2018) een exploitatiebijdrage.

Industrieterrein Bullingerslag
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 worden geruild. Op 28 maart 2017 is de kostprijsberekening 
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/ exploitatieopzet voor dit plangebied vastgesteld door de raad. Inmiddels zijn van de gemeentelijke posities per 
medio 2018 12 kavels verkocht en overgedragen en 4 kavels verkocht waarvan de overdracht in het 4e kwartaal 
2018 / gedeeltelijk begin 2019 wordt verwacht. Daarnaast zijn er momenteel meerdere kavels in optie. 

Industrieterrein De Esch 0
Op dit beoogde bedrijventerrein ten noorden van het bestaande bedrijventerrein De Esch, was de Wet 
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 verdiepingsslag 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. 

Woningbouw IJhorst- West
Dit bestemmingsplan voor wonen was 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 potentiële kopers 
wordt nu invulling gegeven aan het volbouwen van dit plangebied. 

Woningbouw 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.  

Woningbouw 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 
kavels van deze 1e 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 inmiddels verkocht en 
overgedragen.

Woningbouw 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.

Woningbouw 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. .
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Verspreid liggende ruilgronden/ cultuurgronden
In 2018 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:

Sectie Nr Ligging Oppervlakte/ha Jaar van aankoop

AP 614/615 Tiphoeksweg 2.19.20 2007

AN 380 Schipgravenweg 9.94.05 2007

AA 2247 Gorterlaan 0.38.20 2001

Totaal   12.51.45  

De boekwaarde bedraagt €379.733,-. Dit is €3,03 per m².
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Paragraaf 7 - Lokale heffingen
Ontwikkelingen (beleid en uitvoering) binnen de lokale heffingen
1 | Taxeren op gebruiksoppervlakte
De Waarderingskamer heeft gemeenten laten weten dat na een overgangsperiode van vijf jaar 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. Zo ook bij de gemeente Staphorst. 
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 WOZ-
taxaties gebruikt wordt. Verder biedt het hanteren van de gebruiksoppervlakte gemeenten ook meer 
mogelijkheden om de activiteiten gericht op het bijhouden en kwaliteitsverbetering voor de WOZ-administratie en 
de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) meer op elkaar af te stemmen, dan wel verder te integreren.

2 | Openbaarheid WOZ-waarden
Sinds 1 oktober 2016 zijn WOZ-waarden van woningen openbaar. De gemeente Staphorst is medio 2016 
succesvol aangesloten op de Landelijke Voorziening (LV WOZ). Dit heeft tot gevolg dat de WOZ-waarden voor 
iedereen zichtbaar zijn via www.woz-waardeloket.nl. Deze openbaarheid vormt één van de stappen in het streven 
naar transparantie rondom de WOZ-waarde en naar zoveel mogelijk informele interactie met belanghebbenden.

Het openbaar stellen van WOZ-waarden van woningen maakt onderdeel uit van de Digitale Agenda 2020 
(Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)). Hierin zijn de gezamenlijke ambities van gemeenten 
vastgelegd om aan te sluiten bij en effectief opereren in de informatiesamenleving. Daarbij staan drie sporen 
centraal:

1. Open en transparant in de participatiesamenleving.
2. Werken als één efficiënte overheid.
3. Massaal digitaal, maatwerk lokaal.

3 | Aanslagen gemeentelijke belastingen op MijnOverheid 
MijnOverheid biedt burgers toegang tot berichten,  persoonlijke gegevens en lopende zaken. Het is overzichtelijk, 
veilig en altijd beschikbaar. Nederland digitaliseert in hoog tempo.  De gemeente Staphorst verstuurt sinds 2017 
de aanslagen gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikkingen digitaal naar de Berichtenbox van MijnOverheid. 
Burgers die zich op de website van MijnOverheid hebben aangemeld hebben hun aanslagbiljet digitaal in hun 
Berichtenbox ontvangen.  Sinds 2018 is het voor burgers ook mogelijk een eventuele herinnering, aanmaning, 
storno en inlichtingenformulieren via MijnOverheid te ontvangen. Voorlopig worden deze documenten ook nog op 
papier verstuurd. Meer informatie over MijnOverheid is te vinden op www.mijnoverheid.nl.

4 | 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 lokale belastinggebied zonder dat de belastingdruk 
omhoog gaat. Het Interbestuurlijk Programma (IBP) bevat enkele gezamenlijke ambities van diverse overheden 
welke van invloed kunnen zijn op het decentrale belastingstelsel.

Algemeen
Belastingen
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De uitvoeringsbepalingen van de lokale lasten is vastgesteld in de diverse belastingverordeningen.

Belastinguitgave Provincie Overijssel
In deze paragraaf werden bij een 3-tal belastingen (WOZ, afvalstoffen- en rioolheffing) verwezen naar de 
belastinguitgave van de provincie Overijssel. Daarin staan ook de hoogte van de heffingen vermeld. Vanaf het 
jaar 2015 is besloten geen belastinguitgave uit te brengen. Nu zijn er voor 2016 en 2017 vergelijkende cijfers van 
enkele omliggende gemeente meegenomen (bron: Coelo lokale lasten calculator).

Belastingen en heffingen
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. Het totale pakket van gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat uit een 8-tal 
verschillende belastingen/heffingen exclusief de diverse leges:

1 | Onroerende Zaakbelasting (OZB) 5 | Forensenbelasting

2 | Afvalstoffenheffing 6 | Marktgelden/ standplaatsvergunningen

3 | Rioolheffing/ aansluitbijdrage 7 | Begrafenisrechten

4 | Toeristenbelasting 8 | Hondenbelasting

Daarnaast ontvangt de gemeente nog diverse leges, zoals leges omgevingsvergunning, leges 
bestemmingsplannen en leges burgerzaken. Deze zijn door de gemeenteraad gelegitimeerd via door de raad 
vastgestelde verordeningen. Ook ontvangt de gemeente nog gelden uit de verhuur van gemeentelijke 
accommodaties.

Onroerende zaakbelasting
Onder de naam 'onroerendezaakbelastingen' 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. Daarna wordt het te betalen bedrag 
aan OZB berekend en via een aanslag aan de belastingplichtige opgelegd.

Soort heffing
Begrootte 
opbrengst 

2019

Begrootte 
opbrengst 

2018

Werkelijke 
opbrengst 

2017

Werkelijke 
opbrengst 

2016

Tarief 
2018

Tarief 
2017

Tarief 
2016

Tarief 
2015

OZB woningen 
eigenaar € 1.491 € 1.455 € 1.423 € 1.382 0,1023% 0,1038% 0,1051% 0,1046%

OZB niet-
woningen 
eigenaar

€   817 €   797 €   777 €   741 0,1745% 0,1651% 0,1584% 0,1542%

OZB niet-
woningen 
gebruiker

€   511 €   499 €   487 €   465 0,1402% 0,1327% 0,1272% 0,1241%

Totalen € 2.819 € 2.751 € 2.687 € 2.588  

Landelijke tarieven 2018 laagste gemiddelde hoogste
OZB woningen eigenaar 0,0414% 0,1180% 0,2612%
OZB niet-woningen eigenaar 0,0706% 0,2740% 0,9029%
OZB niet-woningen gebruiker 0,0000% 0,2043% 0,4642%
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In 2016 en 2017 is de OZB met 1,5% respectievelijk 1% verhoogd. Voor 2018 en 2019 is gerekend met een 
verhoging van 1,5%  Daarbij wordt rekening gehouden met areaaluitbreiding. De tarieven in 2018 zijn voor 
eigenaar woning 0,1023%, eigenaar niet-woning 0,1745% en gebruiker niet-woning 0,1402% van de WOZ-
waarde. Het landelijk gemiddelde OZB tarief is resp. 0,1180%, 0,2740% en 0,2023%.

Tariefvergelijking OZB met enkele andere omliggende gemeenten (bron: Coelo)
Tariefsoort Plaats in hoogte tarieven (gerekend van laag naar hoog) provincie Overijssel
Tarief woningen de gemeente Staphorst heeft het laagste tarief
Gemiddelde hoogte OZB 
woning

4e (de gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland en Rijssen-Holten hebben  een 
lagere aanslag OZB)

Gemiddelde waarde 
woningen

4e (de woningen in de gemeente Dalfsen, Dinkelland en Tubbergen hebben een 
hogere waarde)

De gemiddelde waarde in 2017 van een woning in de gemeente Staphorst is € 250.000. In de provincie Overijssel 
is dit € 220.000. (bron Coelo)

Waardeontwikkeling 2017-2018

Type object
Gemiddelde 

waarde 
2018

Te betalen 
OZB 2018

Gemiddelde 
waarde 
2017

Te betalen 
OZB 2018

Gemiddelde 
waarde 

ontwikkeling 
in %

Gemiddelde 
stijging in OZB 

lasten %

Vrijstaande woning € 305.000 € 312 € 283.000 €293 7,77% 6,48%

Vrijstaande woonboerderij € 336.000 € 343 € 332.000  € 344 1,20% -0,29%

2^1 kap en geschakeld € 224.000 € 229 € 219.000  € 227 2,28% 0,88%

2^1 kap woonboerderij € 254.000 € 259 € 252.000  € 261 0,79% -0,77%

Rij-hoek € 170.000 € 173  € 172.000 € 178 -1,16% -2,81%

Boven- en benedenwoningen € 137.000 € 140 € 108.000  € 112 26,85% 25,00%

Overige woningen €  31.000 €   31  €  48.000  €  49 -35,42% -36,73%

Recreatiewoningen € 105.000 € 107  € 101.000  € 104  3,96% 2,88%

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.

'Van afval naar grondstof, anders denken, anders doen'
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. Dit is vertaald 
in een op de gemeente toegesneden advies met de daarbij behorende beleidsmaatregelen en tarieven. Op 30 
juni 2015 is besloten tot de uitvoering van fase 2 omgekeerd inzamelen. In samenwerking met de ROVA is 
gestart met de uitvoering hiervan.

I. Vast-recht-tarief
Het vastrecht heeft zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld:

Begroting/rekening 2019 Begroting/rekening 2018 Begroting/rekening 2017 Begroting/rekening 
2016 Begroting/rekening 2015 

€ 140 € 140 € 140 € 140 € 134 
 
 II. Ledigingstarief containers

Overzicht van de tarieven in €

Afvalstoffenheffing:  Tarief 
2019 Tarief 2018 Tarief 2017 Tarief 2016 Tarief 2015
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Vast recht  140 140 140 140 134

Ledigingskosten  35 33  31 31 51

Totaal ledigingskosten 175 173 171 171 185

Tarief per container 9,21/0,00 9,21/0,00 9,21/0,00 9,21/ 0,00 9,21/ 0,00

Gemiddeld aantal ledigingen v.d. grijze 
container 3,8 3,6 3,42 3,37 5,52

Tariefvergelijking afvalstoffenheffing met enkele andere omliggende gemeenten
De tarieven zoals die in het jaar 2018 zijn gehanteerd zijn voor huishoudens met 3 personen (bron Coelo lokale 
lasten calculator):

Staphorst Dalfsen Zwartewaterland Steenwijkerland Meppel
€194 €161 €160 €197 €181

Het gemiddelde bedrag per huishouden in Nederland is in 2018 € 253 (Coelo overzicht lokale lasten 2018). 
Opmerkelijk hierbij is dat wij zelf uitkomen op een gemiddeld tarief van € 173 per huishouden, waarbij wordt 
uitgegaan van 3,6 aanbiedingen per aansluiting (basis: werkelijk aantal aanbiedingen 1e halfjaar 2017). Over het 
1e halfjaar 2018 is dit 1,9.  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 kwijtschelding afvalstoffenheffing meegenomen. De 
afvalstoffenheffing verloopt in de begroting budgettair neutraal. 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 omgekeerd inzamelen zoals aanschaf en plaatsing ondergrondse 
containers en aanschaf minicontainers.

Ontwikkeling kosten inzameling en reserve matiging afvalstoffenheffing (bedragen x €1.000)

Afvalstoffenheffing Raming 
2019

Raming
2018

Werkelijk 
2017

Werkelijk
2016

Werkelijk
2015

Werkelijk
2014

Werkelijk
2013

Loonkosten taakveld afval 56 49 47 - - - -

Kosten ophalen huisvuil 1.115 1.089 950 1.274 1.329 1.220 1.152

Kosten straatvegen (25%) 22 17 19 23 21 17       15

BTW voordeel 234 233 198 247 238 221 212

Kwijtschelding 27 28 29 38 33 33 29

Overhead 40 22*  19*     

Baten afvalstoffenheffing - 988 -957 -981 -957 -1.019 -1.074 -1.061

Overige baten (oa dividend en 
vergoeding verpakkingsmateriaal) -285 -360 -495 -567 -397 -442 -254

Saldo 220 121 212 212 205 -25 93

Storting/ onttrekking reserve -220 -121 -212 -212 -205 25 -93

Saldo van de reserve 449 669 790 578 637 842 818

*) Tot en met 2016 zijn de kosten van overhead in de doorberekende eigen uurtarieven verwerkt. De nieuwe BBV 
voorschriften schrijven voor dat dit niet meer is toegestaan. Om tot een kostendekkende exploitatie te komen 
geeft de notitie overhead mogelijkheden om deze kosten wel in de tarieven door te berekenen. Om zoveel 
mogelijk aansluiting te vinden bij het verleden en de realiteit is gekozen voor de methodiek om toe te rekenen op 
basis van omvang taakveld. Bij deze berekening is voor afvalgebeuren de kosten van N.V. Rova hierop in 
mindering gebracht omdat hier weinig ambtelijke bemoeienis mee is. 
N.B. Bij de berekening van de tarieven moet de methodiek voor de toerekening van overhead worden 
opgenomen in de financiële verordening.

Omschrijving 2018 1e 
halfjaar  2017 2016 2015 2014 2013
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Het % van het aangeleverde afval dat is 
hergebruikt 85  87 86 83 78 79

Rioolheffing/- aansluitbijdrage
Bij de vaststelling van het herziene rioolbeheerplan-V is besloten om de rioolheffing met ingang van 2017 te 
verhogen met € 1 per huisaansluiting. Daarbij is bepaald dat de tarieven niet worden verhoogd gedurende de 
looptijd van het beleidsplan. Dat is tot en met 2020. Door het gelijk blijven van de tarieven zal de hoogte van de 
reserve vermoedelijk iets afnemen. Verder  wordt onder de naam rioolaansluitrecht een tarief geheven voor het 
verkrijgen van een aansluiting op het gemeentelijk riool. Dit leidt tot het volgende tarievenoverzicht:
Soort Tarief  2019 Tarief 2018 Tarief 2017 Tarief 2016 Tarief 2015 Tarief 2014
Rioolheffing (elk huishouden) 230 230 230 229 229 229
Éenm. primaire aansluiting 4.035 3.975 3.916 3.877 3.820 3.764
Tariefvergelijking met enkele andere omliggende gemeenten
De tarieven zoals die in de gemeente Staphorst gedurende het jaar 2018 zijn gehanteerd voor huishoudens met 2 
personen in vergelijking met enkele omliggende gemeenten (bron Coelo lokale lasten calculator).

Staphorst Dalfsen Zwartewaterland Steenwijkerland Meppel
€230 €137 €353 €227 €171

Het gemiddelde bedrag per huishouden is volgens Coelo overzicht lokale lasten 2018 € 194
Overzicht baten/lasten riolering: (x €1.000)

Rioolheffing/ 
aansluitbijdrage

Raming 
2019

Raming 
2018

Werkelijk 
2017

Werkelijk 
2016

Werkelijk 
2015

Werkelijk 
2014

Werkelijk 
2013

Loonkosten taakveld 
riolering 210 196 197 - - - -

Totale kosten 1.049 986 747 1.259 1.297 1.196 1.151

Rentekosten 40 41 32 201 202 277 286

Kosten straatvegen (25%) 22 17 19     

BTW-voordeel 121 127 73 95 101 82 88

Kwijtschelding 34 35 33 46 41 36 33

Overhead 259 217  161     

Opbrengst rioolheffing -1.656 -1.709 -1.645 -1.597 -1.574 -1.570 -1.44

Opbrengst 
verfijningsuitkering       -4

Saldo 79 -90 -383 4 67 17 77

Toev./ onttrekking reserve -79 90 383 -4 -67 -17 -77

Toev. t.l.v. de Baarge       737  

Saldo reserve per 31-12 6.137 6.216 6.126 5.743 5.747 5.814 5.093

GRP-V
In 2017 is het tarief met € 1 per huisaansluiting gestegen overeenkomstig GRP-V.

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. De opbrengst wordt aan de 
algemene middelen toegevoegd. De grondslag voor deze belasting is de (WOZ)-waarde. Het belastingbedrag 
wordt door middel van tariefklassen vastgesteld. De tarieven in de jaren 2010 t/m 2019 bedragen:

Waarde o.a.  Tarief 
2019 Tarief 2018 Tarief 2017 Tarief 2016 Tarief 2015 Tarief 2014 Tarief 2013

Minder dan € 55.000 97 96 95 94 93 92 90
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(stacaravans)
€ 55.000 - € 70.000 297 293 289 286 282 278 273
€ 70.000 - € 80.000  343 338 333 330 325 320 314
€ 80.000 - € 90.000  383 378 373 369 364 359 325
€ 90.000 - € 100.000  428 422 416 412 406 400 392
€ 100.000 - € 110.000  472 466 460 455 448 441 434
€ 110.000 - € 120.000  511 504 497 492 485 478 469
€ 120.000 - € 130.000  557 549 541 536 528 520 510
€ 130.000 - € 140.000  586 578 570 564 556 548 537
€ 140.000 - € 150.000  615 606 598 592 583 574 563
Meer dan € 150.000  643 634 625 619 610 601 589

 

Raming 2019 Raming 2018 Werkelijk 
2017

Werkelijk 
2016 Werkelijk 2015 Werkelijk 2014 Werkelijk 2013

58.800 61.000 57.200 61.400 56.300 58.100 59.800
 

Toeristenbelasting
Deze belasting wordt geheven van personen die tegen betaling verblijf houden binnen onze gemeente en 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.

Opbrengst/tarieven:

 Raming 2019  Raming 
2018

Werkelijk 
2017

Werkelijk 
2016

Werkelijk 
2015 Werkelijk 2014 Werkelijk 

2013
Opbrengst 48.700  48.000 66.700 57.800 42.800 38.300 37.200
Tarief 0,72 0,71 0,70 0,69 0,68 0,67 0,66

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 en ventvergunningen in de gemeente. De tarieven voor de standplaatsen van de 
maandmarkt in IJhorst worden afgerond in verband met incasso. 

 Tarief 2019  Tarief 
2018 Tarief 2017 Tarief 

2016 Tarief 2015 Tarief 2014 Tarief 2013

Weekmarkt 1,37/1,98 1,32/1,95 1,33/1,92 1,32/1,90 1,30/1,87 1,28/1,84 1,25/1,80
Maandmarkt n.v.t.  n.v.t n.v.t. n.v.t. 2,95/3,45 2,90/3,40 2,85/3,35
Jaarmarkt 10,20  10,05 9,90 9,80 9,65 9,50 9,35

De opbrengsten en kosten markten bedragen:

 Raming 
2019

Raming 
2018 

Werkelijk  
2017

Werkelijk 
2016

Werkelijk 
2015

Werkelijk 
2014

Werkelijk 
2013

Opbrengst 29.000  30.200 33.000 33.200 46.900 38.500 44.000

Kosten (incl. maandmarkt 
IJhorst) 33.000  32.500 31.700 44.600 54.400 43.000 53.300

Saldo 4.000-    2.300-    1.300 11.400- 7.500- 4.500- 9.300-

Vanaf 2016 zowel lagere opbrengsten als kosten door privatisering van maandmarkt IJhorst.

Begraafrechten
De kosten van begraven en begraafplaatsen zijn (in €)

 Raming 
2019

Raming 
2018 

Werkelijk 
2017

Werkelijk 
2016

Werkelijk 
2015

Werkelijk 
2014

Werkelijk 
2013
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Loonkosten 
taakveld begraven 215.000 157.000 170.000     

Kosten excl. rente 110.000 106.000 86.000 449.000 453.000 386.000 425.000
Rentekosten 2.000 2.000 2.000 11.000 12.000 17.000 23.000
Overhead 58.000 43.000 47.000     
Totaal 385.000 308.000 305.000 460.000 465.000 403.000 448.000

De opbrengst begraafrechten zijn: (in €)

 Raming 
2019

Raming 
2018 

Werkelijk 
2017

Werkelijk 
2016

Werkelijk 
2015

Werkelijk 
2014

Werkelijk 
2013

Totaal 297.000 275.000 332.000 296.000 252.000 213.000 168.000
Percentage kostendekkendheid

Raming 2019 Raming 2018 Werkelijk  2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015 Werkelijk 2014 Werkelijk 2013
79% 89% 109% 64% 54% 53% 38%

 

Hondenbelasting
Er wordt een belasting geheven van houders van honden. De tarieven worden jaarlijks verhoogd met de 
inflatiecorrectie van 1%. De volgende tarieven zijn van toepassing:

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Tarief 1e hond € 40  € 40 € 39 € 38 € 38 € 37 € 36
Tarief 2e en volgende € 90 € 89 € 88 € 87 € 86 € 85 € 84
Kennels € 254  € 251 € 249 € 247 € 244 € 240 € 235

De opbrengst hondenbelasting: (in €)

 Raming 
2019

 Raming 
2018

Raming 
2017

Werkelijk 
2016

Werkelijk 
2015

Werkelijk 
2014

Werkelijk 
2013

 54.100  53.300 54.200 52.500 49.900 49.200 47.300

Overige heffingen/leges
Legesverordening
Onder de naam 'leges' worden een aantal verschillende rechten geheven. Deze heffing wordt opgelegd doordat 
de gemeente diensten verstrekt. De tarieven worden voor 2019 verhoogd met 1,5%. De volgende leges geven als 
opbrengsten:

Soort Raming 
2019

Raming 
2018 

Werkelijk 
2017

Werkelijk 
2016

Werkelijk
2015

Werkelijk
2014

Werkelijk
2013

Bouwleges 449  521 627 557 659 500 564

Bestemmingsplan 102  115 135 153 131 164 187

Bouwplan 40  60 56 49 49 21 29

Leges burgerzaken (incl. 
rijksl.) 256 292 312 311 269 248 222

APV vergunningen 12  11 12 11 14 11 9

Totaal 859  899 1.142 1.081 1.122 944 1.011

Percentage 
kostendekkendheid (exc. 
overhead):
- Omgevingsvergunning
- Burgerzaken

45%
50%

63%
59%

82%
62%

    

Gemeentelijke accommodaties
De gemeente Staphorst beschikt over een aantal accommodaties, die elk jaar een huur of gebruikersvergoeding 
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genereren. De tarieven worden elk jaar vastgesteld. Vanaf het jaar 2007 vindt er jaarlijks een trendmatige 
verhoging plaats.

(Bedragen x €1.000)

Soort Raming 2019 Raming 
2018 

Werkelijk 
2017

Werkelijk 
2016

Werkelijk 
2015

Werkelijk 
2014

Werkelijk 
2013

Dienstencentrum 43  46 36 38 44 41 68

Sporthal 55  56 55 59 59 52 69

Gymzalen 20  20 21 23 21 36* 58*

Voetbal accomodaties 54  46 50 41 35 34 34
Totaal 172  168 162 161 159 163 199
* Huur gymzalen 2012 t/m 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 voor kwijtschelding voor riool- en afvalstoffenheffing in aanmerking komen. In de ‘Leidraad 
Invordering’ staan de voorwaarden en berekeningen voor het verlenen van kwijtschelding. Voor welke 
belastingsoorten en welke mate kwijtschelding mogelijk is heeft de gemeente geregeld in de “Regeling 
kwijtschelding gemeentelijke belastingen”.

Aantal in behandeling genomen verzoeken om kwijtschelding riool- en afvalstoffenheffing:

Kwijtscheldingsverzoeken
(x € 1.000) Raming 2019 Raming 

2018 
Werkelijk 

2017
Werkelijk 

2016
Werkelijk 

2015
Werkelijk 

2014
Werkelijk 

2013

Afgewezen 13  15 16 19 15 12 30

Toegekend 152  149 150 159 142 134 105

Gedeeltelijk toegekend 3  2 3 2 6 6 2

Totaal 158  166 169 180 163 152 137
Verleend bedrag aan kwijtschelding:
Raming 2019 Raming 2018 Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015 Werkelijk 2014 Werkelijk 2013

€ 62.200 € 62.500 € 62.000 € 63.100 € 58.600 € 48.400 € 42.300
De kwijtschelding mag 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. Hierdoor betaalt uiteindelijk de belastingbetaler voor degene die kwijtschelding krijgt.

Lastendruk
In het bovenstaande hebben wij per belastingsoort aangegeven hoeveel de opbrengst in het begrotingsjaar 2019 
zal zijn. Om dit enigszins 'tastbaar' te maken geven wij u aan hoe de belastingdruk over 2018 en voorgaande 
jaren bedroeg. In deze berekening zijn alleen die belastingen betrokken die nagenoeg voor iedereen van 
toepassing zijn. Voor de jaren 2008 t/m 2014 was de bron de belastinguitgave van de provincie Overijssel. Vanaf 
2015 wordt er geen uitgave meer uitgebracht. De gemiddelde woningwaarde (bron Provincie) in onze gemeente 
in jaren 2015 en 2016 € 241.000, in 2017 € 245.000 en in 2018 € 250.000. De gemiddelde woningwaarde per 
gemeente is het totaal van alle waardes van woningen in een gemeente gedeeld door het aantal woonruimtes in 
die gemeente.

Uitgangspunt is vanaf 2016: een eigenaar en bewoner van een “standaardwoning” met een gemiddelde waarde 
van € 250.000 in 2018 (bron Coelo).

Soort Raming 
2019

Raming 
2018

Werkelijk 
2017

Werkelijk 
2016

Werkelijk 
2015

Werkelijk 
2014

Werkelijk 
2013

Afvalstoffenheffing (vast 
+ variabel) 175 173 171 171 187 196 208

Rioolheffing 230 230 230 229 229 229 229

OZB 266 262 258 256 242 239 219

Totaal 671 665 659 656 658 664 656

        

Gemidd. in de prov.   757 811 722 716 713 700
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Vanaf 2015 verstrekt de provincie Overijssel geen belastinguitgave meer. Cijfers vanaf 2016, bron: COELO. 
Opgemerkt wordt dat de aangeleverde cijfers door Coelo voor onze gemeente m.b.t. de afvalstoffenheffing  hoger 
zijn dan de werkelijk gemiddelde lasten voor burger. Coelo gaat uit van € 194 per aansluiting, terwijl dit werkelijk € 
173 is. Een verschil van € 21. Indien dit voor de andere gemeenten in de provincie ook het geval is, zijn de 
gemiddelde lasten daar ook lager dan vermeld. 

Onderbouwing kosten overhead
Tot en met 2016 zijn de kosten van overhead in de doorberekende eigen uurtarieven verwerkt. De nieuwe BBV 
voorschriften schrijven voor dat dit niet meer is toegestaan. Om tot een kostendekkende exploitatie te komen 
geeft de notitie overhead mogelijkheden om deze kosten wel in de tarieven door te berekenen. Om zoveel 
mogelijk aansluiting te vinden bij het verleden en de realiteit is gekozen voor de methodiek om toe te rekenen op 
basis van omvang taakveld. Bij deze berekening is voor afvalgebeuren de kosten van N.V. Rova hierop in 
mindering gebracht omdat hier weinig ambtelijke bemoeienis mee is, in de overige gevallen is uitgegaan van de 
totale kosten per taakveld.

N.B.
Bij de berekening van de tarieven moet de methodiek voor de toerekening van overhead worden opgenomen in 
de financiële verordening.
Berekening percentage overhead (bedragen x €1.000)  
Totale lasten alle taakvelden 36.048
Af: kosten ROVA -1.075
Totale lasten alle taakvelden na aftrek N.V. Rova 34.973
Totaal taakveld 0.4- overhead - 5.429
Totale lasten alle taakvelden na aftrek N.V. Rova en overhead 29.544
  
Percentage overhead: 5.429/ 1% van 34.973 18,14%
Gerekend is met een toerekening van 18,14%.  In de jaarrekening wordt gerekend met het dan definitieve 
percentage op basis van de werkelijke cijfers. 
Er wordt geen rente vergoed aan de reserves en voorzieningen. Het renteomslagpercentage is 0,05%. Gerekend 
wordt met een renteomslagpercentage van 0,5%. Op het taakveld riolering en begraven zijn investeringen 
geactiveerd en wordt 0,5% rente toegerekend. Aan de taakvelden afval, burgerzaken en bouwen/wonen wordt 
geen rente toegerekend. Deze laatste 3 taakvelden hebben geen investering op de balans. Sinds 2016 wordt er 
overeenkomstig BBV-voorschriften geen rente meer toegerekend aan grondexploitaties.     

Kosten overhead taakveld 7.3 - afval (bedragen x €1.000)  

Totale lasten taakveld 1.171

Af: kosten Rova - 1.075

Blijft: bedrag toerekening overhead 96

Overhead: 18,14% is 17

Bij: kosten Rova 1.075

BTW voordeel 234

Totaal 1.422

Toerekening 25% straatreiniging 18

Overhead 18,14% is 3

BTW voordeel 4

Kwijtschelding afvalstoffenheffing 27

Overhead 18,14% is 5
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Overhead automatisering etc. direct/rechtstreeks toerekenen 14

Totaal 1.494

baten - 1.274

t.l.v. reserve 220

baten in % vd kosten 85,26%

Middels onttrekking uit de reserve matiging afvalstoffenheffing is het afvalgebeuren kostendekkend.

Kosten overhead taakveld 7.2 - riolering (bedragen x €1.000)  

Totale lasten taakveld (excl. rente) 1.259

toegerekende rente 40

Overhead: 18,14% is 236

BTW voordeel 121

 1.656

Toerekening 25% straatreiniging 18

Overhead 18,14% is 3

BTW voordeel 4

Kwijtschelding rioolheffing 34

Overhead 16,14% is 6

Overhead automatisering etc. direct/rechtstreeks toerekenen 14

Totaal 1.735

baten - 1.656

t.l.v. reserve 79

baten in % v.d. kosten 95,43%

Middels onttrekking uit de reserve rioolbeheer is het taakveld riolering kostendekkend.
 
Kosten overhead taakveld 0.2 - burgerzaken (bedragen x €1.000) 
Totale lasten taakveld 440
Overhead: 18,14% is 80
BTW voordeel 4
Totaal 524
baten - 261
t.l.v. exploitatie 263
baten in % vd kosten 49,81%
 
Kosten overhead taakveld 7.5 - begraafplaatsen (bedragen x €1.000) 
Totale lasten taakveld 325
toegerekende rente 0,5% 2
Overhead: 18,14% is 59
Totaal 386
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baten - 297
t.l.v. exploitatie 89
Baten in % vd kosten 77,00%
 
Kosten overhead taakveld 8.3 - wonen en bouwen (bedragen x €1.000) 
Totale lasten taakveld 1.107
Overhead: 18,14% is 201
Totaal 1.308
baten - 591
t.l.v. exploitatie 717
baten in % v.d. kosten 45,19%
 
Kosten overhead taakveld 8.2 - grondexploitatie (bedragen x €1.000) 
Lk. taakveld grondexploitatie 100
Rouveen- West 4 53
De Esch 3 429
Bullingerslag 33
kosten 615
Overhead: 18,14% is 112
 727
baten - 1.966
t.g.v. exploitatie - 2.171
baten in % v.d. kosten 270,43%
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Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

(bedragen x € 1.000) Baten Lasten Saldo

Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie 25.227 2.977 -22.250

Programma 1 - Openbare orde en veiligheid 61 1.329 1.268

Programma 2 - Verkeer en vervoer 69 2.943 2.875

Programma 3 - Economie en ondernemen 206 160 47

Programma 4 - Onderwijs 338 1.579 1.241

Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme 230 3.140 2.910

Programma 6 - Sociaal domein 2.276 10.811 8.534

Programma 7 - Gezondheid en milieu 3.143 4.298 1.155

Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 2.697 3.388 691

Programma 9 - Overhead en financiën 47 5.559 5.512

Totaal programma's 34.294 36.183 1.889

Toevoeging/onttrekking reserves

Programma 0 81 0 - 81

Programma 1 0 0 0

Programma 2 1.247 660 - 587

Programma 3 0 0 0

Programma 4 466 0 - 466

Programma 5 122 0 - 122

Programma 6 0 0 0

Programma 7 299 0 - 299

Programma 8 280 0 - 280

Programma 9 274 201 - 73

Totaal toevoeging/onttrekking reserves 2.769 861 - 1.908
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Geraamd resultaat na toevoeging/onttrekking aan de 
reserves 37.063 37.044 - 19

(er kan een afrondingsverschil in zitten)

Toelichting op het overzicht van baten en 
lasten

Algemene dekkingsmiddelen
1 | Lokale heffingen

De gemeente Staphorst kent de volgende niet bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen: (bedragen x 
€1.000)

Soort Rekening 
2017

Begroting 2018 
(na wijziging)

Begroting 
2019

Meerjarenraming 
2020

Meerjarenraming 
2021

Meerjarenraming 
2022

OZB 2.687 2.752 2.822 2.893 2.965 3.039

Forensenbelasting 57 61 59 60 61 61

Toeristenbelasting 67 48 49 49 50 51

Hondenbelasting 54 53 54 55 56 57

 2.865 2.914 2.984 2.057 3.132 3.208

De onroerende zaakbelasting is in de jaren 2011 t/m 2014 jaarlijks verhoogd met 9,25% (2% trendmatig en 
jaarlijks 7,25%). In 2015 en 2016 is rekening gehouden met een trendmatige verhoging van 1,5% en in 2017 van 
1% en in 2018 en 2019 weer 1,5%. Tevens is rekening gehouden met een geringe areaaluitbreiding. De overige 
belastingen zijn trendmatig verhoogd met 1,5% en in 2017 met 1% en in 2018 en 2019 weer met 1,5%.

2 | Algemene uitkeringen

Soort Rekening 
2017

Begroting 2018 
(na wijziging)

Begroting 
2019

Meerjarenraming 
2020

Meerjarenraming 
2021

Meerjarenraming 
2022

Algemene 
uitkering 13.337 14.034 20.938 21.599 22.204 22.816

Uitkering 
deelfonds sociaal 
domein

   5.782 5.714     

Totaal 19.119 19.748 20.938 21.599 22.204 22.816

Uitkeringsfactoren 1,428 1,502 1,572 1,621 1,659 1,700

De geraamde algemene uitkeringen uit het gemeentefonds zijn gebaseerd op de mei-circulaire 2018, waarbij 
rekening is gehouden met een uitkeringsfactor in 2018 van: 1,572. Eén punt uitkeringsfactor geeft voor onze 
gemeente een bedrag van € 13.300.

De uitkeringsfactor in de meerjarenraming voor de jaren 2020 t/m 2022 is resp.1,621, 1,659 en 1,700. Dit 
meerjarenperspectief is gebaseerd op de ramingen in lopende prijzen.

3 | Dividend
Geraamd zijn de navolgende dividenden en ontvangen interest:

 

 Rekening 
2017

Begroting 
primair 
2018

Begroting 
primair 
2019

Meerjarenbegroting 
2020

Meerjarenbegroting 
2021

Meerjarenbegroting 
2022

Vitens N.V. 62 50 42 20 20 20
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Idem - 
achtergestelde 
lening

8 4 2 1 0  

Enexis N.V. - 
dividend 23 23 23 23 23 20

Enexis B.V.- 
rente deelneming 9 1 1 0 0 0

CBL/Verkoop 
vennootsdchap 1      

Rendo N.V. - 
dividend 325 322 322 322 322 322

Wadinco N.V. - 
dividend 20 20 20 20 20 20

       
Rova N.V. - 
dividend 161 55 55 55 55 55

Rova N.V. - 
achtergestelde 
lening

30 30 30 30 30 30

Bank 
Nederlandse 
gemeenten

49 48 48 45 45 45

BNG Financial 
Bond Fonds 1 1 1    

BNG 
Government 
Bond Fonds

1 1 1    

Winst verkoop 
Financial Bond 
Fonds

1 10 10    

Winst verkoop 
Government 
Bond Fonds

68 60 60    

Algemeen totaal 759 625 615 516 515 512

4 | Saldo financieringsfunctie

 Rekening 
2017

Begroting 
primair 
2018

Begroting 
primair 
2019

Meerjarenbegroting 
2020

Meerjarenbegroting 
2021

Meerjarenbegroting 
2022

Baten 52 5 3 3 3 3

Lasten 63 43 21 7 4 1

Saldo 11 38 18 4 1 -2

Rentelasten:       
Totaal 
doorbelaste 
rente:

124 135 153 148 148 143

Ten laste van:       

Riolering (t.l.v. 
reserve) 33 41   40  40 41 42

Doorbelaste 
rente t.l.v. 
exploitatie

91 94 113 108 107 101

De lage rentelast  komt doordat het vanaf 2017 het rekenpercentage 0,5% is. Omdat we praktisch geen vreemd 
vermogen hebben wordt aan de  gronden in exploitatie en de financiële vaste activa geen rente toegerekend. Op 
de boekwaarde van gronden die nog niet in exploitatie zijn mag overeenkomstig BBV voorschriften ook rente 
meer worden bijgeschreven.  De nieuwe BBV voorschriften schrijven voor dat de doorberekende rente maximaal 
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0,5% mag afwijken van het berekende omslagpercentage, voor onze gemeente is dat 0,045%. 

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. Hoe meer rente wordt doorberekend (bij hogere 
boekwaarde), hoe hoger het rentevoordeel. Het lagere  rekenpercentage rente heeft tot gevolg dat de rentelasten 
op de programma’s afgenomen zijn, evenals het rentevoordeel (per saldo in totaliteit geen voor- en/of nadeel, 
behalve grondexploitatie en riolering) . Er wordt geen rente gecalculeerd over het werkzame eigen vermogen van 
de gemeente.

5 | BTW-compensatiefonds

 Rekening 
2017

Rekening 
2016

Rekening 
2015

Rekening 
2014

Rekening 
2013

Rekening 
2012

Gedeclareerde bedragen 1.823 2.017 1.900 1.716 2.541 1.895

De afwijkingen in de verschillende jaren is hoofdzakelijk een gevolg van een hoger of een lager bedrag aan 
investeringen waarop het BTW Compesatie Fonds (BCF) van toepassing is (openbaar nut: riolering, wegen, 
plantsoenen, bouwrijp maken grondexploitatie etc.) In de begroting worden geen BCF-bedragen meegenomen 
van uitgaven en investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. Vanaf 1 januari 2003 hebben de 
gemeenten te maken met het BCF. Gemeenten kunnen daardoor een groot deel van de hen in rekening 
gebrachte BTW-voordruk terug krijgen. Op 5 november 2009 is een raamovereenkomst (handhavingconvenant) 
met de belastingdienst ondertekend. Controle vindt vooraf plaats, zodat de gemeente niet voor verrassingen 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.

Doordat de begroting met ingang van 2018 opgemaakt is in Pepperflow is het niet meer mogelijk om het te 
verwachten bedrag BTW-compensatiefonds te berekenen. In Pepperflow is in tegenstelling tot de vorige 
begrotingen in Excel geen kolom inclusief BTW. 

6 | Onvoorzien
Saldi van de (hulp)kostenplaatsen:
In de oorspronkelijke raming worden in principe geen voor- en nadelen meegenomen. De begroting moet sluitend 
zijn. In de loop van het jaar worden doorgaans bedragen beschikbaar gesteld (middels begrotingswijzigingen) ten 
laste van onvoorzien. Het geraamde voordeel in de meerjarenraming komt door de geraamde stijging van de 
algemene uitkering gemeld in de meicirculaire van 2018.

Onvoorzien:

Werkelijk 
v.d. rek. 

saldo 
2017

Begroting 
primair 
2018

Begroting 
primair 
2019

Meerjarenbegroting 
2020

Meerjarenbegroting 
2021

Meerjarenbegroting
  2022

Onvoorzien vrij 
beschikbaar 349 36 55 108 314 602

Onvoorzien invest. 
na opmaak 
begroting

 38 0 0 0 0

Loonstijging 0 170 100 102 103 104

Onvoorzien lijst 
investeringen 
(cumulatief)

0 225 441 658 718 721

Idem afschrijving 
invest.openb.ruimte 0  0 0 0 0

Werkkostenregeling 
80% overschr. 0      

Totaal 349 469 596 868 1.135 1.427

In de primitieve (meerjaren)begroting wordt een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 36. De raming 
van deze post is gebaseerd op een bedrag van ruim € 2 per inwoner. Voor loonstijging volgens de CAO is € 100 
meegenomen. Dit bedrag is in de jaren 2012 t/m 2022 geïndexeerd met 1,5%. De afschrijvingslasten van 
investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut (wegen etc.) zijn voor 2019 geraamd op € 268. De 
hierbij behorende geraamde investeringen staan ook op de staat van investeringen (model C). De geringe stijging 
in de jaren 2020 t/m 2022 komt doordat alleen die investeringen zijn meegenomen waaraan een raadsbesluit ten 
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grondslag ligt. De op de lijst van investeringen geraamde kredieten zijn niet meegenomen omdat de raad hierover 
nog moet beslissen. Met ingang van 2016 wordt hier geen rentelast meer in meegenomen omdat de 
investeringen met eigen middelen worden gefinancierd en de uitzetting op korte termijn (verplicht 
schatkistbankieren) geen rente oplevert. 
De afschrijving investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut worden gedekt uit de in 2017 
gevormde reserve afschrijving investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. 

Overzicht incidentele lasten en baten per programma
bedragen x € 1.000)
Incidentele lasten per programma
worden onttrokken ad reserves of 
geactiveerd

Begroting 
primair 2019

Meerjarenbegroting 
2020

Meerjarenbegroting 
2021

Meerjarenbegroting 
2022

Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie
Overgang taxeren op oppervlakte 
(wet WOZ) - 
t.l.v. reserve zonder bestemming

65    

Programma 1 | Openbare orde en veiligheid
Vergroten veiligheidsbeleving -
t.l.v. reserve zonder bestemming 10    

Vergroten veiligheidsgevoel -
t.l.v. reserve zonder bestemming 10    

Programma 2 | Verkeer en openbare ruimte
Ontsluiting Rouveen -
t.l.v. reserve verkeersontsluiting  25   

Bereikbaarheid gemeente - 
t.l.v. reserve verkeersontsluiting   5  

Fietsplan: actualisatie -
t.l.v. reserve zonder bestemming 25    

Verplaatsen op- en afritten A28 -
t.l.v. reserve verkeersontsluiting 50    

Herinrichting omgeving station: 
onderzoek/onderbouwing 
haalbaarheid -
t.l.v. reserve zonder bestemming

20    

Schaftkeet -
t.l.v. reserve zonder bestemming 14    

Puincontainer -
t.l.v. reserve zonder bestemming 11    

Sneeuwploeg nr. 1 t.b.v. vrachtauto 9    
Sneeuwploeg nr. 4 t.b.v. tractor  10   
Programma 3 | Economie / ondernemen
Detailhandelsvisie: uitvoering -
t.l.v. reserve grondexploitatie 30    

Haven: onderzoek economische 
mogelijkheden -
t.l.v. reserve zonder bestemming

5    

Ondersteuning startende 
ondernemers -
t.l.v. reserve grondexploitatie

15    

Nieuwe bestemmingen vrijkomende 
agrarische gebouwen -
t.l.v. reserve zonder bestemming

5    

Haven: vervolgonderzoek 
haalbaarheid -
t.l.v. reserve grondexploitatie

30    

Programma 4 | Onderwijs
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Vakonderwijs -
t.l.v. reserve zonder besteming     

Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme
Opstellen en uitvoeren plan groot 
onderhoud openbaar groen - 
t.l.v. reserve grondexploitatie

30 1.000   

Culturele vormingsactiviteiten -
t.l.v. reserve zonder bestemming 5    

Bibliotheken -
t.l.v. reserve zonder bestemming 7    

Aanleg ommetjes, speelplaatsen en 
trapveldjes -
t.l.v. reserve volkshuisvesting

90    

Groenbeheerplan: opstellen -
t.l.v. reserve zonder bestemming 25    

Langjarig beheer en onderhoud 
landschapselementen -
t.l.v. reserve zonder bestemming

25    

Boombeheer: achterstallig 
onderhoud (buiten de bebouwde 
kom) -
t.l.v. reserve zonder bestemming

50 50 50  

Boombeheer: achterstallig 
onderhoud (binnen de bebouwde 
kom) -
t.l.v. reserve zonder bestemming

35 35 35  

Opstellen beleidsplan 
verkoop/gebruik gemeentegroen -
t.l.v. reserve zonder bestemming

 25   

Begeleiding nationale 
groencompetitie Entente Florale -
t.l.v. reserve zonder bestemming

  20  

Opstellen beleidsplan speelplaatsen 
-
t.l.v. reserve zonder bestemming

   25

Recreatie & Toerisme: 
gebiedsontwikkeling en 
kwaliteitsslag -
t.l.v. reserve zonder bestemming

135    

Routenetwerk fiets & wandelpaden -
t.l.v. reserve zonder bestemming  40 20  

Programma 6 | Sociaal domein
Extra inzet capaciteit sociaal 
domein 2018 t/m 2021 -
t.l.v. reserve sociaal domein

300 300   

Ontwikkelen van algemene 
voorliggende voorzieningen 2018 
t/m 2020 -
t.l.v. reserve sociaal domein

50 50   

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
Projectkosten 
uitvoeringsprogramma 
duurzaamheid 2015 t/m 2019 -
t.l.v. reserve zonder bestemming

255   200

Klimaatadaptie - 
t.l.v. reserve zonder bestemming 20    

Permanent meetsysteem 't Wiede 
Gat -
t.l.v. reserve zonder bestemming

12    
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Dynamische geurkaart -
t.l.v. reserve zonder bestemming 55    

Aanpak onderzoeksvermindering 
Flora/fauna -
t.l.v. reserve zonder bestemming

60    

Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Soortenmanagementplan -
t.l.v. reserve zonder bestemming 60    

Woonvisie -
t.l.v. reserve grondexploitatie 25    

De Streek: evaluatie 
transformatiebeleid -
t.l.v. reserve zonder bestemming

 5   

Ruimtelijke kwaliteit dorpskernen -
t.l.v. reserve grondexploitatie  20 20  

Recreatieparken: revitalisatie -
t.l.v. reserve zonder bestemming  10   

Programma 9 | Overhead
Vervroegde afschrijving in te ruilen 
vrachtauto (BZ-BH-51) -
t.l.v. reserve zonder bestemming

31    

Hogedrukreiniger: vervangen -
t.l.v. reserve zonder bestemming  12   

Knijperbak + rotator -
t.l.v. reserve zonder bestemming     

Vervanging schuifpoort ingang 
gemeentewerf -
t.l.v. reserve zonder bestemming

8    

Dienstverlening -
t.l.v. reserve zonder bestemming 9    

Digitale agenda 2020 -
t.l.v. reserve zonder bestemming 100    

Gemeentewerkplaats: groot 
onderhoud -
t.l.v. reserve voorziening 
gebouwenbeheer

 430   

 
(bedragen x € 1.000)
geen incidentele baten, met uitzondering onttrekkingen reserves:
Incidentele baten per 
programma:
worden onttrokken ad reserves of 
geactiveerd

Begroting 
primair 2019

Meerjarenbegroting 
2020

Meerjarenbegroting 
2021

Meerjarenbegroting 
2022

Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie

Reserve zonder bestemming 65    

Programma 1 | Openbare orde en veiligheid

Reserve zonder bestemming 20    

Programma 2 | Verkeer en openbare ruimte

Bestemmingsreserve: 
verkeersontsluiting 50 25 5  

Reserve zonder bestemming 79 10   
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Programma 3 | Economie/ ondernemen
Reserve grondexploitatie 75    
Reserve zonder bestemming 10    
Programma 4 | Onderwijs
Geen incidentele baten     
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme
Reserve grondexploitatie 30 1.000   
Reserve zonder bestemming 282 150 125 25
Reserve volkshuisvesting 90    
 Programma 6 | Sociaal domein
 Reserve sociaal domein 350 350   
 Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
 Reserve zonder bestemming 402   200
 Programma 8 | Volkshuisvesting 
en ruimtelijke ordening     

Reserve zonder bestemming 60 15   
Reserve grondexploitatie 25 20 20  
Programma 9 | Overhead
Reserve zonder bestemming 148  12  

Totaal incidentele baten 1.686 1.570 162 225

Toelichting:
Alle incidentele lasten worden gedekt door reserves, zodat er per saldo ten laste of bate van de 
exploitatiebegroting geen incidentele lasten of baten komen.
Bovenstaande bedragen zijn nog niet in het volgende overzicht van de reserves verwerkt, omdat deze bedragen 
nog niet door de raad beschikbaar gesteld.
 

Recapitulatie 
reserves

Werkelijk 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
primair 
2019

Meerjarenbegroting 
2020

Meerjarenbegroting 
2021

Meerjarenbegroting 
2022

Werkelijke 
stand 1 januari  52.678 50.048 47.604 45.696 43.889 42.244

Bij: resultaat 
voorgaand jaar         158      

Bij: 
toevoegingen   13.037   3.596      861     861      906 903

Af: 
onttrekkingen - 11.797 - 6.679 - 2.769 - 2.668 - 2.551 - 2.370

Geraamde 
stand 31 
december

  54.076 46.965 45.696 43.889 42.244 40.777

De afname van de reserves komt doordat in de komende jaren de afschrijvingslasten van diverse investeringen in 
de openbare ruimte met maatschappelijk en meerjarig nut ten laste van de reserves gebracht worden, oplopend 
van € 268 in 2019 tot € 272 in 2022.

Ook worden de afschrijvingslasten van diverse gemeentelijke gebouwen jaarlijks ten laste van de daartoe in 2015 
gevormde reserve gebracht. Het gaat om een jaarlijks bedrag van € 626. Doorgaans vinden de uitgaven in een 
later stadium plaats dan geraamd. Daarnaast worden incidentele uitgaven die niet geactiveerd hoeven te worden 
ten laste van de reserves gebracht. De werkelijke stand van de reserve is dan ook veelal hoger dan de 
geraamde. De toekomstige winsten op grondexploitaties worden geraamd op € 5 miljoen (inclusief industrieterrein 
Bullingerslag), waarvan in 2017 ruim € 1 miljoen winst is genomen. De winsten in de grondexploitaties komen ten 
gunste van de reserve grondexploitatie.

Hierbij is geen rekening gehouden met een 2-tal investeringen die als bovenwijkse voorziening ten laste van het 
industrieterrein Bullingerslag gebracht kunnen worden.
Het betreffen de volgende investeringen:
1. Ontsluiting industrieterrein Bullingerslag in 2019 - verwacht krediet € 885 (lijst van investeringen 2019 jaarschijf 
2021). 
2. Bajonetaansluiting kruising Oosterparallelweg - JJ Gorterlaan -  € 917  (krediet beschikbaar gesteld d.d. 17 
oktober 2017.
De gronden worden in de fiscale balans tegen de marktwaarde per 1 januari 2016 ingebracht. 
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Recapitulatie 
voorzieningen

Werkelijk 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Meerjarenbegroting 
2020

Meerjarenbegroting 
2021

Meerjarenbegroting 
2022

Werkelijke stand 
1 januari 1.955 1.861 3.253 3.218 3.182 3.145

Bij: 
toevoegingen 722 115 252 254   256 258

Af: 
onttrekkingen - 421 - 85 - 287 - 290 - 293 - 296

Geraamde stand 
31 december 2.256 1.891 3.218 3.182 3.145 3.107

Uiteenzetting financiële positie en de 
toelichting
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Balans
Balans per 31 december (2018, 2019, 2020, 2021 en 2022)

(bedragen x €1.000)

ACTIVA Ultimo 2018 Ultimo 2019 Ultimo 2020 Ultimo 2021 Ultimo 2022

VASTE ACTIVA           

Immateriële vaste activa  0  0  0  0  0 

Kosten sluiten geldleningen en 
saldo van agio en disagio 0  0  0  0  0  

Kosten van onderzoek en 
ontwikkeling 0  0  0  0  0  

Materiële vaste activa  35.886  34.345  33.684  32.623  30.988 

Investeringen met een 
economisch nut:
- strategische gronden
- overige investeringen met een 
economisch nut
- idem waarvoor ter bestr.kosten 
heffing kan worden geheven

 
4.410

17.689
8.372

 

 
4.405

16.579
8.214

 

 
4.405

15.513
8.892

 

 
4.405

14.492
9.124

 4.405
13.547

8.705

 

Investeren in de openb.ruimte 
met uitsluitend maatsch. nut 5.415  5.147  4.875  4.603  4.331  

Financiële vaste activa  2.682  1.415  1.328  1.241  1.234

Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen (kap.verstrekk., 
aandelen)
- gemeenschappelijke 
regelingen
- overige verbonden partijen

 
184

0
0

 

 
184

0
0

 

 
184

0
0

 

 
184

0
0

 184
0
0

 

Leningen aan:
- woningbouwcorporaties
- deelnemingen (leningen)
- overige verbonden partijen

 
0

698
0

 

 
0

541
0

 

 
0

460
0

 

 
0

379
0

 0
379

0

 

Overige langlopende leningen 
u/g (hyp.len.ond.terr.) 695  689  684  677  671  

Ov. Uitzett. met een 
rentetypische looptijd >jaar 1.105  0  0   0  0  

Bijdragen aan activa in 
eigendom van derden           

TOTAAL VASTE ACTIVA 38.568 35.759 35.012 33.863 32.222

           

VLOTTENDE ACTIVA           

Voorraden  2.270  2.225  1.366  789  479 

Grond- en hulpstoffen:
- niet in exploitatie genomen 
bouwgronden
- overige grond- en hulpstoffen

 
0
0

 
 

0
0

 
 

0
0

 
 

0
0

 0
0

 

Onderhanden werk, waaronder 
gronden in exploitatie 2.270  2.225  1.366  789  479  

Gereed product en 
handelsgoederen  0   0   0   0  0  
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Vooruitbetalingen  0   0   0   0  0  

Uitzettingen met een 
rentetypische looptijd <1 jaar  13.817  12.703  12.299  12.347  12.746 

Vorderingen op openbare 
lichamen 1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  

Verstrekte kasgeldleningen aan 
openbare lichamen           

Uitzettingen in 's Rijks schatkist 
<1 jaar 11.817  10.703  10.299  10.347  10.746  

Overige vorderingen 1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  

Overige uitzettingen  0   0   0   0  0  

Liquide middelen  241  241  241  241   

Kassaldi  1  1  1  1    

Rabobank beleggersrekening  240  240  240  240    

Banksaldi 0  0  0  0    

Overlopende activa  2.000  1.600  1.300  1.250  1.250 

Vooruitbetaalde bedragen 500  500  500  500  500  

Van Eur. of Ned. overh. n.t.o. 
specifieke uitk. 500  500  500  500  500  

Overige nog te ontvangen en 
vooruitbetaalde bedragen 1.000  600  300  250  250  

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 18.328 16.769 15.206 14.627 14.716

       

TOTAAL-GENERAAL 56.896 52.529 50.217 48.490 46.937

PASSIVA Ultimo 2018 Ultimo 2019 Ultimo 2020 Ultimo 2021 Ultimo 2022 

VASTE PASSIVA           

Eigen vermogen  47.604  45.696  43.889  42.245  40.778 

Algemene reserve 11.268  10.988  10.753  10.603  10.573  

Bestemmingsreserves:
- voor egalisatie van tarieven
- overige bestemmingsreserves

0
36.336

 0
34.708

 0
33.136

 0
31.642

 0
30.205

 

Resultaat na bestemming: nog te 
bestemmen resultaat 0  0  0  0  0  

Voorzieningen  3.254  3.218  3.182  3.145  3.107 

Voorzieningen voor verplichtingen, 
verliezen en risico's 3.254  3.218  3.182  3.145  3.107  

Onderhoudsegalisatievoorzieningen           

Door derden beklemde midd. met 
een spec. aanwendingsrichting 0  0  0  0    

Vaste schulden met een 
rentetypische looptijd >1 jaar  1.062  614  144  99  51 

Obligatieleningen           



 - pagina 160 van 211

Onderhandse leningen van:
- binnenlandse pensioenfondsen en 
verzekerings-instellingen
- binnenlandse banken en overige 
financiële instellingen
- binnenlandse bedrijven
- overige binnenlandse sectoren
- btl. Instell., fondsen, banken, 
bedrijven en ov. sectoren

 
0

1.062
0
0
0

 

 
0

614
0
0
0

 

 
0

144
0
0
0

 

0
99

0
0
0

 

0
51

0
0
0

 

Waarborgsommen  0   0   0   0  0  

Verplichtingen uit hoofde van 
financial- lease overeenkomsten 0  0  0  0  0  

TOTAAL VASTE PASSIVA 51.920 49.528 47.216 45.489 43.936  

           

VLOTTENDE PASSIVA           

Netto vlottende schulden met een 
rente typische looptijd <1 jaar  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000 

Kasgeldleningen  0   0   0   0  0  

Kas- en banksaldi 0  0  0  0  0  

Overige schulden 1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  

Overlopende passiva  3.975  2.000  2.000  2.000  2.000 

Vooruitontvangen bedragen 0  0  0  0  0  

Van Eur. of Ned. overh. Ontv., nog 
te besteden specifieke uitk. 1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  

Nog te betalen bedragen 2.975  1.000  1.000  1.000  1.000  

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA  4.975  3.000  3.000  3.000  3.000 

           

TOTAAL-GENERAAL  56.896  52.529  50.217  48.490  46.937 

           

Gewaarborgde geldleningen  1.000  850  700  550  400 

Garantstellingen  0  0  0  0  0 
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Dekkingsplan begroting 2019 - 2022
Aansluiting zomernota 2018 met uitkomst begroting 2019
In de zomernota 2017 zijn de uitkomsten van de (voorlopige) begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 
gepresenteerd. Daarbij werd een negatieve uitkomst gepresenteerd van € 114.000 in 2018 en oplopend naar 
2021 een negatieve uitkomst van € 119.000. Hierbij werd nadrukkelijk opgemerkt dat het nog een concept-
uitkomst betrof. 
Bij het definitief samenstellen van de begroting 2018 -2021 is gebleken dat de begroting  structureel en reëel 
sluitend is zonder dat er aanvullende dekkingsmaatregelen noodzakelijk zijn. De (forse) verhoging van de 
algemene uitkering uit het gemeentefonds is hier voor een belangrijk deel debet aan.
Gebruikelijk is het dat op deze plaats de financiële aansluiting tussen de zomernota en de begroting zichtbaar 
wordt gemaakt. Dit jaar is er geen zomernota samen gesteld.  Hiervoor zijn twee redenen: 

1.  geen nieuw college
Een belangrijk onderdeel van de zomernota  is de beleidsmatige en financiële uitwerking  van het coalitieakkoord. 
Eind mei, de uiterste termijn voor het samenstellen van de zomernota, wat er nog geen nieuwe coalitie. Omdat 
door het ontbreken van dit onderdeel de informatiewaarde sterk af neemt, heeft uw raad besloten dat behandeling 
van een zomernota minder zinvol is. 

2.  demissionaire status college
Ook het bestuurlijk aspect namelijk dat een demissionair college over het nieuwe beleid in 2019 en volgende 
jaren zou moeten  besluiten is onwenselijk en heeft bij dit besluit nadrukkelijk mee gewogen.   

Uitkomst begroting 2019 en meerjarenraming 2020 - 2022

Samenvatting Begroting 2019 Meerjarenraming
  2020 2021 2022
Uitkomst 19.034 72.078 276.606 563.898
Dekkingsplan - - - -
Per saldo 19.034 72.078 276.606 563.898

Analyse (globale) begrotingsuitkomst 2019 met begroting 2018 en meerjarenraming 2020 - 2022
In de begroting zijn bij de programma’s de belangrijke afwijkingen toegelicht. Het is daarom niet zinvol die op 
deze plaats te herhalen. Volstaan wordt met onderstaande globale analyse.

Analyse begroting 2019 - 2018

Bedragen x € 1 Nadeel Voordeel

Programma 0 Algemeen Bestuur en Organisatie

div.

toename personeelslasten:  
voornamelijk doorwerking van de 
CAO- en 
premiestijgingen                            
                                                      
                                                      
                                                      
                            minus: 
inkomsten 3 gemeenten i.v.m. 
gezamenlijke benoeming 
uitvoering  AVG.
Voor nadere analyse loonsom: 
zie paragraaf bedrijfsvoering     
onderdeel: personeel/HRM  - 
globale analyse loonsom 2018 
ten opzichte van  
2019                                              

   807.000
 
-/- 68.000
    739.000
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0.1
gemeenteraad: 
voorlichting+advertentie, 
werkbezoeken, kosten derden

 70.000

0.1 College van B.&W.: 
wachtgeldpensioen toename 63.000  

0.1 College van B&W.: overige 
kosten lager  50.000

0.1 College van B&W.: toevoeging 
voorziening wethouderspensioen 14.000  

0.1 Gemeentelijke samenwerking.: 
toename inhuur personeel 37.000  

0.2 Burgerzaken: toename leges 
rijbewijzen  19.000

0.2
Burgerzaken: afname 
verschuldigde rijksleges 
reisdocumenten

 25.000

0.2
Burgerzaken: afname 
ontvangsten leges 
rijksdocumenten

43.000  

0.5 Deelneming nutsbedrijven: 
afname dividend 20.000  

0.5 Geldleningen > 1 jaar: lagere 
rentelasten opgenomen leningen  22.000

0.5 Geldleningen < 1 jaar: geen 
rentebaten 100.000  

0.6 Jaarlijkse herwaardering wet 
WOZ woningen  14.000

0.6 OZB: hogere opbrengst OZB  70.000

0.7 Uitkering gem.fonds: hogere 
algemene uitkering  1.189.000

0.8

Onvoorziene uitgaven en 
stelposten (excl. pers. lasten) 
hoger 2018 €230; 2019 €454.
betreft voornamelijk 
dekkingsmiddelen voor het 
nieuwe beleid

224.000  

0.9 Beschikking reserve i.v.m. 
invoering EPOS nieuw  250.000

Programma 1 | Openbare orde en veiligheid

1.1 Veiligheidsregio IJsselland: 
hogere bijdrage 30.000  

1.2 APV: toename ingeleend 
personeel en kosten derden 18.000  

1.2 Integrale veiligheid: lagere kosten  11.000

Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Hogere toegerekende rente 
wegen iv.m activering vanaf 2018 21.000  

2.1 Bermen, greppels, sloten: lagere 
kosten onderhoud bermen  15.000

2.1 Openbare verlichting: geen huur 
materieel  10.000

2.1 Openbare verlichting: aankoop 
lichtmasten 38.000  
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2.1 Verkeersborden+ -installaties: 
inhuur Reestmond 11.000  

Programma 4 | Onderwijs

4.3
Leerlingenvervoer basis+speciaal 
onderwijs.: kosten 
leerlingenvervoer lager

 18.000

4.4 OAB.: hogere lasten € 35k en 
hogere baten € 77k  42.000

Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme  

5.7 Waterhuishouden: onderhoud 
bermen lagere kosten  15.000

5.7 Natuur en landschap: 
landschapsplan - natuurwet 10.000  

5.7 Beheer bomen binnen bebouwde 
kom: toename kosten 18.000  

5.7 Beheer bomen buiten bebouwde 
kom: toename kosten 126.000  

5.7 Activiteitenzone Rouveen: 
afschrijving 24.000  

Programma 6 | Sociaal domein

6.1 ondersteuning mantelzorg - 
toename 46.000  

6.1 dienstencentrum: in 2018 laatste 
afschrijvingstermijn  15.000

6.3 inkomensvoorziening: lasten €38k 
hoger: baten €10k lager 48.000  

6.3 bijzondere controle - toename 
kosten derden 12.000  

6.3 minimafonds - op basis van 
verstrekte uitkeringen  40.000

6.3 schuldregeling- en sanering - 
lagere kosten  20.000

div.
lagere kosten sociale 
werkvoorziening (oud) door 
afname  WSW-indicaties

 121.000

div. lagere vergoeding GAK eigen 
bijdrage hulp huishouden 125.000  

div. lager nadeel 3D's (excl. 
pers.lasten) 18.000  

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

7.1 jeugdgezondheidszorg C.J.G. 
hogere bijdrage uniform deel 36.000  

7.4 Algemeen WABO - toename 
gemeenschappelijke regeling 32.000  

7.4 Specialisme Vergunningverlening 
- lagere kosten  47.000

7.5 banken begraafplaatsen 12.000  

7.5 begraafrechten - toename  22.000

Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

8.1 lagere kosten 
bestemmingsplannen 12.000  
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8.1 lagere leges bestemmingsplannen 
a.g.v. EPOS 13.000  

8.3
BGT 
(Basiskrt.Grootsch.Topografie) - 
hogere kosten

10.000  

8.3 legesomgevingsvergunning 
afwijking bouwplan 20.000  

8.3 leges bouwvergunningen a.g.v. 
EPOS 72.000  

Programma 9 | Overhead

4.0
Rechtspositie personeel: 
gratificaties in verband met jubilea 
hoger

17.000  

4.0 Rechtspositie personeel: 
cursuskosten toename 24.000  

4.0 Systeem-/netwerkbeh. 
Automatiseringsapparatuur 87.000  

4.0 Systeembeheer DOSZ gem.: 
geen vergoedingen 52.000  

4.0 Documentatie/vakliteratuur: 
boeken, tijdschriften  etc.  11.000

4.0 Bezwaarschriften: kosten derden - 
schadeloosstellingen  11.000

4.0 Voorlichting/communicatie - 
voorlichting en advertenties 10.000  

4.0 Vervoermiddelen: lagere 
afschrijvingslasten  28.000

4.0 Tractie vrachtauto: lagere kosten 
derden  16.000

4.0 Tractie tractor: lagere kosten 
derden incl. gasolie  12.000

 

€ 19.000 nadeel begroting 2019 t.o.v. 2018

VD saldo onvoorzien begroting 2019   € 19.034
Idem 2018                                                              € 38.261
Nadeel 2019 t.o.v. 2018                                 € 19.227

Meerjarenraming afwijkingen met 2019
Omschrijving (bedragen x € 1) 2020 2021 2022
Baten    
Deelneming nutsbedrijven - 
aflossing lening N.V. Vitens - 14.000 - 15.000 - 18.000

Beleggingen - aflossing BNG 
fondsen - 85.000 - 85.000 - 85.000

Onroerende Zaak Belasting 
Eigenaar woning - uitbr.+1,5% 37.000 75.000 114.000

Onroerende Zaak Belasting 
Gebruiker niet woning - idem 13.000 26.000 39.000

Onroerende Zaak Belasting 
Eigenaar niet-woning -idem 20.000 41.000 62.000

Uitkering gemeentefonds - cf mei-
circulaire 2018 661.000 1.267.000 1.878.000

Toename baten in de jaren 2020 
t/m 2022 t.o.v. 2019 632.000 1.309.000 1.990.000

    
Lasten    
Rente geldleningen > 1 jaar - 14.000 - 17.000 - 20.000
Onvoorziene 219.000 281.000 286.000
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uitgaven/stelposten/Lijst van 
Investeringen
Beheer bomen binnen bebouwde 
kom 10.000 21.000 36.000

Beheer bomen buiten bebouwde 
kom 21.000 42.000 53.000

Loonkosten trendmatige verhoging 
met 1,5% 146.000 294.000 444.000

Trendmatige verhoging 1,5% 
overige lasten minus baten 197.000 429.000 646.000

Toename lasten in de jaren 2020 
t/m 2022 t.o.v. 2019 579.000 1.050.000 1.445.000

    
    
Saldo voor- en nadelen 2020 t/m 
2021 t.o.v. 2019 53.000 259.000 545.000

    
Voordelige saldi in de jaren 2020 
t/m 2022 72.078 276.606 563.898

Voordelig saldo 2019 19.034 19.034 19.034
Toename voordelig saldo 2020 
t/m 2021 t.o.v. 2019 53.044 257.572 544.864

Meerjarenraming 2021 - 2022
De meerjarenraming toont een positief beeld dat aansluit bij het begrotingsjaar 2018. Een belangrijke reden 
hiervoor is dat de algemene uitkering toeneemt en dat er voor de jaren 2019 en volgende geen investeringen of 
projecten met een hoog investeringsbedrag zijn geraamd zoals: huis van de gemeenschap en afslag A28. De 
verwachting is dat de kosten van het sociaal domein ook de komende jaren toenemen. Enige terughoudendheid 
is dan ook op zijn plaats.

Dekkingsplan begroting 2019 en meerjarenraming 2020 - 2022:  niet nodig
Geen aanvullend dekkingsplan 
De begroting 2019 en meerjarenraming 2020 - 2022 sluiten beide af met een positief saldo. Dat betekent dat bij 
deze begroting en meerjarenraming geen aanvullende dekkingsplannen (zoals verhogingen van inkomsten of 
verlaging van uitgaven) noodzakelijk zijn om aan de eis van een reëel  sluitende begroting  te voldoen.  
Dit feit doet zich voor het vierde achtereenvolgende begrotingsjaar voor. Hieruit blijkt dat de gemeentefinanciën 
op orde zijn en, gelet op de meerjarenraming, verwacht mag worden dat dit de komende jaren het geval blijft. 

Wettelijke voorschriften/bepalingen en provinciaal toezicht
Deze begroting  en meerjarenraming voldoen aan de bepalingen die door de Gemeentewet en het BBV bij de 
samenstelling van de begroting worden gesteld. In haar rol als toezichthouder zijn genoemde wettelijke 
bepalingen verder uitgewerkt door de provincie Overijssel.  De beleidsnota 'een kwestie van evenwicht' wordt 
daarbij door de provincie gehanteerd. 

Reservepositie
Op 1 januari 2019 is de geraamde beginstand van de reservepositie € 50 miljoen en kan als goed worden 
gekwalificeerd. Het is wel zo dat op het overgrote deel van deze reserves een claim ligt zoals een reserve voor 
afschrijving op gemeentelijke gebouwen (7 miljoen), een reserve voor afschrijving investeringen in de openbare 
ruimte met maatschappelijk nut (€ 11 miljoen), een reserve rioolbeheer (€  6 miljoen), een reserve wegenbeheer 
asfalt en beton (€ 6 miljoen) . Ook bij de vrij beschikbare reserves zijn al een aantal toekomstige bestemmingen 
aangewezen. De investeringen die voor het jaar 2018 en 2019  in de Lijst van Investeringen staan, moeten nog 
via een begrotingswijziging worden geformaliseerd. De effectief vrij beschikbare ruimte is hierdoor lager. 
Anderzijds verwachten we ook toevoegingen als de komende jaren grondexploitaties positief worden afgesloten.  

Lijst van investeringen
Het nieuwe beleid is opgenomen in de Lijst van Investeringen. Deze  investeringsuitgaven moeten nog door uw 
raad worden geautoriseerd. In de Financiële Verordening die is vastgesteld op 4 juli 2017 is in artikel 5, 2e lid is 
bepaald dat bij de begrotingsbehandeling tegelijk de nieuwe investeringskredieten voor het jaar 2018 worden 
geautoriseerd. Dit geeft zowel organisatorisch als bestuurlijk een belangrijke  efficiencywinst. Om uw raad bij de 
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afweging te ondersteunen zijn investeringen die hoger zijn dan € 100.000 voorzien van een uitgebreide 
toelichting. 
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Lijst van investeringen 2019 - 2022
Lijst van investeringen
LIJST VAN INVESTERINGEN 2019 - 2022   -  PROGRAMMABEGROTING 2019
 

Meerjarenbegroting 2019-
2021 Omschrijving van 

de investering  Toelichting

Incidenteel 
(I) of 
Structureel 
(S)

<2018 2019
2020 2021 2022

Last 
begroti

ng 
2019

Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie

Overgang taxeren 
op oppervlakte (wet 
WOZ)

Uiterlijk in 2022 moeten 
alle WOZ-taxaties van 
woningen gebaseerd 
zijn op oppervlakte. 
Woningen worden 
momenteel op basis van 
inhoud gewaardeerd. 
De oppervlakten van 
alle woningen moeten 
worden 
geïnventariseerd en 
geregistreerd zodat het 
mogelijk is te taxeren op 
basis van oppervlakte. 
Daarnaast is het zaak 
dat enkele (WOZ) 
processen worden 
aangepast.

Incidenteel  65.000    0

Uitvoering nieuwe 
ARBO-wet

In de nieuwe ARBO-wet 
is de rol van de 
preventiemedewerkers 
groter geworden. De 
preventiemedewerker 
heeft de taak om het 
arbobeleid op te zetten 
en te verbeteren. Heeft 
daarbij verschillende 
rollen en taken op het 
gebied van coördinatie, 
advies, uitvoering en 
fungeert als 
aanspreekpunt voor 
medewerkers, 
management, OR en 
externe partijen. 
Hiervoor is 24 uur per 
week berekend.

Structureel   46.000   0

Ontwikkelfonds

Het oprichten van een 
ontwikkelfonds waarmee 
initiatieven uit de 
samenleving en 
participatie met de 
samenleving worden 
gestimuleerd. Het 
ontwikkelfonds wordt 
opgenomen in de nota 
Burgerkracht 2.0.

Structureel  15.000    15.000
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Uitvoering wet 
Algemene 
Verordening 
Gegevensbeschermi
ng (AVG)

De wet AVG stelt hoge 
eisen aan de privacy. 
Op basis van een door 
een extern bureau 
gemaakte analyse is het 
eerste jaar 5 fte nodig 
en vervolgens 
structureel 4 fte. Er 
wordt gestart met 3 fte 
en na een jaar evaluatie. 
Overtredingen van de 
AVG worden fors 
beboet. Maximaal 
variërend van 2 tot 4 % 
van de omzet.

Structureel  160.000 60.000   160.000

Programma 1 - Openbare orde en veiligheid

 Behoud wijkagenten 
+ politiepost

De politie is het meest 
effectief in de vorm van 
‘blauw op straat’. In het 
bijzonder de wijkagent 
dient aanwezig, 
herkenbaar en zichtbaar 
te zijn. Voor inzet van en 
aanwezigheid van het 
juiste aantal wijkagenten 
en het behouden van 
een politiepost in onze 
gemeente.

Structureel  6.000    6.000

 Vergroten 
veiligheidsbeleving

Handhaving is primair 
een taak van de politie. 
Ook daar waar het 
veiligheid betreft, is het 
van belang dat goed 
samengewerkt wordt. In 
samenspraak met de 
politie nemen van 
maatregelen om de 
veiligheid en 
veiligheidsbeleving te 
vergroten.

Incidenteel  10.000    0

Vergroten 
veiligheidsgevoel

Waar mogelijk en 
haalbaar versterkt de 
gemeente de veiligheid 
door maatregelen zoals 
stimulering gebruik 
Burgernet en 
buurtpreventie-apps.

Incidenteel  10.000    0

Programma 2 - Verkeer en vervoer

Fietspadenplan: 
Heerenweg

Betreft aanleg vrijliggend 
fietspad langs de 
Heerenweg en 
gebaseerd op het 
fietspadenplan van de 
gemeente Staphorst

Structureel 1.100.00
0     0

Ontsluiting Rouveen

Onderzoek op welke 
manier de ontsluiting 
van Rouveen veiliger 
gemaakt kan worden 
met daarbij concrete 
aanbevelingen.

Incidenteel   25.000   -
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Bereikbaarheid 
gemeente

Opstellen notitie over de 
bereikbaarheid van de 
gemeente. Hierbij 
worden betrokken de 
vormen van openbaar 
vervoer, zoals 
bereikbaarheid per bus 
en trein. Dit omvat 
tevens een 
behoefteonderzoek aan 
extra openbaar vervoer 
zoals de wijk- of 
buurtbus.

Incidenteel    5.000  -

Fietsplan: 
actualisatie

Actualisatie huidige 
fietsplan met 
maatregelen voor het 
bevorderen van de 
verkeersveiligheid. De 
raad stelt bij de 
vaststelling van dit plan 
de prioriteiten vast en 
betrekt hierbij lopende 
ontwikkelingen. Doel 
fietsplan is het 
bevorderen van de 
verkeersveiligheid, 
vooral voor kwetsbare 
weggebruikers, in de 
nabijheid van winkels, 
sportaccommodaties, 
zwembad, scholen en 
andere voorzieningen.

Incidenteel  25.000    0

Verplaatsen op- en 
afritten A28

Het verplaatsen van de 
bestaande op- en 
afritten is opgenomen in 
de structuurvisie 2030. 
Doel: verbeteren 
leefbaarheid en 
verkeersveiligheid 
kernen Staphorst en 
Rouveen. Opzetten 
lobbyagenda en 
bereiken van 
cofinanciering

Incidenteel  50.000    0

Herinrichting 
Staphorst Noordoost 
fase 2

Betreft nieuw materiaal 
voor de herinrichting van 
fase 2

Structureel  142.000    0
 

Herinrichting 
Staphorst Noordoost 
fase 3

Betreft nieuw materiaal 
voor de herinrichting van 
fase 3

Structureel   152.000   -

Herinrichting 
Staphorst Noordoost 
fase 4

Betreft nieuw materiaal 
voor de herinrichting van 
fase 4

Structureel     145.000 - 

Aanleg fietspad 
(voormalige 
toegangsweg NAM-
locatie)

De NAM-locatie langs 
de Mr JB Kanlaan wordt 
ontmanteld. Vanuit de 
bevolking bestaat de 
wens om de bestaande 
toegangsweg om te 
bouwen naar een 
fietspad die aansluit op 
het fietspad in de 
Staatsbossen.

Structureel   70.000   -
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Renovatie 
lichtmasten-areaal

I.v.m. veiligheid moeten 
lichtmasten, waarvan de 
levensduur is 
overschreden, worden 
vervangen.

Structureel  50.000    0

Ontsluiting 
industrieterrein 
Bullingerslag 
(overweg JJ 
Gorterlaan)

De gewenste ontsluiting 
van het bedrijventerrein 
de Bullingerslag is via 
de Oosterparallelweg, 
de JJ Gorterlaan richting 
de rijksweg A28. De 
overweg JJ Gorterlaan 
vormt een knelpunt in de 
route. De 
oplossingsrichting is of 
een verbreding van de 
overweg, of een 
ondertunneling. E.e.a. is 
afhankelijk van de komst 
van een nieuw 
treinstation. Het 
opgevoerde bedrag gaat 
uit van een verbreding 
van de overweg. 

Structureel    885.000  -

Herinrichting 
Bergerslag/ 
Staphorster Kerkweg

De herinrichting betreft 
het gebied vanaf de 
Gemeenteweg tot de JC 
van Andelweg. O.a. 
wordt de algemene 
leefbaarheid verbeterd, 
het verhard oppervlak 
afgekoppeld, de 
fietsverbinding noord- 
zuid verbeterd en het 
wegprofiel versmald in 
navolging van de 
Ebbinge Wubbenlaan. 

Structureel     900.000 - 

Herinrichting kruising 
Ebbinge 
Wubbenlaan - 
Viaductweg

De kruising is eerder 
gereconstrueerd omdat 
de kruising een 
ongevalslocaties was. 
Echter na de 
reconstructie, waarbij 
ook rekening is 
gehouden met de 
wensen van de Stichting 
van het 
evenemententerrein, 
blijkt dat er nog (te) veel 
ongevallen plaatsvinden. 
Onderzocht is met 
betrokkenen naar een 
verbetering die ook 
toekomstbestendig is.

Structureel  100.000    0

Herinrichten 
kruispunten 
Heerenweg

Herinrichting i.v.m. 
onduidelijke 
verkeerssituatie. Bij de 
herinrichting wordt er 
gekeken naar de 
verkeersveiligheid, 
uitstraling en het 
karakter van de weg en 
de omgeving. 

Structureel 85.000     0
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Herinrichting 
omgeving station

De omgeving van het 
station zal moeten 
worden 
aangepast/heringericht. 

Structureel 500.000     0

Herinrichting 
omgeving station: 
onderzoek/onderbou
wing haalbaarheid

Staphorst heeft samen 
met NS en ProRail een 
verkeerstechnisch 
onderzoek laten 
uitvoeren. Mocht 
besloten worden dat er 
extra sprinters gaan 
rijden tussen 
Leeuwarden en Zwolle 
dan zullen nieuwe 
onderzoeken 
plaatsvinden naar de 
haalbaarheid. Deze 
zullen enerzijds door de 
NS en ProRail worden 
uitgevoerd, maar dienen 
door externen 
beoordeeld te worden. 
Hiervoor zijn de 
middelen bedoeld. Ook 
kan er aanleiding zijn op 
onderdelen zelf 
aanvullend onderzoek 
uit te voeren of te komen 
met nadere 
onderbouwingen. 

Incidenteel  20.000    0

Schaftkeet

Vervanging schaftkeet 
uit 1992. Nieuwe 
schaftkeet uitgerust met 
zonnepanelen zodat 
deze overal te gebruiken 
is. 

Incidenteel  14.000    0

Puincontainer
Huidige container 
voldoet niet aan de 
veiligheidseisen

Incidenteel  11.000    0

Opzetstrooier nr. 1 
(t.b.v. vrachtauto)

Betreft vervanging na 8 
jaar Structureel  42.000    5.250

 Sneeuwploeg nr. 1 
(t.b.v. vrachtauto)

Betreft vervanging na 10 
jaar Incidenteel  9.500    0

 Sneeuwploeg nr. 4 
(t.b.v. tractor)

Betreft vervanging na 11 
jaar Incidenteel   10.000   -

Opzetstrooier nr. 5 
(t.b.v. VW crafter)

Betreft vervanging na 8 
jaar Structureel    38.000  -

Opslagtank 
zoutoplossing

Betreft vervanging na 20 
jaar Structureel   44.000   -

Programma 3 - Economie en ondernemen

Promotie gemeente 
Staphorst

Staphorst op de kaart 
zetten, verbinding met 
hart van Staphorst door 
city marketing via 
website, advertenties 
e.d.

Structureel  2.000    2.000

Detailhandelsvisie: 
uitvoering

De detailhandelsvisie 
wordt in 2018 opgesteld 
met de OSR. Hierin 
worden actiepunten en 
projecten opgenomen 
voor de komende jaren.

Incidenteel  30.000    0
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Haven: onderzoek 
economische 
mogelijkheden

Samen met Meppel 
onderzoeken wat de 
haven voor Staphorst 
betekent op economisch 
vlak. Zijn er bedrijven 
die gebruik van de 
haven gaan/willen 
maken

Incidenteel  5.000    0

Ondersteuning 
startende 
ondernemers

In kaart brengen welke 
behoeften aan ruimte en 
ondersteuning er bij 
startende ondernemers 
bestaat en op welke 
wijze de gemeente de 
behoefte aan 
kennisdeling kan 
ondersteunen.

Incidenteel  15.000    0

Nieuwe 
bestemmingen 
vrijkomende 
agrarische 
gebouwen

Ondernemers die 
geconfronteerd worden 
met het vrijvallen van 
agrarische gebouwen 
wordt in principe ruimte 
geboden om te komen 
tot nieuwe 
bestemmingen. Wel 
worden de belangen van 
bestaande agrarische 
bedrijven en de 
omgeving bewaakt. 
Landbouwbedrijven in 
het buitengebied wordt 
ruimte geboden voor 
(ondergeschikte) 
nevenactiviteiten zoals 
de verkoop van 
streekproducten of 
plattelandstoerisme.

Incidenteel   5.000    0

Haven: 
vervolgonderzoek 
haalbaarheid

Afgesproken is dat de 
gemeente Meppel en 
Staphorst gezamenlijk 
de kosten dragen voor 
het onderzoek naar de 
economische 
meerwaarde van een 
haven in Meppel (Oever 
S). Deze vraag moet in 
oktober beantwoord zijn. 
Indien dit positief voor 
Staphorst is, zullen 
vervolgonderzoeken 
nodig zijn waar we in de 
lijst van investeringen 
rekening mee willen 
houden voor 2019

Incidenteel  30.000    0

Programma 4 - Onderwijs

 Vakonderwijs

In dialoog met het 
onderwijsveld en de 
ondernemers wordt een 
visie op vakonderwijs 
ontwikkeld. Concreet 
wordt hierbij gedacht 
aan denkers die doen en 
die onder meer de 
behoefte aan een Vak-
Havo en Technasium 

Incidenteel  20.000                 
   0
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verkennen.

Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Opstellen en 
uitvoeren plan groot 
onderhoud openbaar 
groen

Opstellen 
groenrenovatieplan. Na 
vaststelling van het 
groenbeleidsplan wordt 
in 2019 een groot 
onderhoudsplan 
(uitwerking van het 
groenrenovatieplan) 
voor het openbaar groen 
opgesteld, omdat er 
sprake is van een 
achterstand. Na 
vaststelling van het plan 
wordt in de jaren 2020-
2022 uitvoering gegeven 
aan het groot 
onderhoud.

Incidenteel  30.000
 

1.000.0
00

  0
-

Culturele 
vormingsactiviteiten

Er wordt een 
vernieuwde visie op 
kunst en cultuur 
geformuleerd met als 
doel om de inwoners, 
vooral jongeren, 
toegang te verlenen tot 
programma’s en 
verenigingen die 
culturele 
vormingsactiviteiten 
aanbieden, zoals 
muzieklessen. Daarvoor 
wordt het geldende 
beleid geëvalueerd, 
ideeën en behoeften bij 
raad en inwoners 
geïnventariseerd.

Incidenteel  5.000    0

Bibliotheken

Digitaal schoolbord is 
wenselijk en draagt bij 
aan het educatieve 
programma in de 
bibliotheek. Dit is niet uit 
de huidige middelen te 
betalen.

Incidenteel  7.000    0

 Sportaccommodatie 
Noorderslag

Vervangen verlichting 
hoofdveld

Structurele 
last  35.000    2.350

VV IJhorst: renovatie 
veld incl. uitbreiding 
verlichting

Renovatie van de 
toplaag wegens 
veroudering. Uitbreiding 
verlichting.

Structurele 
last  30.000    2.000
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Bewegen in de 
openbare ruimte

Zoveel mogelijk 
rekening houden met 
voorzieningen in de 
openbare ruimte om te 
kunnen sporten en 
bewegen. Het gaat om 
voldoende, gevarieerde 
en uitdagende speel- en 
beweeg--voorzieningen 
in de wijken en kernen. 
Daarbij is er ook 
aandacht voor de 
veiligheid van wegen die 
gebruikt worden om te 
sporten en te bewegen. 
Beleid moet nog worden 
gemaakt.

  p.m.    0

Speeltoestellen 
vervangen, fase 2

Een deel van de 
speeltoestellen is 
afgeschreven en 
versleten. Fasegewijs 
vindt vervanging plaats.

Structureel  50.000    0

Aanleg ommetjes, 
speelplaatsen en 
trapveldjes

Uit de omgevingsvisie is 
naar voren gekomen dat 
er behoefte is voor het 
stimuleren van bewegen 
en ontmoeten. De 
inrichting van de 
omgeving zal/kan 
daarop worden 
aangepast. Hiervoor zijn 
middelen nodig om dat 
mogelijk te maken.

Incidenteel  90.000    0

Groenbeheerplan: 
opstellen

Na vaststelling van het 
groenbeleidsplan wordt 
een nieuw 
groenbeheerplan 
opgesteld.

Incidenteel  25.000    0

Uitvoering 
groenbeheerplan

De consequenties van 
het groenbeheerplan zijn 
globaal ingeschat.

Structureel   100.000   -

Langjarig beheer en 
onderhoud 
landschapselemente
n

Uitvoering pilot Incidenteel  25.000    0

Boombeheer: 
achterstallig 
onderhoud (buiten 
de bebouwde kom)

I.v.m. het achterstallig 
onderhoud van de 
bomen zoals deze is 
geconstateerd bij het 
opstellen van het 
bomenbeleid in 2016 en 
tijdens de 
boomveiligheidscontrole 
in 2017 is een extra 
bedrag nodig van € 
50.000 per jaar voor een 
periode van 3 jaar om 
het achterstallig 
onderhoud buiten de 
bebouwde kom weg te 
werken. Na afloop van 
deze periode wordt 
bezien of dit voldoende 
is geweest om het 
achterstallig onderhoud 

Incidenteel  50.000 50.000 50.000  0
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weg te werken.

 Boombeheer: 
achterstallig 
onderhoud (binnen 
de bebouwde kom)

I.v.m. het achterstallig 
onderhoud van de 
bomen zoals deze is 
geconstateerd bij het 
opstellen van het 
bomenbeleid in 2016 en 
tijdens de 
boomveiligheidscontrole 
in 2017 is een 
incidenteel bedrag nodig 
van € 35.000 per jaar 
voor een periode van 3 
jaar om het achterstallig 
onderhoud buiten de 
bebouwde kom weg te 
werken. Na afloop van 
deze periode wordt 
bezien of dit voldoende 
is geweest om het 
achterstallig onderhoud 
weg te werken.

 Incidenteel  35.000 35.000 35.000  0

 Opstellen 
beleidsplan 
verkoop/gebruik 
gemeentegroen

Voorgesteld wordt om 
na vaststelling van het 
groenbeleidsplan beleid 
te ontwikkelen over 
verkoop en/of gebruik 
van gemeentegroen.

 Incidenteel   25.000   -

 Begeleiding 
nationale 
groencompetitie 
Entente Florale

Gemeente Staphorst is 
uitgenodigd om mee te 
doen met de nationale 
groencompetitie Entente 
Florale. Hiervoor is 
begeleiding 
noodzakelijk.

 Incidenteel    20.000  -

 Opstellen 
beleidsplan 
speelplaatsen

In 2013 is een plan 
opgesteld voor renovatie 
van speelplekken. Dit 
plan is aan (beleid-
)actualisatie toe.

 Incidenteel     25.000 -

Recreatie & 
Toerisme: 
gebiedsontwikkeling 
en kwaliteitsslag
 
 
 

Oldematen € 25.000
De gebiedsvisie verder 
uitwerken in een 
uitvoeringsprogramma 
en het gebied 
toegankelijker maken 
voor recreanten.

 Incidenteel  

195.000 
 
 
 
 

   60.000
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Zwarte Dennen € 10.000
In samenwerking met 
Staatsbosbeheer de 
Zwarte Dennen 
ontwikkelen tot een 
aantrekkelijk 
recreatiegebied.

 Incidenteel      

Vledders € 50.000
In samenwerking met 
stakeholders het unieke 
natuurgebied 
(be)leefbaar maken 
zodat bezoekers kennis 
kunnen nemen van de 
bijzondere 
eigenschappen van het 
zijdal van de Vledder en 
Leijer Hooilanden.

 Incidenteel      

Langjarig beheer € 
50.000
De uitvoering van het 
plan van aanpak moet 
binnen de pilotgebieden 
zorgen voor (versterkte) 
energie, draagvlak, 
eigenaarschap en een 
aanpak die leidt tot een 
methode waarmee het 
beheer langjarig 
gewaarborgd wordt. 
Deze methode moet 
worden vertaald in het 
bid-book dat vervolgens 
tot uitvoering wordt 
gebracht.

 Incidenteel      

Platform recreatie & 
toerisme € 50.000
In samenwerking met 
het platform recreatie en 
toerisme Staphorst 
doorontwikkelen tot een 
unieke gemeente om te 
kunnen verblijven en 
recreëren. 

 Structureel      

Subsidies
Het verstrekken van 
subsidies ter 
bevordering van 
activiteiten op het 
gebied van recreatie en 
toerisme.

Structureel      

Routenetwerk fiets & 
wandelpaden

Het routenetwerk fiets- 
en wandelpaden wordt 
in 2019 aanbesteed 
samen met 
buurgemeenten. Het 
betreft onderhoud en 
vervanging van het 
routenetwerk.

Incidenteel/ 
Structureel   40.000 20.000  -

Programma 6 - Sociaal domein

Nieuw 
dienstencentrum: 
onderzoek

Conform de politieke 
wens wordt er een 
onderzoek uitgevoerd 
naar het 

      -
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dienstencentrum

Extra inzet/capaciteit 
Sociaal domein

Nodig voor het uitvoeren 
van de opgaven die 
komen uit de evaluatie 
sociaal domein

Incidenteel  300.000 300.000   0

Ontwikkeling van 
algemene 
voorliggende 
voorzieningen

M.b.t. de Wmo en opzet 
projecten stimuleren van 
langer zelfstandig blijven 
wonen

Incidenteel  50.000 50.000   0

Human Capital 
Agenda

Deelname aan de 
regionale Human Capital 
Agenda (HCA) is 
bedoeld om - in de 
breedste zin - een 
betere aansluiting van 
vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt te 
bewerkstelligen  door 
samen met werkgevers 
en onderwijs 
programma’s/ projecten 
te ontwikkelen. De 
bijdrage cofinanciering 
(gedurende 5 jr. totaal € 
9 per inwoner) wordt in 
een regionaal 
Ontwikkelings-fonds 
gestort. Het bedrag 
wordt verdubbeld door 
de provincie Overijssel. 
Voor verdubbeling van 
de gezamenlijke 
gemeentelijke en 
provinciale bijdrage is 
een aanvraag bij het Rijk 
ingediend.

Structureel: 
5 jr.  (2019 - 
2023)

 30.000    30.000

Programma 7 - Gezondheid en milieu

GRP-V 2016-2020 Jaarschijf 2019
Structureel
afschr. t.l.v. 
rioolbeheer

 325.000    0

GRP-V 2016-2020 Jaarschijf 2020 Structureel   776.000   -

GRP-V 2016-2020 Jaarschijf 2021 Structureel    671.000  -

Gezonde leefstijl

Het doel is 
bewustwording te 
vergroten op het gebied 
van een gezonde 
levensstijl en het belang 
van voldoende 
bewegen. Daarvoor 
wordt een Integraal 
gezondheidsplan 
ontwikkeld waarbij het 
‘positief gezondheid 
denken’ centraal staat 
en de nadruk ligt op 
preventie.

 Structureel  18.000    18.000
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Duurzaamheid

De komende jaren komt 
er op het gebied van 
duurzaamheid veel op 
de gemeente af. Het is 
belangrijk dat de 
gemeente adequaat op 
deze ontwikkelingen kan 
reageren. Hierdoor 
kunnen processen en 
initiatieven worden 
begeleid/gefaciliteerd, 
onderzoeken uitzetten 
en onze eigen 
organisatie worden 
verduurzaamd. Hoeveel 
de kosten zijn is op 
voorhand niet exact in te 
schatten. Ingeschat 
wordt dat t/m 2020 een 
krediet van €200.000 
nodig is.

Incidenteel  200.000  200.000  0

Uitvoering 
programma 
duurzaamheid

Betreft noodzakelijke 
middelen om uitvoering 
te geven aan projecten 
binnen het 
uitvoeringskader 
duurzaamheid. In 2018 
zal een nieuw 
beleidskader worden 
opgesteld.

Incidenteel 55.000     0

Klimaatadaptie

Als gevolg van landelijke 
ontwikkelingen rond dit 
thema zal nagedacht 
moeten worden wat 
klimaatadaptie voor 
Staphorst betekent. Het 
waterschap heeft al 
analyses uitgevoerd, 
maar dit zal in beleid 
moeten worden 
doorvertaald. De 
middelen zijn bedoeld 
voor nieuw en 
aanvullend beleid op 
hetgeen in de 
Omgevingsvisie al is 
aangegeven.

Incidenteel  20.000    0
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Permanent 
meetsysteem 't 
Wiede gat

Aanschaf permanent 
geluidmeetsysteem. Met 
dit systeem is het niet 
meer nodig een extern 
bureau de opdracht te 
geven voor uitvoering 
van geluidmetingen 
tijdens 
motorcrossactiviteiten. 
Het systeem signaleert 
of de normen (dreigen 
te) worden 
overschreden en 
waarschuwt de 
motorclub om 
maatregelen te nemen. 
De resultaten van dit 
systeem zijn zowel voor 
omwonenden, gemeente 
als motorclub in te zien 
en kunnen ook gebruikt 
worden tijdens de 
handhaving van de 
geluidsnormen uit de 
omgevingsvergunning.

Incidenteel  12.500 1.000   1.000

Dynamische 
geurkaart

De afgelopen jaren is 
ambtelijk geïnvesteerd 
in het actueel maken 
van de vee- gegevens in 
VTH informatiesysteem 
(IJVI). Met deze 
gegevens is een kaart 
opgesteld waarop de 
invloed van 
veehouderijen op hun 
omgeving is 
weergegeven middels 
een geurcirkel. Deze 
kaart houdt geen 
rekening met 
toekomstige 
ontwikkelingen 
(oprichting/beëindigen 
van bedrijven of het 
wijzigen van 
dieraantallen). De kaart 
krijgt een dynamisch 
karakter door deze ook 
beschikbaar te stellen 
via onze website en het 
omgevingsplein van 
EPOS.

Incidenteel  55.000    0
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Aanpak 
onderzoeksverminde
ring flora/fauna

In het kader van EPOS 
en de wens om de 
onderzoekslasten voor 
flora & fauna in het 
Buitengebied en de 
Streek te verminderen 
door invoering van een 
soortenmanagementsyst
eem. Met dit systeem 
kan door de provincie 
voor 10 jaar een 
ontheffing worden 
afgegeven voor het 
achterwege laten van 
een onderzoek bij 
ruimtelijke 
ontwikkelingen en het 
direct toepassen van 
compensatiemaatregele
n. Naast 
onderzoeksvermindering
, is het voor 
initiatiefnemers bij de 
start van ruimtelijke 
plannen direct helder 
wat als overheid aan 
compensatiemaatregele
n wordt verlangd.

Incidenteel  60.000    0

Groot onderhoud 
begraafplaats 
Staphorst

Betreft groot onderhoud 
begraafplaats Staphorst 
op basis van het 
renovatieplan: 2e fase. 
Betreft herinrichting 
middengedeelte, 
kindgraven en 
reconstructie van het 
hoofdpad. 
Voorbereiding: 2020. 
Uitvoering: 2021.

Structureel   140.000   -

 Uitbreiding 
begraafplaats 
Scholenweg 
Rouveen

Vanaf 2022 is nieuwe 
grafruimte nodig in 
Rouveen. Na aankoop 
van het aangrenzend 
perceel kan in 2020 
gestart worden met de 
voorbereiding. 
Uitvoering 2021.

 Structureel   250.000   -

Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

 Woonvisie

Uitvoering 
woononderzoek en een 
herijking van de 
woonvisie. 
1. Het aflopen van de 
termijn van de huidige 
woonvisie
2. De dynamiek op de 
woningmarkt die 
aantoont dat de 
vraag/behoeft in de lift 
zit en onvoldoende 
inzicht bestaat in de 
actuele daadwerkelijke 
behoefte.

Incidenteel  25.000    0
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Koop- en 
huurwoningen voor 
starters

Er wordt gestreefd naar 
betaalbare 
koopwoningen en 
voldoende 
huurwoningen voor 
starters in alle kernen. 
Daarnaast wordt 
gestreefd naar meer 
diversiteit in de 
woningvoorraad waarbij 
speciale aandacht nodig 
is voor wonen en zorg.

Structureel  10.000    10.000

De Streek: evaluatie 
transformatiebeleid

In plaats van het 
Saneringsbeleid is nu 
het Transformatiebeleid 
binnen de Streek van 
toepassing. Dit beleid 
biedt betere 
mogelijkheden om te 
sturen op de 
bebouwingsdichtheid. 
Hiermee wordt 
voorkomen dat de 
Streek te vol gebouwd 
wordt. In 2020 wordt dit 
beleid geëvalueerd.

Incidenteel   5.000   -

Ruimtelijke kwaliteit 
dorpskernen

Initiatieven die gaan 
over ruimtelijke kwaliteit 
in de dorpskernen, denk 
hierbij aan elementen uit 
Dorpsplanplus in IJhorst, 
ondersteunen en 
faciliteren.

Incidenteel   20.000 20.000  -

Recreatieparken: 
revitalisatie

Samen met 
buurgemeenten en 
provincie wordt 
onderzocht hoe enkele 
recreatieparken 
gerevitaliseerd, of indien 
dit niet moge-lijk is 
getransformeerd, 
kunnen worden. 
Specifiek aandachtspunt 
hierbij is dat er een 
duurzame oplossing 
moet komen voor de 
huisvesting van 
(buitenlandse) 
werknemers.

Incidenteel   10.000   -

Omgevingsvisie

Afgesproken is dat de 
Omgevingsvisie elke 
dag vers moet zijn. Ieder 
jaar wordt de visie tegen 
het licht gehouden en 
wordt bezien of 
bijstelling nodig is. 
Hiervoor is jaarlijks naar 
schatting rond de € 
15.000 nodig.

Structureel  15.000    15.000

Programma 9 - Overhead en financiën
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Structureel   120.000   -

Groot onderhoud 
gemeentewerkplaats

Algehele renovatie van 
de werf waarbij er 
aandacht is voor de 
daken, overheaddeuren 
en elektrische installatie 
en groot onderhoud 
conform gebouwen 
beheerplan. 
Klantvriendelijkheid, 
duurzaamheid en 
bruikbaarheid zijn hier 
de thema's. 

Incidenteel   430.000   -

Hoogwerker: 
vervanging

Betreft vervanging na 14 
jaar. Structureel    40.000  -

Pick-up bus service-
ploeg (VG-083-R)

Betreft vervanging na 8 
jaar. Structureel    48.000  -

Bestelbus gesloten 
(2-VSJ-36)

Betreft vervanging na 8 
jaar. Structureel  35.000    4.400

Structureel  200.000    25.000
Vrachtwagen (BZ-
BH-51): vervanging

Betreft vervanging na 8 
jaar. Inzet vrachtwagen 
is intensiever en 
zwaarder ingezet dan 
destijds werd 
veronderstelt.

Incidenteel 
(afboeking)  31.000    0

Hogedrukreiniger: 
vervanging

Betreft vervanging na 10 
jaar. Incidenteel    12.000  -

Knijperbak + rotator
Ophalen snoei en 
slootafval/ onderhoud 
wegen.

Incidenteel  8.500    0

Vervanging 
schuifpoort ingang 
gemeentewerf

Schuifpoort is versleten. 
Technische staat is zeer 
slecht. Veel storingen. 
Onderdelen vanwege de 
leeftijd moeilijk te 
verkrijgen en duur.

Incidenteel  9.000    0

Dienstverlening
Uitvoering programma 
dienstverlening jaarschijf 
2019.

Incidenteel:   
     € 
141.000. 
Jaarlijks  : 
               € 
16.750  

 141.000    16.750

Digitale agenda 
2020

Implementatie van een 
groot aantal verplichte 
ondersteuningsmiddelen 
voor de toenemende 
digitalisering van de 
informatie-
voorziening/dienstverleni
ng zoals eIDAS, e-
facturen, IPV6, Govroam 
etc.

Incidenteel 100.000     0

Gemeentehuis: 
verbouw/nieuwbouw

In oktober 2018 staat de 
besluitvorming gepland 
over de varianten die in 
beeld zijn gebracht voor 
de toekomst van het 
gemeentehuis in 
Staphorst. Na deze 
keuze zal een 
ontwerpstudie 
plaatsvinden over de 
gekozen variant.

T.z.t. 
activeren      
Maakt 
onderdeel uit 
van de 
variantenkeu
ze.  

 150.000    0
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Gebouwenbeheerpla
n: actualisatie

De bijgestelde nota 
gebouwenbeheerplan 
brengt een hogere 
jaarlijkse storting met 
zich mee.

Structureel 45.000     45.000

  TOTAAL 1.885.0
00

3.108.5
00

3.759.0
00

2.044.0
00

1.070.0
00 417.750 

Besluitvorming
In de Financiële Verordening (art.5, 2e lid) vastgesteld d.d. 4 juli 2017 is bepaald dat bij de begrotingsbehandeling 
tegelijk de nieuwe investeringskredieten voor het jaar 2018 worden geautoriseerd. Dit geeft zowel organisatorisch 
als bestuurlijk een belangrijke  efficiencywinst. De volledige investeringslijst maakt hiermee integraal onderdeel uit 
van de begrotingsbehandeling waardoor dit een kwaliteitsimpuls geeft. 
Ter ondersteuning bij de afweging zijn de investeringen bij  > € 100.000 per investering uitgebreid toegelicht (zie 
bijlagen).  Via amendering, zoals het geval was bij de behandeling van de begroting 2018 d.d. 7 november 2017, 
heeft  uw raad de mogelijkheid om ons college op te dragen over een specifieke  investering op een later tijdstip 
en via een afzonderlijk  voorstel te willen besluiten.  
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Belastingvoorstellen 2019
Belastingvoorstellen 2019
Voor het jaar 2019 worden de volgende belastingmaatregelen voorgesteld.

Soort heffing % In € per gemidd. 
huish.

Trendmatige verhoging belastingen, leges 
en heffingen 1,5% (trendmatig) div.

Leges Omgevingswet i.v.m. invoering EPOS
Verlaging totale 
opbrengst met 
€250.000

div.

Rioolheffing geen verhoging € 230

Afvalstoffenheffing geen verhoging € 173

Toelichting op de heffingen
Trendmatige verhoging belastingen, leges en heffingen
In verband met de prijsinflatie worden alle gemeentelijke belastingen, leges en heffingen met 1,5% verhoogd. 
Deze trendmatige verhoging is bedoeld om de  nadelige gevolgen van de inflatie te compenseren en daarom 
noodzakelijk. Een uitzondering hierop vormen de leges omgevingsvergunning, riool- en afvalstoffenheffing (zie 
hieronder).

Rioolheffing
De hoogte van de rioolheffing blijft gelijk  aan die van het vorige jaar en bedraagt: € 230. Dit is conform het 
vastgestelde GRP-V beleidsplan waarbij besloten is dat deze heffing niet wordt verhoogd gedurende de looptijd 
(tot en met 2020) van het beleidsplan. Feitelijk is de heffingshoogte sinds 2012 niet meer verhoogd. De hoogte 
van de reserve rioolbeheer neemt minimaal af doordat geraamde werken later worden uitgevoerd dan is voorzien.

Afvalstoffenheffing
De gemiddelde heffingshoogte: totaal € 173 bestaat uit 2 componenten: 

a. Vastrecht tarief: € 140
De afvalstoffenheffing voldoet niet aan het uitgangspunt van een kostendekkende heffing: de opbrengst is 
onvoldoende om de kosten te dekken. Bij de begroting 2016 is afgesproken om het vastrechttarief telkens met € 6 
per jaar te verhogen vanwege de invoering van de tweede fase omgekeerd inzamelen. De stand van de reserve 
matiging afvalstoffenheffing is per 1 januari 2019 geraamd op € 670.000 (afgerond). Jaarlijks wordt afgerond € 
220.000 aan deze reserve onttrokken. Dat betekent dat na  het jaar 2021 de reserve de stand heeft bereikt dat er 
geen onttrekkingen meer kunnen worden gedaan. Het is daarom niet verantwoord deze verhoging van € 6 voor 
2019 te effecturen. De werkelijke afname was overigens telkens lager dan geraamd door onder andere een 
hogere dividendopbrengst. 

b.   Variabel tarief: € 33    (3,6 ledigingen x € 9,21)
Het variabele tarief, de kosten voor het aanbieden van de grijze container, blijft gelijk aan vorig jaren (= € 9,21 per 
aanbieding). Het gemiddeld aantal aanbiedingen is, mede doordat naast het plastic ook metaal en 
drankverpakkingen in een aparte container worden ingezameld, berekend op 3,6 per aansluiting.

Ter vergelijk:
De gemiddelde heffingshoogte afvalstoffenheffing is bij de begrotingen 2016 en 2017 berekend op € 191.

Afvalstoffenheffing Raming 2019 (x 
1.000)

Raming 2018 (x 
1.000)

Kosten ophalen huisvuil € 1.171 € 1.139
Kosten overhead € 40 € 21
Kosten straatvegen (25%) € 22 € 18
Doorberekening BTW-aandeel door invoering BCF € 234 € 233
Kwijtschelding € 27 € 27
Baten afvalstoffenheffing € 988- € 957-
Baten afvalstoffenheffing: verhoging vast-recht + € 6 (5.500 aansl.) € - € -
Overige baten (o.a. vergoeding verpakkingsafval en dividend) € 285- € 285-
Saldo € 220 € 196
Onttrekking reserve matiging afvalstoffenheffing € 220- € 196-
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Saldo van de reserve matiging afvalstoffenheffing per 31 dec. begr. 
jaar € 449 € 669

Reserve matiging afvalstoffenheffing
De raming voor 2019 is: kosten per aansluiting (5.500)                                                                        € 173
Inclusief gratis container voor:
- GFT;
- Oud papier;
- Kunststoffen, drankkartons en blik (PMD);
Kosten kwijtschelding afvalstoffenheffing en 25% kosten straatreiniging
Minus:
Uit reserve matiging tarief afvalstoffenheffing                                                                                            €    23 -
Vastrecht 2019 
                                                                                                                                                               € 140

De reserve matiging afvalstoffenheffing is bedoeld als een egalisatiereserve en hoeft daardoor niet te voldoen 
aan een eis om een minimum stand te hebben. Op basis van deze begroting is de stand van deze reserve per 1 
januari 2019: € 669.000. Op basis van de begroting zijn de geraamde onttrekkingen voor de komende jaren € 
220.000.  Op 1 januari 2022 is dan de ondergrens  bereikt. Het is op dit moment te vroeg om hierop in te gaan. In 
de afgelopen jaren is gebleken dat de werkelijke daling van deze reserve minder sterk was dan geraamd doordat 
er sprake was van meevallers, zoals bijvoorbeeld hoger dividend of subsidies Nedvang. De ontwikkelingen 
worden wel nauwlettend gevolgd.   

Gemiddelde belastingdruk
De drie gebruikelijke belastingen (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) vormen de basis voor de berekening 
gemiddelde lastendruk. De uitkomst daarvan levert voor het komende jaar een stijging van € 4 per gemiddeld 
huishouden. Dit is uitsluitend het gevolg van de compensatie voor de prijsinflatie van de OZB.

Soort heffing Raming 
2019

Raming 
2018

Werkelijk 
2017

Afvalstoffenheffing 
(vast+variabel) 173 173 171

Rioolheffing 230 230 230
OZB 266 262 258
Totaal gemeente 
Staphorst 669 665 659

Gemiddeld in de 
provincie  757 811

De gemeente Staphorst  staat in 2018 op de 4e plaats in de rangschikking van de Overijsselse gemeenten 
(gerekend van laag naar hoog).  Zie ook programma 8. Op basis van de gemiddelde waarde van een woning in 
de provincie Overijssel neemt Staphorst ook de 4e plaats in (gerekend van  laag naar hoog).  

Opmerking: 
1.   in de berekening van COELO wordt de gemiddelde hoogte van de afvalstoffenheffing gesteld op € 180.  Of dit 
ook voor andere gemeenten in de provincie Overijssel geldt is niet bekend.  2.   De gemiddelde heffingshoogten 
worden vanaf 2016 niet meer door de provincie Overijssel bekend gemaakt. 

Leges ruimtelijke ordening – wijziging van de legestarieven  als gevolg van invoering EPOS
EPOS staat voor Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst. Binnen het fysieke domein wordt de 
EPOS-werkwijze met ingang van 2019 geïmplementeerd. De invoering van EPOS heeft ook consequenties voor 
de legesaanvraag omgevingsvergunningen en RO-procedures. Kort samen gevat komt het er op neer dat  
tariefdifferentiatie wordt toegepast. Wanneer een aanvraag door een professional wordt ingediend zal er sprake 
zijn van een lager legestarief dan wanneer initiatiefnemers geen gebruik maken van een professional.

Verantwoordelijkheid en regie
Bovenstaande is mogelijk omdat bij EPOS de verantwoordelijkheid en regie van een ruimtelijk initiatief bij de 
indieners liggen. Als gevolg hiervan ontvangen wij completere en goed onderbouwde aanvragen. Wij hoeven in 
dergelijke gevallen minder inspanning te leveren.

Aanpassen tarieven
De raad wordt voorgesteld een besluit te nemen met betrekking tot het aanpassen van de tarieven. Een 
uitgangspunt hierbij is dat het dekkingspercentage van 85% gelijk blijft. Uitgewerkt houdt dit in dat voor 
initiatiefnemers die gebruik maken van professionals een gemiddeld twee keer zo laag legestarief wordt 
gehanteerd dan voor initiatiefnemers zonder professional.

Implementatietraject
Het implementatietraject is 4 jaar (2019 - 2022).
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Dekking  
De invoering van de werkwijze EPOS leidt tot een besparing op de loonkosten van € 250.000. Deze besparing 
wordt in de komende jaren bereikt. Het verschil wordt ten laste van een daartoe gevormde reserve gebracht: 
2019  -       -                                                                                                                                           t.l.v.  de 
reserve invoering EPOS           €  250.000
2020   -  0,5 fte    -   €     45.000     =   €  45.000                                                                  t.l.v.  de reserve 
invoering EPOS           €  205.000
2021   -  0,9 fte    -   €     85.000     =   €  85.000      cumulatief     €   130.000      t.l.v. de reserve invoering 
EPOS            € 120.000
2022   -  1,3 fte     -   € 120.000     =   €  130.000   cumulatief     €   250.000      t.l.v. de reserve invoering 
EPOS            €                 -
                                                                                                                                                                                     
                                                                 € 575.000                                         
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Overige financiële aandachtspunten en ontwikkelingen
Algemene uitkering (mei-circulaire 2018)
Globale analyse Algemene Uitkering begroting 2018 - 2019
De (meerjaren-) uitkomsten van de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn voor Staphorst positiever ten 
opzichte van de ramingen in de gemeentebegroting 2018.
Omschrijving 2018 2019 2020 2021

Algemene uitkering     € 
20.938.000

   € 
21.599.000

  € 
22.204.000

  € 
22.816.000

Stijging ten opzichte van de meerjarenraming 2019 t/m 2021 
in de begroting 2018

+ € 
1.055.000

+ € 
1.407.000

+ € 
1.672.000

+ 
€                 

   -
Stijging ten opzichte van het jaar 2018 op basis van de mei- 
circulaire 2017 

+ € 
1.189.000

+ € 
1.850.000

+ €  
2.455.000

+ € 
3.067.000

IterBestuurlijk Programma (IBP)
In maart 2018 is een tussentijdse circulaire verschenen. Aanleiding vormde het InterBestuurlijk Programma (IBP) 
die door de diverse overheidslagen is gesloten. Daarbij zijn afspraken gemaakt over het oppakken van de diverse 
maatschappelijk opgaven waar de overheden gezamenlijk voor staan.

Op de departementen wordt gewerkt aan uitwerkingsafspraken. Per maatschappelijke opgave komen er 
verschillende akkoorden, afspraken en acties. De feitelijke bedragen zijn voorzien in de september-  of 
decembercirculaire 2018.

Normeringsmethodiek: aanpassing
De normeringsmethodiek (‘samen de trap op en af’) blijft gelden. Wel zal met ingang van 2018 de basis voor de 
accresberekening de Netto Gecorrigeerde Rijks Uitgaven (NGRU, ± €100 miljard) worden ingewisseld voor een 
brede norm met AccresRelevante  Uitgavenontwikkeling  (ARU, ± € 240 miljard). Dit door forse 
beleidsintensiveringen van het kabinet Rutte III (± € 14 miljard), door hogere loon/prijscompensaties en door 
autonome groei (waaronder zorg en sociale zekerheid).

Accressen
De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de 
rijksuitgaven. Volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de trap af’ hebben wijzigingen in de 
rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toename of afname van het 
gemeentefonds als gevolg van  de trap op trap af methode wordt het accres genoemd.

BTW Compensatie Fonds: nieuwe regeling
De huidige regeling wordt aangepast. Nu wordt een voorschot gegeven op basis van een inschatting in welke 
mate de declaraties van gemeenten onder het BCF-plafond blijven. Met ingang van 2019 worden deze 
voorschotten af geraamd.
Op basis van de laatste inzichten zal bij de septembercirculaire van dat jaar een nieuw voorschot worden 
gegeven. Dat voorschot wordt vervolgens afgerekend bij de meicirculaire in het volgende jaar. Dat geeft voor 
deze begroting een budgettair “gat”. 
De provinciaal toezichthouder heeft aangegeven dat de ruimte onder het plafond voor 2019  (macro € 506 milj.) 
voor 100% in de begroting 2019 mag worden geraamd. Een verdere stijging van de ruimte wordt niet 
geaccepteerd. Dit standpunt is slechts voor het komende begrotingsjaar van toepassing. Er wordt vanuit gegaan 
dat een systematiek wordt ontwikkeld om te komen tot een betere inschatting voor de ruimte onder de BCF zoals 
aangegeven door het ministerie van BZK.   Voor onze gemeente is dat € 387.500  en  is meerjarig doorgetrokken. 
Per saldo komt onze gemeente er uiteindelijk niet op tekort. Immers, bij de afrekening in de meicirculaire het jaar 
daarop krijgt Staphorst waar het recht op heeft. Wel is er sprake van een risico aangezien, als gevolg van de 
huidige conjunctuur, gemeenten meer investeren waardoor de declaraties uit het fonds hoger zullen zijn. Dit 
risico  is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement. 

Sociaal domein
Overheveling sociaal domein naar algemene uitkering in 2019
De huidige Integratie-Uitkering Sociaal domein houdt met ingang van 2019 op te  bestaan. De gelden worden in 
de maatstaven (26)  van de algemene uitkering ingeweven.  Daarnaast wordt geld verdeeld via bestaande 
maatstaven in de algemene uitkering, zoals omgevingsadressendichtheid. De budgettaire herverdeeleffecten 
worden voorlopig opgeheven door een suppletie-uitkering. Deze blijft van toepassing tot de verdeelmodellen 
sociaal domein binnen het gemeentefonds, naar verwachting in 2021, integraal zijn aangepast.

Evaluatie verdeelmodellen
Op basis van de eindrapportage van het kwalitatief onderzoek naar de verdeling van de middelen (evaluatie) in 
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het sociaal domein is besloten deze te vervolgen  met een breed kwantitatief vervolgonderzoek gericht op een 
integrale nieuwe verdeling van  de middelen in het gemeentefonds voor het sociaal domein (nieuwe en oude  
taken) per 2021. De reparatie van de knelpunten uit de eindrapportage vormt hiervoor het vertrekpunt.
Voorafgaand aan dit onderzoek zal eerst een traject worden  doorlopen om te komen tot een gedragen 
onderzoeksmethode. Besluitvorming hierover  is gepland medio september 2018.

Integreerbaar deel sociaal domein naar algemene middelen  
Bij de invoer van de nieuwe taken  in het sociaal domein in 2015 is een koppeling gelegd  tussen lasten en 
ontvangen baten voor deze taken. Nu het integreerbare deel van het sociaal domein ingeweven is in de 
algemene uitkering met ingang van 2019 is het  reguliere financiering geworden, net als voor alle andere 
gemeentelijke taken (bijvoorbeeld in het fysiek domein). Hiermee is de koppeling vervallen en zijn te beschouwen 
als algemene  dekkingsmiddelen.

Niet-integreerbare delen van Integratie-uitkering sociaal domein. 
Een aantal onderdelen van de Integratie-uitkering Sociaal domein worden per 2019 nog  niet overgeheveld  naar 
de algemene uitkering. Concreet betreft dit de volgende onderdelen:
a. IUSD Wmo 2015 onderdeel Beschermd wonen (niet van toepassing op Staphorst);
b. IUSD Jeugd onderdeel Voogdij/18+                       (idem)
c.  IUSD Participatie onderdelen: voorheen Wajong en WSW regulier werk.

De verwachting is dat genoemde onderdelen zo spoedig mogelijk na 2020 worden overgeheveld. Voor de 
onderdelen WSW en voorheen WSW/Beschut werk van de oude  de integratie-uitkering Sociaal domein 
Participatie is weinig perspectief op overheveling  naar de algemene uitkering. Dezeworden dan omgezet in een 
decentralisatie-uitkering.

Sportbesluit
Per 1 januari 2019 wordt de btw-sportvrijstelling verruimd. Daarbij vervalt het recht op vooraftrek van btw die aan 
de gemeenten in rekening is gebracht over de kosten die toerekenbaar zijn aan de ter beschikking stelling van 
sportaccommodaties. Het Rijk gaat de gemeenten voor dit nadeel compenseren via de nieuwe Specifieke 
Uitkering Sport (SPUK Sport). Voor 1 december 2018 moet daarvoor een aanvraag worden ingediend waarbij alle 
btw-belaste kosten inzichtelijk worden gemaakt zoals: de bouw, het onderhoud van sportaccommodaties en het 
beheer en de aanschaf en onderhoud van sportmaterialen. Het financieel effect voor onze gemeente is geraamd 
op: € 43.000. Zie hieronder. De consequenties zijn verwerkt in deze begroting en de ontvangst van de 
doeluitkering op functie 8.520.400 - 8.43.101. 

Kosten sportaccommodaties Bedrag excl. btw BTW Nieuw bedrag
Kleedaccommodaties € 233.826 € 13.327,41 € 247.153,41
Sportvelden € 123.393 € 15.340,50 € 138.733,50
Gymnastieklokalen € 237.230,05 € 7.778,88 € 245.008,93
Sporthal Staphorst € 248.328.14 € 16.227,56 € 264.555,70
Totale kosten € 842.777,19 € 52.674,35 € 895.451,54
Kleedaccommodaties - € 87.200 - € 5.232 - € 92.432
Gymnastieklokalen - € 20.000 - € 1.200 - € 21.200
Sporthal Staphorst - € 55.400 - € 3.324 - € 58.724
Totale baten - € 162.600 - € 9.756 - € 172.356
Saldo € 680.177,19 € 42.918,35 € 723.095,54
 
 

Reserves
Ontwikkeling reservepositie 2019 - 2022 aan het begin van het kalenderjaar

 (bedragen x1.000)

Reservenaam 2018 2019 2020 2021 2022

Alg. reserves 14.417 11.268   10.988 10.753 10.603

Bestemmingsreserves 39.660 36.336  34.708 33.136 31.642

Voorzieningen 2.256 3.254  3.218 3.182 3.145
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TOTAAL 56.333 50.857 48.914 47.072 45.390

Toelichting
Aanpassing  reservestaat
Basis voor de samenstelling is afwijkend met die van voorgaande jaren. De afwijking betreft dat in de reservestaat 
voor het eerst de door uw raad genomen besluiten  zijn verwerkt.  De  voorgenomen investeringen zoals die zijn 
opgenomen in de Lijst van Investeringen en waarbij een reserve als dekkingsmiddel is aangewezen zijn  dus niet 
meer opgenomen.  
De reden is dat de toezichthouder (provincie Overijssel) ons hierop heeft gewezen. Deze gebruikt voor de 
toetsing van de begroting onder andere de staat van lasten en baten. In de staat van baten en lasten wordt 
bijvoorbeeld opgenomen wat er wordt onttrokken aan de reserves. Die bedragen zouden moeten aansluiten bij de 
staat van reserves en voorzieningen. Zo kan worden vastgesteld, van welke reserves wat wordt onttrokken. De 
reservestaat slot daarbij niet aan niet aan met de staat van baten en l;asten. Dit omdat in deze staat ook de 
voorgenomen dekking uit de reserves en voorzieningen zijn gemaakt. 
Dit heeft een tweetal gevolgen: 
1.   Zou er voor gekozen worden de dekkingsmiddelen/beschikkingen  wel in de reservestaat op te nemen dan 
betekent dat bij vaststelling van de begroting deze  middelen formeel beschikbaar zijn gesteld.  
2.   De reservestaat geeft minder inzicht.  Immers de voorgenomen dekking van investeringen ten laste van een 
reserve ontbreken. 

Voorziening gebouwenbeheer
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording en de eind 2017 uitgebrachte aanvullende notitie 
"materiële vaste activa" van de commissie BBV wordt voorgeschreven dat met ingang van 1 januari 2019 het 
alleen mogelijk is de onderhoudskosten structureel te egaliseren in de gemeentebegroting door het hebben van 
een voorziening (artikel 44 lid 1c BBV).  Aan deze bepaling en notitie is in deze begroting uitvoering gegeven.
Deze voorziening wordt, voorafgaand aan de de onderhoudsactiviteiten,  systematisch ten laste van de exploitatie 
gevoed met zodanige bedragen dat de voorziening over de gehele looptijd genomen voldoende is voor 
bekostiging van het groot onderhoud. Omdat het een voorziening is moeten de onderhoudslasten direct ten laste 
van de voorziening worden gebracht. Deze lasten mogen niet via de exploitatie worden geboekt. 
Voorwaarde om lasten van het grote onderhoud ten laste van de gevormde voorziening te brengen is dat er een 
recent beheerplan van het kapitaalgoed aanwezig is. Onder recent wordt een een beheerplan verstaan van 
maximaal vijf jaar oud ten opzichte van het verslaggevingsjaar.
Momenteel wordt gewerkt aan de samenstelling van de actualisatie van het gebouwenbeheerplan. Deze zal begin 
2019 ter vaststelling aan uw raad wordt aangeboden. 

Overzicht reserves en voorzieningen

 Saldo 01-
01-2019

Saldo 31-
12-2019

Saldo 31-
12-2020

Saldo 31-
12-2021

Saldo 31-
12-2022

Algemene reserves:
Algemene reserve 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300
Reserve zonder bestemming 2.067 1.817 1.612 1.492 1.492
Reserve voor grondexploitatie 5.901 5.871 5.841 5.811 5.781
 11.268 10.988 10.753 10.603 10.573
Overige bestemmingsreserves:
Reserve voor grondexploitatie met bestemming 733 733 733 733 733
Reserve afschrijving investeringen openbare ruimte 
met maatschappelijk nut 7.061 6.793 6.521 6.249 5.977

Reserve zandput Hooidijk 98 98 98 98 98
Reserve rioolbeheer 6.216 6.137 6.082 6.127 6.169
Reserve matiging afvalstoffenheffing 669 449 225 - 4 - 238
Reserve met bestemmingen 370 358 345 333 320
Reserve wegenbeheer (verkeersinfra)
a. betonwegen
b. asfalt- en elementenverharding

4.000
2.152

4.000
1.832

4.000
1.498

4.000
1.149

4.000
785

Reserve verkeersontsluiting 1.357 1.357 1.357 1.357 1.357
Reserve afschrijving gemeentelijke gebouwen 10.878 10.252 9.656 9.060 8.464
Reserve volkshuisvesting 555 555 545 545 545
Reserve gebouwenbeheer 0 0 0 0 0
Reserve automatisering 23 0,2 3 3 3
Reserve sociaal domein 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992
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Reserve achtergestelde lening Vitens 244 162 81 0,005 0,005
Reserve onderhoud combischool Staphorst 0 0 0 0 0
 36.336 34.708 33.136 31.642 30.205
Totaal reserves 47.604 45.696 43.889 42.245 40.778
      
Voorzieningen:      
Voorziening pensioenverplichting wethouders 1.208 1.332 1.457 1.585 1.715
Voorziening frictiekosten reorganisatie 0 0 0 0 0
Voorziening zandput Hooidijk 33 35 37 39 41
Voorziening personeel museumboerderij 0 0 0 0 0
Voorziening voormalig personeel 1.021 921 821 721 621
Voorziening gebouwenbeheer 992 931 867 800 731
 3.254 3.218 3.182 3.145 3.107
      
Totaal reserves/voorzieningen 50.857 48.914 47.072 45.390 43.885

Rentebeleid/ lijst van investeringen
Voor het jaar 2019 worden geen rentelasten toegerekend aan de te activeren investeringen. Wel zijn de werkelijk 
te betalen rentelasten in de begroting opgenomen. Deze werkwijze sluit naadloos aan bij de herziening van de 
nieuwe BBV- verslagleggingsregels rondom het toerekenen van rente aan grondexploitaties namelijk het 
uitsluitend toerekenen van de werkelijk betaalde rente over het vreemde vermogen.

Niet gebruikte kapitaallasten: bestemming
Verkeersinfrastructuur
Investeringen/projecten waarvoor dekkingsmiddelen (= afschrijvingslasten) zijn geraamd in de Lijst van 
Investeringen en niet in uitvoering zijn gebracht vallen in 2019 incidenteel vrij. De bestendige gedragslijn wordt 
doorgezet door deze eenmalig vrijvallende middelen  toe te voegen aan de reserve verkeersinfrastructuur. Met 
deze incidentele middelen wordt een structureel effect gerealiseerd namelijk dat door toevoeging aan deze 
reserve de gemiddelde jaarlijkse storting wordt verlaagd. Dit effect wordt bij de vaststelling van het 
Wegenbeheerplan als dekkingsmiddel mee genomen.

NB
Dit geldt niet voor de geraamde afschrijvingslasten voor de investeringen in de openbare ruimte met een 
maatschappelijk nut. Immers deze lasten worden bij ingebruikneming ten laste van de reserve investeringen in de 
openbare ruimte met maatschappelijk nut gebracht. Praktisch betekent dit dat de toevoeging aan de reserve 
verkeersinfrastructuur minimaal zal zijn. 

Decentralisaties (3D's)
Tot en met de begroting 2017 zijn de 3 decentralisaties: Participatiewet, WMO en Jeugdwet budgettair neutraal 
geraamd. Dit omdat de transitie in financiële  zin (gebaseerd op de objectieve verdeelmethode) een ingroeipad 
kende.   
In de begroting 2018 is dat model verlaten. De kosten van bovengenoemde  decentralisaties werden niet meer 
zichtbaar in de begroting tot uitdrukking gebracht.  Dit omdat het toerekenen aan de 3 specifieke decentralisaties 
niet meer mogelijk was.  

Nieuw in deze begroting (2019) is dat de integreerbare inkomsten van de doeluitkering toegevoegd zijn aan de 
algemene uitkering. Alle kosten en toelichtingen zijn zichtbaar gemaakt in programma 6 - sociaal domein. Ook is 
er 1 wethouder binnen het college portefeuillehouder voor het gehele sociaal domein. De noodzaak tot het 
hebben van de paragraaf sociaal domein is daarmee vervallen.   
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Bezuinigings- en ombuigingsmaatregelen voorgaande en huidige begroting(en)
Vanaf de begroting 2010 zijn er besluiten genomen om de begroting in evenwicht te houden.
Begroting 2010: maatregelen '10-'13 tot een bedrag van € 2.848.000
Begroting 2011: idem ’11 – ’14 € 977.000
Begroting 2012: idem ’12 – ’15 € 252.000
Begroting 2013: idem ’13 – ’16 € 530.000
Begroting 2014: idem ’14 – ’17 € 488.000
Begroting 2015: idem ’15 – ’18 € 541.000
Begroting 2016: idem ’16 – ’19 € 0
Begroting 2017: idem ’17 – ’20 € 0
Begroting 2018: idem '18 - '21 € 0
Begroting 2019: idem "19 - '22 € 0
 €5.636.000
Opmerking
Een aantal besluiten zijn niet geëffectueerd of de besluitvorming is naderhand teruggedraaid.
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Bijlagen
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Toelichtingen op de Lijst van Investeringen
Uitvoering Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 Portefeuillehouder: T.C. Segers

Wat wordt voorgesteld?
Het aantrekken van 3 fte om de werkzaamheden, voortvloeiende uit de per 25 mei 2016 in werking getreden 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), uit te voeren.

Wat is het doel? 
Voldoen aan de eisen gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarom? 
Vanaf 25 mei 2018 moet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden voldaan. Dat 
betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

De AVG zorgt onder meer voor:
- versterking en uitbreiding van privacyrechten;
- meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
- dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om 
boetes tot 20 miljoen euro op te leggen

Door een extern bureau is een analyse gemaakt van de werkzaamheden en de daarbij behorende formatie. Deze 
is voor het eerste jaar op 5 fte berekend en structureel 4 fte op jaarbasis. Om inzicht te krijgen in de noodzakelijke 
formatie voor de uitvoering van dit werk wordt gestart met 3 fte. Na een jaar wordt er geëvalueerd.

Hoe?
Door het aantrekken van 3 fte. De voorkeur heeft invulling door interne kandidaten. Deze beschikken over kennis 
van de organisatie en (automatisering)systemen. Voor de taken die niet binnen de formatie kunnen worden 
uitgevoerd, wordt extern geworven.   

Wanneer? 
De externe werving wordt in 2019 gestart. Gelet op de urgentie wordt in 2018 de interne invulling opgepakt.  

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking? 
De kosten worden structureel geraamd op € 220.00. Invulling vindt in de loop van het jaar 2019 plaats. In 
begroting (Lijst van Investeringen) opgenomen 2019:  € 160.000 en 2020: € 220.000.

Fietspad Heerenweg
Portefeuillehouder: B. Krale

Wat wordt voorgesteld?
Voorgesteld wordt om in te stemmen met de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Heerenweg (komgrens 
IJhorst – gemeentegrens Hardenberg) en hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen.

Wat is het doel? 
Het aanleggen van een veilig fietspad langs de Heerenweg.

Waarom? 
De wens voor een fietspad langs de Heerenweg is opgenomen in het fietspadenplan van de gemeente Staphorst. 
Aangezien andere fietspaden in de gemeente al zijn aangelegd of inmiddels in uitvoering zijn, heeft het fietspad 
langs de Heerenweg op basis van het fietspadenplan de hoogste prioriteit. Het voorlopig ontwerp van het fietspad 
is tot stand gekomen op basis van het dorpsplanplus, waarover veel is gesproken met de dorpsraad IJhorst.

Hoe?
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met het plan en hiervoor een uitvoeringskrediet 
beschikbaar te stellen.

Wanneer? 
Op dit moment wordt nog onderzoek gedaan naar een goede aansluiting van het fietspad nabij de 
gemeentegrens met Hardenberg.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg#wat-merken-mensen-van-wie-persoonsgegevens-worden-verwerkt-van-de-avg-6211
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg#wat-zijn-de-belangrijkste-veranderingen-voor-organisaties-6195
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg#hoe-hoog-zijn-de-boetes-onder-de-avg-6198
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg#hoe-hoog-zijn-de-boetes-onder-de-avg-6198
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg#hoe-hoog-zijn-de-boetes-onder-de-avg-6198
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Wanneer het gehele tracé duidelijk is wordt op zijn vroegst eind 2018 de gemeenteraad gevraagd in te stemmen 
met:
- het definitieve tracé
- planologische procedure
- grondaankoop
- opstellen definitief ontwerp

Na het doorlopen van de planologische procedure en de grondaankoop kan de uitvoering starten. De start van de 
uitvoering staat gepland voor eind 2019.

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking? 
Kostenraming
De kosten voor het plan zijn geraamd op circa € 1.100.000.

Dekking
Structureel: 20 jr.  De jaarlijkse lasten komen ten laste van de reserve investeringen in de openbare ruimte met 
maatschappelijk nut. De storting in de reserve wordt ten laste van de reserve grondexploitaties gebracht. Het 
project wordt ook aangemeld voor provinciale subsidie.

Staphorst Noordoost fase 2
Portefeuillehouder: B. Krale

Wat wordt voorgesteld?
Herinrichting fase 2 van Staphorst Noordoost

Wat is het doel? 
Het verbeteren van de leefomgeving in combinatie met rioolvervanging

Waarom? 
Het bestaande gemengde riool wordt vanwege slechte voegverbindingen vervangen. Daarnaast wordt er een 
apart regenwaterriool aangelegd om minder schoon regenwater niet naar de zuivering te brengen.

Hoe?
Het rioolwerk wordt bekostigd uit de reserve riolering (jaarschijf 2017), nieuwe verhardingen en 
inrichtingselementen (groen, straatmeubilair) uit dit krediet.

Wanneer? 
In 2018/2019 wordt gestart met het opstellen van het ontwerpplan + de bestekvoorbereiding en in 2019 wordt er 
uitvoering aan gegeven.

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking? 
Kostenraming
De kosten voor de herinrichting (nieuwe materialen, groen en inrichtingselementen) zijn geschat op € 142.000.

Dekking
Structureel: 15 jr. 
De jaarlijkse lasten worden t.l.v. de reserve  investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 
gebracht. De totale investering wordt gestort ten laste van de reserve volkshuisvesting.

Aanpassing kruising Ebbinge Wubbenlaan - Viaductweg
Portefeuillehouder: B. Krale

Wat wordt voorgesteld?
Aanpassen vormgeving kruising Ebbinge Wubbenlaan – Viaductweg (eerste fase).

Wat is het doel? 
Kruispunt aanpassen naar een verkeersveilige vormgeving waarbij deze ook functioneert bij toekomstige 
ontwikkelingen.

Waarom? 



 - pagina 195 van 211

Het kruispunt Ebbinge Wubbenlaan – Viaductweg is in 2015 gereconstrueerd omdat het kruispunt een 
ongevalslocatie was. Binnen de gestelde randvoorwaarden en beschikbare ruimtes is gekozen voor de 
gerealiseerde vormgeving. Belangrijke voorwaarde hierbij was instemming van de Stichting Evenemententerrein 
De Tippe.
De gekozen oplossing laat zich omschrijven als het splitsen van het kruispunt in een doorgaande (afgebogen) 
voorrangsweg via de westelijke/zuidelijke tak en een lokale (afgebogen) voorrangsweg via de oostelijke en de 
noordelijke tak. Beide voorrangswegen zijn verbonden door een korte ondergeschikte opstelmogelijkheid.
Echter ook na realisatie van deze oplossing blijven er veel ongevallen plaatsvinden.

In samenspraak met de Stichting Evenemententerrein De Tippe, Wijkraad Staphorst Noord en de 
voetbalvereniging VV Staphorst is onder begeleiding van het verkeersbureau Goudappel Coffeng gekeken naar 
een vormgeving die meer veiligheid biedt, maar die ook past bij mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de 
wegenstructuur. Denk aan nieuwe aansluiting op de A28 met bijhorende doortrekking van de Burgemeester van 
der Walstraat. Dit met de restrictie dat de Stichting Evenemententerrein De Tippe voor haar activiteiten gebruik 
moet kunnen blijven maken van de kruising.

Hoe?
Door gebruik te maken omliggende ruimtes en aangepaste standpunten van de Stichting Evenemententerrein De 
Tippe kan de huidige kruising worden aangepast naar een veiliger, toekomstbestendige kruising.

Eerste fase
Voorgesteld wordt in de eerste fase de kruising aan te passen waarbij de omliggende wegenstructuur nog niet 
wordt aangepast. Aan de zijde van het evenemententerrein wordt de aansluiting tussen de noordelijke en 
oostelijke tak geoptimaliseerd. De afstand tot de twee andere takken wordt groter gemaakt waardoor er meer 
opstelruimte ontstaat.  Een door vrachtauto’s en landbouwvoertuigen overrijdbare middengeleider geeft geleiding 
en accentueert de opstellengte tussen de beide aansluitingen. Door gebruik te maken van beplanting (struiken, 
geen bomen) kan het doorzicht op het kruispunt worden beperkt, waardoor de lange rechtstanden van de 
Ebbinge Wubbenlaan en de Viaductweg worden onderbroken en het kruispunt beter opvalt. Met deze 
aanpassingen wordt het kruispunt (en het aanliggende talud) aan de noordoostzijde uitgebreid.

Tweede (eindfase)
Voor de toekomstige situatie is rekening gehouden met het doortrekken van de Burg. van der Walstraat en een 
knip in de Ebbinge Wubbenlaan ter hoogte van de grens van de bebouwde kom. Fietsers blijven dan ten zuiden 
van het kruispunt (binnen de bebouwde kom) gebruik maken van de Ebbinge Wubbenlaan en krijgen een 
fietsvoorziening langs de route (buiten de bebouwde kom) in noordelijke richting. Effecten op de 
verkeersintensiteiten zijn in een verkeersmodel doorgerekend.
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De vormgeving van het kruispunt wordt afgestemd op de belangrijke functie in de wegenstructuur, het kunnen 
verwerken van de verkeersintensiteiten en veiligheidsaspecten. In de eindsituatie wordt een vormgeving als 
rotonde het meest wenselijk geacht. Rekening houdend met de hoogteverschillen en de aanliggende percelen 
wordt de rotonde ingepast in de zuid westelijke oksel van het bestaande kruispunt.

De westelijke Viaductweg en zuidelijke tak (Ebbinge Wubbenlaan) worden met een boog aangesloten op de 
rotonde, waardoor de rotonde ook logisch gesitueerd is ten opzichte van de belangrijkste verkeersstroom. Het 
fietspad kruist alleen de minst drukke oostelijke tak van de rotonde.

Stichting Evenemententerrein De Tippe, Wijkraad Staphorst Noord en de voetbalvereniging VV Staphorst hebben 
aangegeven zich te kunnen vinden in de gekozen oplossingen. Stichting Evenemententerrein De Tippe heeft 
daarbij wel aangegeven geen bomen te planten rondom het kruisingsvlak.

Wanneer? 
De eerste fase kan worden gerealiseerd in 2019. De realisatie van de tweede fase is afhankelijk van de 
besluitvorming over een nieuwe aansluiting op de A28 en de daarbij behorende aanpassingen aan de bestaande 
wegenstructuur.

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking? 
Kostenraming
De kosten van de eerste fase worden begroot op  € 100.000 (excl. btw).

Dekking
Structureel: 10 jr. De jaarlijkse lasten komen ten laste van de investeringen in openbare ruimte met 
maatschappelijk  nut. De storting in reserve wordt ten laste van de reserve grondexploitaties gebracht. 
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Omgeving station
Portefeuillehouder: B. Krale

Wat wordt voorgesteld?
Zodra het fiat wordt verkregen van NS en ProRail voor de realisatie van een nieuw NS station in Staphorst, zullen 
eigen middelen nodig zijn voor de realisatie van een stationsomgeving. Het maken van het station zelf (de 
halteplaats) zal door het Rijk en/of de provincie gefinancierd kunnen worden wanneer hiervoor middelen worden 
gereserveerd. De stationsomgeving (ontsluiting e.d.) komt voor rekening van de gemeente. Hiervoor wordt € 
500.000 geraamd.

Wat is het doel? 
Het doel is om te komen tot de realisatie van een NS station in de kern Staphorst die voor iedereen bereikbaar 
moet zijn. Hiervoor moet een gebied worden ingericht. De voorkeurslocatie voor dit gebied is de voormalige 
stationslocatie. Dit gebied zal bij de komst van een station opnieuw moeten worden ingericht. Wanneer het station 
er om welke reden dan ook niet komt, kunnen de middelen eveneens ingezet worden om het bestaande gebied 
een opwaardering te geven. 

Waarom?
Zonder de inrichting van een goede en veilige stationsomgeving zal de halte onvoldoende bereikbaar zijn.   

Hoe?
Via het opstellen van een inrichtingsplan voor het stationsgebied kan bepaald worden welke extra 
inrichtingsmaatregelen getroffen moeten worden. Zowel het opstellen van een dergelijk plan alsook de fysieke 
inrichting kan uit de genoemde € 500.000 gefinancierd worden.

Wanneer? 
Het tijdpad kan helaas niet goed voorspelt worden omdat Staphorst afhankelijk is van de besluitvorming rond het 
traject Leeuwarden – Zwolle waarbinnen de halteplaats voor Staphorst ingepast moet worden. Dit jaar, of 
mogelijk in 2019, zou er uitsluitsel kunnen komen of er vier sprinters gaan rijden tussen Leeuwarden en Zwolle. 
Het wachten is op dit moment om verder te kunnen met vervolgonderzoeken naar de haalbaarheid.

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking? 
Kostenraming
De inschatting is dat de realisatie zelf gefinancierd kan worden door het rijk en de provincie en dat de gemeente 
verantwoordelijk is voor de stationsomgeving. De inschatting is dat € 500.000 voorlopig voldoende moet zijn. 
Zodra ook vervolgonderzoeken zijn verricht voor de inpasbaarheid kan een beter beeld van de financiële 
consequenties worden gegeven en zal hierover opnieuw worden gerapporteerd.

Dekking
Structureel 15 jr. De jaarlijkse lasten komen ten laste van de reserve investeringen in de openbare ruimte met 
maatschappelijk nut. De storting in de reserve wordt ten laste van de reserve zonder bestemming gebracht.  

Recreatie en Toerisme
Portefeuillehouder: B. Krale

Wat wordt voorgesteld?
Meerdere projecten en activiteiten uitvoeren zoals gebiedsontwikkeling (opgenomen in de Omgevingsvisie).

Wat is het doel? 
De gemeente Staphorst aantrekkelijk maken voor inwoners om te recreëren en toeristen aan te trekken.

Waarom? 
Ter bevordering van de economische ontwikkeling, het toegankelijk maken van gebieden voor recreanten, het 
(be)leefbaar maken van bijzondere gebieden.

Hoe?
In samenwerking met het  platform recreatie en toerisme Staphorst door ontwikkelen tot een unieke gemeente om 
te kunnen verblijven en recreëren.
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Wanneer? 
Planvorming in 2018, uitvoering vooral in 2019.

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking? 
Geraamd voor verschillende activiteiten en projecten is € 145.000.

Dit bedrag is als volgt opgesplitst in:         
Oldematen                              25.000 euro (res. zonder bestemming)
Zwarte Dennen                    10.000 euro (res. zonder bestemming)
Vledders                                    50.000 euro (res. zonder bestemming)
Langjarig beheer                  50.000 euro (res. zonder bestemming)
Platform R&T                         50.000 euro (structureel)
Subsidies                                  10.000 euro (structureel)
                                                      195.000 euro

Extra inzet/capaciteit sociaal domein (jaarschijf 2019)
Portefeuillehouder: A. Mussche

Wat wordt voorgesteld?
Het krediet is bedoeld voor de uitvoering in de jaren 2018 – 2020 van activiteiten in het sociale domein die 
onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar zijn (3 O-criterium).
De afgelopen jaren (transitiefase sociaal domein) waren dit type gebeurtenissen bij wijze van spreken eerder 
regel dan uitzondering. De verwachting is dat dit de komende twee  jaar nog het geval zal zijn.
Bij de beschikbaarstelling van de eerste jaarschijf (2018) is door middel van een raadsmemo dd. 1 november 
2017 dit krediet toegelicht.

Wat is het doel? 
Het gevraagde krediet is nodig om de kwaliteit en de operationele slagkracht in de uitvoering op peil te houden. 
Het bevordert de operationele slagkracht ten aanzien van specifiek het sociale domein. Het is niet efficiënt om 
voor elke onvoorziene gebeurtenis of ontwikkeling waarmee uitvoeringskosten zijn gemoeid een kredietaanvraag 
te moeten doen.

Waarom? 
Het sociaal domein zit in een transformatiefase. Dat geeft een andere dynamiek. Zo moeten het gemeentelijk 
beleid van het sociale domein worden doorontwikkeld evenals het kabinetsbeleid en de regionale samenwerking 
die beleidsmatige inzet vraagt. Er komen volgende jaren beleid- en uitvoeringsvragen die we niet hadden 
verwacht en/of voorzien, maar die wel geld kosten.
Kleinere gemeenten hebben over het algemeen minder resources (menselijk en ander kapitaal) om de impact van 
alle veranderingen op te vangen. De afgelopen jaren is verder vaak gebleken dat geplande activiteiten toch meer 
tijd, inzet van mensen en geld vroegen dan oorspronkelijk begroot. Dat zal naar verwachting de komende jaar niet 
anders zijn.

Hoe?
Met het beschikbaar gestelde krediet van € 1 miljoen die in 3 jaar beschikbaar wordt gesteld: éénmaal vier ton en 
tweemaal drie ton wordt beoogd ruimte te scheppen voor het uitvoeren van allerlei zaken waarvoor dan niet 
telkens een voorstel aan uw raad wordt voorgelegd. Deze kosten hebben niet het karakter van een project.
In alle gevallen zal er sprake er zijn van directe of indirecte waarde-toevoeging voor burgers. Het gevraagde 
krediet ondersteunt en bevordert de operationele slagkracht in de uitvoering

Wanneer? 
Periode 2018 – 2020. 2e Jaarschijf 2019.

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking? 
Kostenraming
In de begroting 2018 is geraamd het investeringskrediet van in totaal  € 1 miljoen die in de periode 2018 – 2020 
wordt ingezet. (2018: € 400.000, 2019: € 300.000 en 2020: € 300.000).

Dekking
Reserve sociale domein die met name voor de bekostiging van boven beschreven onverwachte gebeurtenissen 
en tegenvallers is bedoeld.
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Duurzaamheid
Portefeuillehouder: L. Mulder

Wat wordt voorgesteld?
In het coalitieakkoord 2018 – 2022 is opgenomen dat een proces wordt gestart om te komen tot het behalen van 
de doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. Ambitie is om vanuit de samenleving zelf – via gedrag, houding 
en acceptatie – de energietransitie te bewerkstelligen, in plaats van dit aan de samenleving op te leggen. Door de 
verantwoordelijkheid en uitvoering in de samenleving terug te leggen kan er draagvlak worden gevonden.

Wat is het doel? 
Einddoel is dat Staphorst in 2050 energieneutraal is. Dat betekent dat er binnen de gemeentegrenzen net zoveel 
hernieuwbare energie wordt opgewekt als dat er verbruikt wordt. In de huidige situatie is het gat tussen de 
hoeveelheid energie die verbruikt en opgewekt wordt, ongeveer 1200 Terajoule (Tj). Een moderne windmolen 
wekt jaarlijks ongeveer 25 Tj op. De komende coalitieperiode willen we vooral investeren in draagvlak in de 
samenleving. Ook wordt het einddoel - in overleg met de samenleving - opgeknipt in prestatieafspraken voor de 
kortere termijn. Tot slot willen we komen tot een kader voor grootschalige energieopwekking. Hierin wordt 
beschreven welke voorzieningen waar mogelijk zijn.       

Waarom? 
Het antwoord op deze vraag is grofweg onder te verdelen in twee lijnen:
1. Omdat het moet. Via de route klimaatakkoord Parijs – Regeerakkoord – Klimaatakkoord – Regionale Energie 
Strategie zullen gemeenten transitieopgaven op hun bord krijgen. Landelijk gezien moet de Co2 uitstoot in 2030 
namelijk met 49% gereduceerd worden. Om daartoe te komen, zal op land fors geïnvesteerd moeten worden in 
grootschalige energieopwekking.
2. Omdat we het willen. We willen een goede rentmeester zijn. Met elkaar zorg dragen voor het landschap, de 
natuur en een prettig woon- en leefklimaat. Buiten dit perspectief om, dient verduurzaming ook een economisch 
belang. Uit een onderzoek uit 2012 blijkt bijvoorbeeld dat inwoners en ondernemers in Staphorst in dat jaar 
ongeveer € 48 miljoen aan energiekosten betaalden. Dit is geld dat buiten de gemeentegrenzen terecht komt. In 
een scenario waarin de energie door lokale coöperaties wordt opgewekt, blijft deze geldstroom grotendeels in de 
gemeente circuleren.     

Hoe?
Met sleutelpartijen is inmiddels een ‘transitiecoalitie’ gevormd. Deze coalitie wordt onderverdeeld in drie 
sectortafels. Vervolgens worden aan deze sectortafels afspraken gemaakt over de te behalen resultaten voor 
2022. Vervolgens brengt de coalitie een advies uit en vraagt zij aan de gemeenteraad of deze hier medewerking 
aan wil verlenen. Concreet zal dit betekenen dat de gemeente bijvoorbeeld bepaalde onderzoeken laat uitvoeren, 
ruimtelijk beleid formuleert en ambtelijke capaciteit beschikbaar stelt.   

Wanneer? 
Wat Wanneer
Opiniërende behandeling procesvoorstel 
energietransitie 18 september 2018

Besluitvormende behandeling procesvoorstel 
energietransitie 2 oktober 2018

Advies transitiecoalitie Q4 2018 / Q1 2019
Raadsvoorstel n.a.v. advies transitiecoalitie Q1 / Q2 2019

Tussentijdse evaluatie Q2 2020 / Q2 2021 / Q2 
2022

Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma 2019 - 2022
Wat gaat het kosten en hoe is de dekking? 
€ 200.000 incidenteel; dekking reserve zonder bestemming.        

Vervanging vrachtwagen
Portefeuillehouder: B. Krale

Wat wordt voorgesteld?
Vervanging van de huidige vrachtwagen (BZ-BH-51)

Wat is het doel? 
Het vervangen van de huidige vrachtwagen en opbouw zodat er op een snelle, efficiënte en veilige manier 
gewerkt kan (blijven) worden.
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Waarom? 
De huidige vrachtwagen, kraan en haakarmsysteem zijn op moment van vervanging (2019) 9 jaar in gebruik. In 
de begroting is indertijd een bedrag opgenomen voor vervanging na 10  jaar. De huidige combinatie is in de 
afgelopen jaren intensiever gebruikt en voor zwaarder werk ingezet dan bij aanschaf de bedoeling was. Hierdoor 
zijn zowel de vrachtwagen als de opbouw dusdanig versleten dat er zonder een grootschalige renovatie niet 
langer mee kan worden doorgereden.
- Door de intensieve winterdienst heeft de auto last van ernstige roestschade
- De versnellingsbak en koppeling moeten aankomend jaar vervangen worden
- Scharnierpunten van de kraan zijn versleten (zijn niet te repareren/ vervangen)
- Hydrauliekslangen worden steeds slechter en dienen vervangen te worden op afzienbare termijn
- Huidige vrachtwagen moet aangepast worden aan de (vanaf 2019 verplicht) afneembare DIN plaat

Een nieuwe vrachtwagen:
- Voldoet Arbo technisch aan de huidige vereisten (lawaai/ instaphoogte/ rij en zithouding/ veiligheidssystemen)
- Voldoet aan nieuwste milieueisen (huidige Euro 5, nieuwe Euro 6C)
- Is geschikt voor de huidige werklast en werkzaamheden
- Bespaart onderhoudskosten
- Geeft beter inzicht in onderhoudskosten door onderhoudscomputer

Hoe?
Meervoudig onderhandse aanbesteding. Er is een werkgroep samengesteld en een adviseur ingehuurd. 
Vooronderzoeken zijn inmiddels afgerond en programma van eisen is opgesteld.

Wanneer? 
Uiterlijk 2019.

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking? 
1.   Kostenraming
In de Lijst van Investeringen  bij de begroting 2019 is een bedrag opgenomen van € 200.000 voor zowel het 
voertuig als de opbouw. De verwachting is dat de huidige vrachtwagen voor een bedrag tussen de €15.000 en 
€18.000 verkocht kan worden.

2.   Kapitaallast
Basis voor de kapitaallast € 200.000 minus een te verwachten verkoopopbrengst van: € 15.000. Jaarlijkse 
afschrijvingslast: €  25.000

3.  Eenmalige extra afschrijving i.v.m. verkoop vrachtwagen
De boekhoudvoorschriften schrijven voor dat bij afstoting van een actief  de boekwaarde van dat actief moet 
worden afgewaardeerd.       
Boekwaarde per 1 januari 2019                               €  64.000
Afschrijving over 2019 (9e jaar)                               €  18.000    
                                                                                                     €  46.000
Opbrengst verkoop huidige vrachtwagen         €  15.000
T.l.v. reserve zonder bestemming                            €  31.000

Dienstverlening
Portefeuillehouder: T.C. Segers

Wat wordt voorgesteld?
Voorgesteld wordt om krediet beschikbaar te stellen voor de volgende onderwerpen (vet gedrukt):

 Software en implementatie van het Persoonlijk Internet Portaal (PIP). Het Persoonlijk Internet Portaal 
is een afgeschermde omgeving waarin de burger al zijn communicatiemomenten en documenten kan 
inzien.

 MijnOverheid voor Ondernemers is straks dé digitale schakel tussen ondernemers en 
overheidsorganisaties. Enerzijds de ondernemer die vraagt: “Geef me inzicht in mijn gegevens en voor 
mij relevante overheidsinformatie, bedien me daar waar ik online ben en maak het simpel en 
overzichtelijk”. En anderzijds de overheidsorganisaties die op hun beurt aangeven herkenbaar te willen 
blijven, en hun eigen, goedwerkende digitale omgeving en processen te willen behouden.

 Voor het stroomlijnen van de processen voor de Meldingen Openbare Ruimte schaffen we nieuwe 
software aan. Meldingen over de openbare ruimte willen we snel, goed en gestructureerd afhandelen.

 Voor het verbeteren van de digitale dienstverlening en voor een efficiëntere bedrijfsvoering worden de 
dossiers van sociale zaken gedigitaliseerd. Dat maakt het voor medewerkers mogelijk om tijd- en 
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plaats onafhankelijk te werken. En het betekent bijvoorbeeld ook dat bij een gesprek bij inwoners thuis 
de dossiers digitaal ingezien kunnen worden.

 Om snel en eenduidig het juiste antwoord te kunnen geven via verschillende kanalen (website, telefoon) 
is het aanschaffen en inrichten van een vraag/antwoord portaal nodig.

 De steeds verdere digitalisering van de informatievoorziening is één van de belangrijkste ontwikkelingen. 
We willen de gemeentelijke digitale dienstverlening up-to-date houden en blijven ontwikkelen, zodat we 
kunnen voldoen aan de verwachtingen van inwoners en ondernemers ten aanzien van de digitale 
dienstverlening. Daarom is het belangrijk om te investeren in het vernieuwen van de website en het 
promoten van het digitale kanaal.

 We willen graag weten hoe de gemeente Staphorst scoort bij de inwoners en ondernemers. De burger- 
en ondernemerspeiling van Waarstaatjegemeente.nl is een instrument van VNG Realisatie en helpt 
gemeenten hierbij. De resultaten geven inzicht in de tevredenheid van onze inwoners en ondernemers. 
Daarnaast kan op basis van de resultaten beleid ontwikkeld worden dat aansluit bij de behoeften van 
inwoners en ondernemers.

Wat is het doel? 
Het hoofddoel voor al deze onderwerpen is het verbeteren van onze dienstverlening in het algemeen en het 
verbeteren van onze digitale dienstverlening in het bijzonder. Daarnaast willen we door burger- en 
ondernemerspeilingen meten waar we staan en wat er verbeterd moet worden met betrekking tot onze 
dienstverlening.

Waarom? 
Op 23 januari 2018 is de visie op dienstverlening ‘Staphorst voor elkaar’ vastgesteld door de gemeenteraad. 
Deze visie geldt voor de jaren 2018-2021. Bij deze visie hoort een uitvoeringsprogramma dat naar verwachting op 
16 juli 2018 wordt vastgesteld door het MT.
In dit uitvoeringsprogramma is een activiteitenoverzicht opgenomen voor de jaren 2018-2019. Eind 2018 worden 
voor de verschillende activiteiten de projecten gedefinieerd. Voor het starten van de activiteiten en projecten is 
krediet nodig.
Na 2019 gaan we evalueren en bepalen met welke activiteiten uit het uitvoeringsprogramma dienstverlening we in 
2020-2021 aan de slag gaan.

Hoe?
Voor een meer integrale aanpak en een betere samenhang van projecten en activiteiten gaan we werken met een 
programma. De programmamanager is verantwoordelijk voor het realiseren en monitoren van programmadoelen. 
De programmamanager is opdrachtgever van de projecten binnen het programma dienstverlening. Per project 
wordt een projectleider aangesteld. De projectleider is verantwoordelijk voor het realiseren en monitoren van de 
projectresultaten.

Wanneer? 
Eind 2018 worden voor de verschillende activiteiten de projecten gedefinieerd. In 2019 starten we met de 
activiteiten en projecten. Per project wordt een planning gemaakt.

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking? 
Structureel: € 16.750 +
Incidenteel: € 141.000 t.l.v. reserve zonder bestemming

Digitale Agenda 2020
Portefeuillehouder: T.C. Segers

Wat wordt voorgesteld?
Voorgesteld wordt om krediet beschikbaar te stellen voor de digitale agenda 2020 met de volgende onderwerpen:

1. Opstellen en implementeren van informatiebeleid;
2. Het verder ontwikkelen van het zaakgericht werken waarbij de medewerkers van het primaire proces 

meer verantwoordelijkheid krijgen voor digitaal informatiebeheer;
3. Het verbeteren van onze gegevenskwaliteit;
4. Het optimaliseren van gegevensuitwisselingen met diverse ketenpartners;
5. Digitale handtekening op uitgaande documenten;
6. Anonimiseren van digitale stukken voor publicatie;
7. Publiceren vanuit IBABS na raadsakkoord;        
8. Voldoen aan Gemeenschappelijke Data Infrastructuur;
9. Inrichten van sjabloonbeheer m.b.v. software;

10. Om de integriteit en betrouwbaarheid van onze informatievoorziening te garanderen moet veel werk 
worden verricht in het uitvoeren van de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG). De BIG kent 300 
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verplichte beveiligingsmaatregelen die de gemeente de komende jaren moet invoeren. Deze 
maatregelen kosten veel geld en tijd;

11. Uniforme Rapportagetooling.

Wat is het doel? 
Het hoofddoel voor al deze onderwerpen is het verbeteren van onze dienstverlening in het algemeen en het 
verbeteren van onze digitale dienstverlening in het bijzonder. Daarnaast willen we door burger- en 
ondernemerspeilingen meten waar we staan en wat verbeterd moet worden met betrekking tot onze 
dienstverlening.

Waarom? 
De samenleving digitaliseert. Eind 2017 dienen de burgers en bedrijven digitaal hun transacties te kunnen 
afhandelen met de gemeente. Burgers en bedrijven verwachten verhuizingen, ondertrouw en andere transacties 
te regelen via mobiele apparaten vanaf de bank of aan de eetkamertafel.
Ondertussen werkt het Rijk aan de digitale agenda 2020. In deze digitale agenda 2020 komen belangrijke dingen 
aan bod zoals:
- de identiteit van mensen en het veilig zaken doen met de overheid. Hierbij staat de mens centraal en wil deze 
ook regie over de eigen gegevens;
- het beschikbaar stellen van een Generieke Data Infrastructuur (GDI), vastgelegd in de wet op de GDI. In deze 
wet verplicht men lagere overheden gebruik te gaan maken van digitale componenten. Denk hierbij aan 
basisregistraties, mijn overheid.nl, berichtenbox en middelen voor een elektronische identiteit.

Daarnaast zijn er diverse andere ontwikkelingen gaande op het gebied van het sociaal domein en het ruimtelijk 
domein (nieuwe Omgevingswet). Dit vereist een nieuwe inrichting van bedrijfsprocessen en wijzigingen in de 
gegevens- en informatiehuishouding. In toenemende mate wisselt de gemeente gegevens uit met ketenpartners 
om haar processen uit te voeren. Digitale basisvoorzieningen cq. componenten uit het GDI en nog te bouwen 
koppelingen ondersteunen hierbij.
Het toepassen van deze digitale componenten in de processen van de gemeente is verplicht, complex, kosten tijd 
en geld. Op deze manier wordt de gemeente Staphorst een volwaardige digitale partner voor burgers, bedrijven 
en andere organisaties.
Een verdergaande digitale dienstverlening neemt niet weg dat we ook dienstverlening blijven bieden via de 
andere kanalen zoals de balie en de post. Voor burgers die geen computer hebben of het lastig vinden om zich te 
bewegen in de digitale wereld zal de gemeente een vangnet moeten organiseren.

Hoe?
Tot op heden is er gewerkt met een automatiseringskalender en er zijn reeds een groot aantal stappen gezet 
welke echter nog niet volledig zijn afgerond.
- De modernisering van de bevolkingsadministratie (I-burgerzaken, gekoppeld aan Join)
- Het samenwerken met onze nieuwe ketenpartner OD-IJsselland (PowerBrowser, gekoppeld aan Join)
- De voorgenomen digitalisering van het sociaal domein (GWS, gekoppeld aan Join)
- Digitaal werken binnen de Raad, B&W en MT (koppeling IBABS – Join)

Deze projecten nemen we, inclusief bijbehorende gelden, mee naar het nieuwe beleidsplan 2017-2021.

Voor deze periode is een aantal belangrijke activiteiten voorzien zoals;
- Het verder ontwikkelen van het zaakgericht werken waarbij de medewerkers van het primaire proces meer 
verantwoordelijkheid krijgen voor digitaal informatiebeheer;
- Het verbeteren van onze gegevenskwaliteit;
- Het optimaliseren van gegevensuitwisselingen met diverse ketenpartners;
- Inrichten van sjabloonbeheer m.b.v. software;
- Om de integriteit en betrouwbaarheid van onze informatievoorziening te garanderen moet veel werk worden 
verricht in het uitvoeren van de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG). De BIG kent 300 verplichte 
beveiligingsmaatregelen die de gemeente de komende jaren moet invoeren. Deze maatregelen kosten veel geld 
en tijd.

Wanneer? 
Eind 2018 worden voor de verschillende activiteiten de projecten gedefinieerd. In 2019 starten we met de 
activiteiten en projecten. Per project wordt een planning gemaakt.

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking? 
1 Opstellen en implementeren van informatiebeleid € 5.000

2 Het verder ontwikkelen van het zaakgericht werken waarbij de medewerkers van het 
primaire proces meer verantwoordelijkheid krijgen voor digitaal informatiebeheer € 15.000

3 Het verbeteren van onze gegevenskwaliteit € 10.000
4 Anonimiseren van digitale stukken voor publicatie € 10.000
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5 Het optimaliseren van gegevensuitwisselingen met diverse ketenpartners. € 10.000
6 Digitale handtekening op uitgaande documenten € 10.000
7 Publiceren vanuit IBABS na Raadsakkoord  
8 Voldoen aan Gemeenschappelijke Data Infrastructuur € 20.000
9 Inrichten van sjabloonbeheer met behulp van software  

10

Om de integriteit en betrouwbaarheid van onze informatievoorziening te garanderen moet 
veel werk worden verricht in het uitvoeren van de Baseline Informatieveiligheid 
Gemeenten (BIG). De BIG kent 300 verplichte beveiligingsmaatregelen die de gemeente 
de komende jaren moet invoeren. Deze maatregelen kosten veel geld en tijd.

€ 15.000

11 Uniforme Rapportage-Tooling € 5.000
Totaal € 100.000

 Dekking: eenmalig t.l.v. reserve zonder bestemming  
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Raadsvoorstellen
Begroting 2019 + meerjarenraming 2020 - 2022
Voorstel
1.     de gemeentebegroting voor het jaar 2019 vast te stellen;
2.     met de meerjarenraming van de gemeentebegroting 2020 – 2022 in te stemmen.

Inleiding
1.   aanbieding begroting 2019 en meerjarenraming 2020 - 2022
In de vergaderingen van ons college d.d. 2 en 9 oktober jl. zijn de begroting 2019 en meerjarenraming 2020 – 
2022 behandeld.

Op 9 oktober is besloten uw raad aan te bieden:
- de begroting 2019,
- de meerjarenraming 2020 – 2022.

2.  inhoud
De begroting 2019 en meerjarenraming 2020 - 2022 bevat:
- de programma’s: de uitwerking van het coalitieakkoord en collegeprogramma,
- voorstellen voor nieuw beleid,
- de verplichte paragrafen, 
- de financiële begroting met toelichting,
- de meerjarenraming 2020 – 2022.

3.   presentatievorm
-   programma-indeling
De programma-indeling zoals die gold bij de begroting 2018 is gehandhaafd voor de nieuwe bestuursperiode 
waarbij uiteraard de nieuwe wettelijke regelgeving in acht wordt genomen.    

-   begrotingsapp/digitale wijze van inzien  
De digitale presentatievorm is bij deze begroting sterk verbeterd. Daarbij zijn een tweetal uitgangspunten 
gehanteerd: toegankelijkheid en aantrekkelijkheid (look en feel).    
Via de begrotingsapp: https://staphorst.begrotingsapp.nl/begroting-2019 kunnen alle 3 documenten  uit de p & c–
cyclus: begroting, zomernota en jaarrekening digitaal door uw raad en burgers  worden geraadpleegd.

4.    begrotingskaders
Belangrijke kaders als basis bij de samenstelling:
- het coalitieakkoord “samen, voor elkaar!” en de nadere uitwerking hiervan in het collegeprogramma 2018 – 
2022, 
- de aangedragen (aandachts)punten door ons college,
- de mei-circulaire 2018 van het gemeentefonds,
- de wet- en regelgeving (gem. wet, fin. verordening, bbv-voorschriften).  

5.    sluitende begroting en meerjarenraming
De gemeente Staphorst heeft een reëel en structureel sluitende begroting 2019 met een batig saldo van € 19.000 
(afgerond). Ook de meerjarenraming 2020 – 2022 sluit met positieve uitkomsten. 
 
6.     geen dekkingsplan noodzakelijk 
Voor het vierde achtereenvolgende jaar, en dat mag als uniek worden bestempeld, is het om die reden (een 
sluitende begroting en meerjarenraming) niet noodzakelijk uw raad  aanvullend een dekkingsplan voor te leggen 
met daarin opgenomen maatregelen/voorstellen om een structureel sluitende begroting en/of meerjarenraming te 
realiseren.
Geconcludeerd kan worden dat onze gemeente  een gezonde begrotingspositie heeft.      

7.     belastingvoorstellen en gemiddelde belastingdruk
Samengevat wordt voor het komende jaar 2019 voorgesteld:
- rioolheffing                                                  -   geen verhoging; ook niet trendmatig.
- afvalstoffenheffing                                 -    geen verhoging van het vast-recht-gedeelte per aansluiting; ook niet 
trendmatig. 
- onroerende zaakbelastingen            -    geen verhoging; wel trendmatige aanpassing (1,5%).
- leges omgevingsvergunning              -    invoering EPOS met  gedifferentieerde 
tariefstelling.                                                                                        
- overige belastingen, heffingen         -    geen verhoging; wel trendmatige aanpassing met 1,5%.

https://staphorst.begrotingsapp.nl/begroting-2019
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De gemiddelde belastingdruk inclusief de trendmatige verhoging en gebaseerd op de ozb, afvalstoffenheffing en 
rioolheffing neemt komend jaar met slechts € 4 toe.

8.    nieuw beleid: Lijst van Investeringen
Het nieuwe beleid is opgenomen in de Lijst van Investeringen. De autorisatiefunctie voor het beschikbaar stellen 
van deze geraamde uitgaven voor het kunnen uitvoeren van investeringen ligt bij uw raad. In de Financiële 
Verordening (art.5, 2e lid) vastgesteld d.d. 4 juli 2017 is bepaald dat bij de begrotingsbehandeling tegelijk de 
nieuwe investeringskredieten voor het begrotingsjaar = 2019 worden geautoriseerd. 
Naast het feit dat dit zowel organisatorisch als bestuurlijk een belangrijke  efficiencywinst oplevert geeft deze 
integrale behandeling tegelijk een kwaliteitsimpuls aan de begrotingsvergadering.  

9.   september-circulaire
De september-circulaire van het Gemeentefonds kan door de late ontvangst niet worden verwerkt in deze 
begroting. De gebruikelijke gedragslijn die wij hierbij hanteren is dat bij een eventuele positieve uitkomst hierover 
in de zomernota van 2019 wordt gerapporteerd. Dit omdat de praktijk regelmatig heeft uitgewezen dat bij een 
positieve uitkomst deze in de loop van het jaar regelmatig naar beneden wordt bijgesteld.        
Bij een negatieve ontwikkeling en bovendien substantieel zullen wij u hierover separaat informeren.

Argumenten
1.1    de Gemeentewet schrijft de verplichting en termijnbepalingen voor
De Gemeentewet (artikel 190, lid 1) bepaalt dat jaarlijks door het college van burgemeester en wethouders een 
ontwerp-begroting moet worden aangeboden. Na vaststelling door uw raad zendt ons college de begroting en 
meerjarenraming binnen twee weken, doch in ieder geval voor 15 november van het jaar voorafgaande aan dat 
waarvoor de begroting is vastgesteld aan gedeputeerde staten toe (artikel 191 Gemeentewet).

1.2   het college van gedeputeerde staten dient goedkeuring te verlenen 
De begroting behoeft conform art. 203, lid 1 van de Gemeentewet de  goedkeuring van het gedeputeerde staten.

1.3   de raad besluit over de programmabegroting  
Het meezenden van de productenraming is geen verplichting en in het kader van het dualisme niet gewenst.
De wetgever heeft bepaald dat formeel behoren te worden vastgesteld:

1. door de  gemeenteraad: de programmabegroting (artikel 191. eerste lid Gemeentewet).  De raad 
autoriseert op programma-totaal.

2. het college van b & w: de productenraming (artikel 186, tweede lid Gemeentewet).

De productenraming is de nadere uitwerking van de programmabegroting en dient als afspraak tussen het college 
en de organisatie.

Kanttekeningen
1.1  het niet voldoen aan de voorschriften heeft consequenties
Indien de begroting niet (structureel) in evenwicht is en/of niet is voldaan aan de indieningstermijn van 15 
november zal het college van Gedeputeerde Staten de begroting onder preventieve toezichtvorm plaatsen.

Keuze en effect
Via de zomernota 2019 en Jaarrekening 2019 wordt verantwoording afgelegd

Beleid- en regelgeving 
-    Gemeentewet,
-    Besluit Begroting en Verantwoording en
-    Financiële Verordening 2017 gemeente Staphorst

Financiën, risico’s en beheersmaatregelen
Samenvatting begroting 2019 en meerjarenraming 2020 – 2022

Meerjarenraming (x € 
1.000)Omschrijving Begroting

2019
2020 2021 2022

Uitkomst + 19 + 72 + 277 + 564
Dekkingsvoorstel - - - -
Per saldo + 19 + 72 + 277 + 564
Belastingvoorstellen
Afvalstoffenheffing                              -  geen verhoging vast recht gedeelte per aansluiting;
Rioolheffing                                              -  geen verhoging per aansluiting;
Leges omgevingsvergunning          -  als gevolg van invoering EPOS gedifferentieerde tariefstelling;
Overige heffingen en tarieven       -  trendmatige aanpassing met + 1,5%.
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Uitvoering
Door vaststelling van de begroting 2019 wordt ons college van burgemeester en wethouders belast met de 
uitvoering en tevens geautoriseerd tot de bedragen zoals in de begroting inclusief de wijzigingen zijn vermeld. Via 
de uit te brengen zomernota en de jaarrekening legt het college verantwoording af over de voortgang van de 
begroting 2019 en het gevoerde beheer. Digitaal kan dit permanent worden geraadpleegd.

Communicatie
Gemeentelijke website
De begroting wordt via de gemeentelijke website als begrotings-app digitaal gepresenteerd.   

Begrotingsspecial
Om de burgers te informeren is in “de Staphorster” van 23 oktober j.l. een begrotingsspecial gepubliceerd.

Media
Op 10 oktober heeft er een persbijeenkomst plaats gevonden.  Het college heeft de begroting daarbij toegelicht.

Digitaal bijgevoegd / ter inzage liggende stukken
De begroting en meerjarenraming is voor de geïnteresseerde burgers te raadplegen via de  begrotingsapp 
(staphorst.begrotingsapp.nl).

Burgemeester en wethouders van Staphorst,

drs. T.C. Segers, burgemeester
P.F.G. Rossen MPM, secretaris

De raad van de gemeente Staphorst;                                   

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 09-10-18

Gelet op:  
Artikel 191, 1e lid van de Gemeentewet

B E S L U I T:
1.     de gemeentebegroting voor het jaar 2019 vast te stellen;
2.     met de meerjarenraming van de gemeentebegroting 2020 – 2022 in te stemmen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst van 13-11-18

, voorzitter
, griffier

Wijzigingen begroting 2019
Voorstel
De begroting 2019 te wijzigen door:
1. a.   op basis van de Lijst van Investeringen zoals opgenomen in de begroting 2019 de kredieten en budgetten 
tot een bedrag van € 4,993.500 beschikbaar te stellen;
     b.  de daarvoor gereserveerde € 417.750 aan te wijzen als dekkingsmiddel.
2.  a.  het vormen van een “reserve invoering EPOS” tot een bedrag van € 575.000;
      b.  de dekking ten laste van de “reserve zonder bestemming” te brengen.
 
Inleiding
De wijzigingen hebben als doel dat door besluitvorming bij de vaststelling van de begroting 2019 de financiële 
consequenties in deze begroting tot uitdrukking dienen worden gebracht.

Argumenten
1.1 de bepalingen van de Gemeentewet schrijven dit voor.
In de artikelen 186 tot en met 195 van de Gemeentewet zijn bepalingen opgenomen en voorschriften gegeven 
met betrekking tot de inrichting en besluitvorming van de begroting zoals budgetrecht van uw raad. In art. 189 
(het budgetrecht berust bij de raad) en art. 192 (wijzigen van de begroting termijnen met betrekking tot de 
besluitvorming) zijn hierover bepalingen opgenomen.
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1.2 de bepalingen van de Comptabiliteitswet schrijven dit voor. 
Op grond van het Besluit Comptabiliteitsvoorschriften wordt in artikel 13 1e lid verordineerd dat bij besluiten tot 
wijziging van de begroting per functie worden verlaagd dan wel verhoogd en het nieuwe geraamde bedrag 
genoemd.

1.3 wordt uitvoering gegeven aan de Financiële Verordening. 
Artikel 5, lid 2 bepaalt dat bij de begrotingsbehandeling tegelijk door de raad de nieuwe kredieten worden 
geautoriseerd. Dit geeft zowel organisatorisch als bestuurlijk een belangrijke efficiencywinst.

1.4. waardoor de verlaging van de legesopbrengsten wordt op gevangen 
Invoering EPOS leidt tot een besparing op de loonkosten van € 250.000. De implementatie vindt gefaseerd 
plaats: in 2020 € 45.000 (0,5 Fte), in 2021 € 85.000 (0,9 Fte) en in 2022 € 120.000 (1,3 Fte). Ingeschat wordt dat 
EPOS in 2021 pas volledig operationeel zal zijn. Tot die tijd vragen initiatieven nog een intensievere begeleiding 
van het ambtelijk apparaat. Het aangepaste legestarief wordt direct in 2019 in gevoerd, omdat dan de eerste 
bedrijven in CPOS instromen. Het negatieve saldo wordt ten laste van de reserve gebracht (zie tabel onder 
financiën).

Kanttekeningen
Indien niet wordt voldaan aan de wettelijke bepalingen inclusief termijnen zal Gedeputeerde Staten de begroting 
onder toezicht plaatsen.

Keuze en effect
1e wijziging op de begroting 2019 
Waarbij de kredieten en budgetten ter beschikking worden gesteld zoals opgenomen in de Lijst van Investeringen 
2019.

2e wijziging op de begroting 2019 
Waarbij de vorming van de “reserve invoering EPOS” tot uitdrukking wordt gebracht.  

Door vaststelling van deze wijzigingen wordt het college belast met de uitvoering en hierdoor tevens 
geautoriseerd tot de uitgavenbedragen zoals in de begroting is genoemd.

Beleid- en regelgeving
- Gemeentewet,
- Besluit Begroting en Verantwoording en
- Financiële Verordening 2017 gemeente Staphorst

Financiën, risico’s en beheersmaatregelen
1.  Lijst van Investeringen
Investeringsbedragen nog niet geraamd voor 2018 en eerder € 1.885.000
Investeringsbedragen voor 2019                                                               € 3.108.500
Dekkingsmiddelen (totaal)                                                                             €    417.750

2.  Reserve invoering EPOS
Door vorming van de “reserve invoering EPOS” van € 575.000 worden de incidentele budgettaire gevolgen van  
invoering EPOS gedekt.
In onderstaande tabel zijn de budgettaire gevolgen voor de  begroting weergegeven:

 2019 2020 2021 2022
Doelstelling besparing 250 250 250 250
Verwachte realisatie 0 45 130 250
Tekort ten laste van reserve 250 205 120 0
Totaal te vormen reserve 
invoering EPOS 575    

Uitvoering
Door vaststelling van deze wijzigingen wordt ons college belast met de uitvoering en hierdoor tevens 
geautoriseerd tot de uitgavenbedragen zoals in de begroting is genoemd.

Communicatie
Middels de uit te brengen zomernota en de jaarrekening inclusief jaarverslag legt ons college verantwoording af 
over de voortgang van de begroting en het gevoerde financiële beheer. Via het managementinformatiesysteem 
Pepperflow is de voortgang voor uw raad permanent zichtbaar.

Digitaal bijgevoegd / ter inzage liggende stukken
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Begroting 2019 –  hoofdstuk - uiteenzetting financiële positie.

Burgemeester en wethouders van Staphorst,

drs. T.C. Segers, burgemeester
P.F.G. Rossen MPM, secretaris

De raad van de gemeente Staphorst;                                                        

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 02-10-18

Gelet op:  
- de Gemeentewet art. 189

B E S L U I T:
De begroting 2019 te wijzigen door:
1. a.   op basis van de Lijst van Investeringen zoals opgenomen in de begroting 2018 de kredieten en budgetten 
tot een bedrag van € 4.993.500miljoen beschikbaar te stellen;
     b.  de daarvoor gereserveerde € 417.750 aan te wijzen als dekkingsmiddel.
2.  a.  het vormen van een “reserve invoering EPOS” tot een bedrag van € 575.000;
      b.  de dekking ten laste van de “reserve zonder bestemming” te brengen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst van 13-11-18

, voorzitter
, griffier

Belastingverordeningen 2019
Voorstel
De belastingverordeningen 2019 vast te stellen.
Inleiding
Jaarlijks wordt de begroting en het bijbehorende dekkingsplan aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd. 
De in de belastingverordeningen vermelde tarieven moeten aangepast worden zodat de geraamde opbrengsten 
gehaald worden. Naast aanpassingen van tarieven zijn ook enkele redactionele wijzigingen doorgevoerd. 
Bijvoorbeeld als gevolg van jurisprudentie, gewijzigde landelijke wetgeving of op advies van de VNG 
(modelverordeningen). De conceptverordeningen liggen op de gebruikelijke wijze ter inzage in de leeskamer.

Argumenten
1.1. De vaststelling van belastingverordeningen is een bevoegdheid van de raad. 
De belastingverordeningen moeten voor de rechtsgeldigheid formeel worden aangepast, vastgesteld en 
bekendgemaakt. Deze formele vaststelling is op grond van artikel 156 en 216 van de Gemeentewet een 
bevoegdheid van de raad. Voor aanvang van het belastingjaar moeten de verordeningen bekendgemaakt zijn.

1.2. Voor 2019 zijn enkele verhogingen geraamd van de gemeentelijke belastingen, heffingen en retributies. 
Samenvattend wordt voorgesteld om als compensatie voor de inflatie de algemene belastingen, heffingen en 
retributies met 1,5% te verhogen. De tarieven voor riool- en afvalstoffenheffing blijven ongewijzigd.

1.3. De tarieven onroerende zaakbelasting (OZB) en marktontwikkeling. 
De consequenties van de marktontwikkeling voor de hertaxatie in het kader van de Wet waardering onroerende 
zaken (Wet WOZ) zijn verwerkt in de tariefstelling OZB. Per 1 januari 2019 geld waardepeildatum 01-01-2018. Op 
dit moment wordt uitgegaan van een gemiddelde waardeontwikkeling in de periode van 1-1-2017 tot 1-1-2018  
van +4 % bij de woningen en +1% bij de niet woningen.

1.4. De tarieven bij de verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing worden niet verhoogd.
Gelet op de beschikbare reserve (reserve matiging afvalstoffenheffing) worden de tarieven niet verhoogd. De 
verordening bevat alleen redactionele wijzigingen.

1.5. De tarieven bij de rioolheffing worden niet verhoogd.
Gelet op het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 5 (vGRP 2016-2020) worden de tarieven niet verhoogd.

1.6          De tarieven van aanvragen om een omgevingsvergunningen veranderen door de invoering van EPOS
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EPOS staat voor Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst. Binnen het fysieke domein wordt vanaf 
2019 de EPOS-werkwijze geïmplementeerd. De invoering van EPOS heeft consequenties voor de hoogte van de 
leges omgevingsvergunningen en RO-procedures. De door de raad in advies ADV/18-12687 vastgestelde kaders 
met betrekking tot de tarieven en het dekkingspercentage zijn doorgevoerd in de tarieventabel behorende bij de 
legesverordening 2019 die u bijgaand ter vaststelling wordt aangeboden. Professionals die in aanmerking komen 
voor CPOS (Collectief van Professionals Omgevingsrecht Staphorst) betalen de helft aan legeskosten.

Kanttekeningen
n.v.t.

Keuze en effect
Het niet aanpassen en niet tijdig vaststellen van de verordeningen kan leiden tot inkomstenderving. De 
verordeningen kunnen we dan niet toepassen per 01-01-2019. De huidige verordeningen blijven dan van 
toepassing.

Beleid- en regelgeving 
Op grond van artikel 216 van de Gemeentewet kan de raad besluiten tot invoeren, wijzigen of afschaffen van een 
belastingverordening.

Financiën, risico’s en beheersmaatregelen
De geraamde meeropbrengst voor 2019 ten opzichte van de geraamde opbrengst 2018 is € 20.000 en is 
opgenomen in de begroting.

Leges (burgerzaken, omgevingsvergunning, etc.)                    -   € 139.000
OZB                                                                                                                    +   € 70.000
Afvalstoffenheffing                                                                                   +   € 32.000
Rioolheffing                                                                                                   +   € 36.000
Forensenbelasting                                                                                     -   €   2.000
Toeristenbelasting                                                                                    +   €  1.000
Begraafrechten                                                                                          +   € 22.000      
Marktgelden                                                                                                -   €  1.000
Honden                                                                                                          +   €  1.000
                                                                                                                            +   €20.000
 
Uitvoering
Op grond van artikel 139 van de Gemeentewet zullen de verordeningen, na vaststelling, bekendgemaakt worden. 
Dit gebeurt door opneming van de verordeningen in het Gemeenteblad. Deze ligt kosteloos ter inzage op de 
gemeentesecretarie. Ook vindt bekendmaking plaats door publicatie in de Staphorster en op de website. Vanaf 1 
januari 2019 treden de verordeningen in werking. De op te leggen aanslagen gemeentelijke belastingen en 
retributies geschieden conform de nieuwe verordeningen.

Communicatie
Op grond van artikel 139 van de Gemeentewet zullen de verordeningen, na vaststelling, bekendgemaakt worden. 
Dit gebeurt door opneming van de verordeningen in het Gemeenteblad. Deze ligt kosteloos ter inzage. Ook vindt 
bekendmaking plaats door publicatie in de Staphorster en op de website.

Digitaal bijgevoegd / ter inzage liggende stukken
1. De verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2019 (O)
2. De verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2019 (O)
3. De verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2019 (O)
4. De verordening op de heffing en invordering van leges 2019 inclusief de bijbehorende tarieventabel en 

bijlage (O)
5. De tarieventabel berekening bouwkosten behorende bij de legesverordening 2019 (O)
6. De verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019 (O)
7. De tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2019 (O)
8. De verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2019 (O)
9. De verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelasting 2019 (O)

10. De verordening op de heffing en invordering van rioolaansluitrecht 2019 inclusief bijlagen (O)
11. De verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2019 (O)

Burgemeester en wethouders van Staphorst,

drs. T.C. Segers, burgemeester
P.F.G. Rossen MPM, secretaris
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De raad van de gemeente Staphorst;                 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 09-10-18

Gelet op:  
Het voorstel de belastingverordeningen 2019 vast te stellen en artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en 
onderdeel h en artikel 216 van de Gemeentewet

B E S L U I T:
De volgende belastingverordeningen vast te stellen:

1. De verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2019 (O)
2. De verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2019 (O)
3. De verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2019 (O)
4. De verordening op de heffing en invordering van leges 2019 inclusief de bijbehorende tarieventabel en 

bijlage (O)
5. De tarieventabel berekening bouwkosten behorende bij de legesverordening 2019 (O)
6. De verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019 (O)
7. De tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2019 (O)
8. De verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2019 (O)
9. De verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelasting 2019 (O)

10. De verordening op de heffing en invordering van rioolaansluitrecht 2019 inclusief bijlagen (O)
11. De verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2019 (O)

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst van 13-11-1

, voorzitter
, griffier
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