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Aanbiedingsbrief 
Voor u ligt de meerjarenbegroting 2015-2018 van de gemeente Krimpenerwaard. Deze begroting  
is tot stand gekomen door een samenvoeging van de begrotingen van de gemeenten 
Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist en de Gemeenschappelijke Regeling 
K5 tot één nieuwe begroting. Daarbij zijn alle door de raden vastgestelde wijzigingen tot en met 2 
oktober 2014 verwerkt. Dit betekent dat voorstellen die naderhand nog zijn behandeld en 
vastgesteld nog niet in deze begroting zijn meegenomen. De financiële gevolgen van deze 
voorstellen zullen in een later stadium uiteraard alsnog worden verwerkt in de (meerjaren) 
begroting. Het feit dat de begroting is opgesteld als optelsom van individuele begrotingen, 
betekent dat nog niet in alle gevallen een beoordeling heeft plaats gevonden op consistentie. Wel 
is getracht om ten aanzien van risico’s met een voor dit moment zo reëel mogelijk beeld te 
komen. 
 
Samenvatting 
De meerjarenbegroting 2015-2018 is opgesteld in turbulente tijden. Niet alleen de herindeling, 
maar ook de landelijke beleidsontwikkelingen hebben hun weerslag op deze begroting. Dat is ook 
terug te zien in het meerjarige saldo van deze begroting. Deze begroting sluit met een tekort in 
2015 van € 1,5 miljoen, aflopend naar ruim € 0,9 miljoen tekort in 2018. In deze saldi is nog geen 
rekening gehouden met de onderkende risico’s als gevolg van met name het Sociaal Domein. 
Deze risico’s zijn vooralsnog gekwantificeerd op € 3,2 miljoen en kunnen de voornoemde saldi, 
met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, negatief beïnvloeden. Verderop in deze 
aanbiedingsbrief en in de paragrafen Weerstandsvermogen en Sociaal Domein wordt hier verder 
op ingegaan. 
Een definitief dekkingsplan is nog geen onderdeel van deze begroting, de reden is dat ten tijde 
van het opstellen van de begroting er nog een nieuwe gemeenteraad gekozen moest gaan 
worden en een college gevormd moet gaan worden. We vinden het verstandig dat een nieuw 
bestuur eigen afwegingen maakt ten aanzien van de definitieve dekking. We stellen wel voor om 
het tekort tijdelijk te dekken ten laste van de Algemene reserve. In het eerste halfjaar 2015 wordt 
een bijgestelde begroting met dekkingsplan aangeboden. 
 
Als voorwaarde voor repressief toezicht stelt de toezichthouder dat de begroting 2015 in 
evenwicht dient te zijn of, als dat niet het geval is, dient de meerjarenraming aannemelijk te 
maken dat dit evenwicht in 2018 uiterlijk tot stand zal worden gebracht. Met het begrip "structureel 
evenwicht" wordt nadrukkelijk bedoeld dat in de begroting structurele lasten gedekt dienen te 
worden door structurele baten. Het reëel evenwicht houdt in dat onderzoek wordt gedaan naar de 
realiteit van de ramingen. Voor de voorliggende begroting betekent dit dat deze zonder 
aanvullende besluitvorming ten aanzien van dekkingsmaatregelen niet aan de gestelde 
voorwaarden voor repressief toezicht voldoet. Verderop in deze aanbiedingsbrief geven we u 
globaal een aantal dekkingsmogelijkheden aan. 
 
Naast het bovengenoemde structurele tekort is sprake van een aantal forse stelposten waaraan 
ook nog verder invulling gegeven zal moeten worden. Deze stelposten betreffen de financiële 
verwerking van de gevolgen van de wijzigingen op het gebied van het Sociaal Domein . 
Onderstaand wordt hier nader op ingegaan. De betreffende posten zijn ook expliciet benoemd in 
de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. 
 
Totstandkoming begroting 
In januari 2014 heeft de Stuurgroep na een selectieprocedure aan Deloitte de opdracht verstrekt 
om een zogenaamd boekenonderzoek uit te voeren. Het doel van dit onderzoek was, om scherp 
in beeld te krijgen wat de huidige financiële situatie van de vijf gemeenten is. Daarbij moet het 
onderzoek een maximale transparantie brengen in de financiële consequenties van de herindeling 
en resultaten geven waarop eventueel geanticipeerd moet worden. 
 
De onderwerpen waar het onderzoek zich op richtte, waren: 
• Risico’s in de grondexploitatie (waaronder pps-constructies); 
• Genoemde en niet genoemde risico’s in de paragraaf weerstandsvermogen: 
• Gewenst weerstandsvermogen; 
• Omvang algemene reserve en bestemmingsreserves; 
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• Financiële vertaling van de onderhouds- en beheersplannen; 
• Opbouw en samenstelling leningenportefeuille; 
• Bezit gemeentelijke eigendommen en ingenomen grondposities; 
• Lopende garanties; 
• Inventarisatie van de stelposten binnen de begroting. 
 
Medio mei 2014 heeft Deloitte haar rapport opgeleverd. Uit het onderzoek, gebaseerd op de 
jaarrekeningen tot en met 2012 en de begrotingen 2013 en 2014, zijn bij geen van de vijf 
gemeenten nieuwe feiten en/of omstandigheden naar voren gekomen die een wezenlijke invloed 
hebben op het risicoprofiel van de eventueel nieuw te vormen gemeente. 
 
Er is vastgesteld dat er bij de onderzochte onderwerpen verschillen zijn tussen de vijf gemeenten, 
maar dat deze verschillen in belangrijke mate worden bepaald door de 
eigenheid van de vijf gemeenten, het ontwikkelstadium waarin de vijf gemeenten zich bevinden 
en de mate waarin de gemeenten grondposities bezitten. De financiële positie van alle vijf de 
gemeenten is ultimo 2012 als solide te omschrijven, zo concludeerde Deloitte. 
 
Deloitte heeft in haar rapport ook een eerste aanzet gegeven voor het vaststellen van 
uitgangspunten op basis waarvan de begroting kan worden opgesteld. 
 
Omdat er ten tijde van het onderzoek nog geen jaarrekeningen over 2013 beschikbaar waren, is 
er een vervolgopdracht uitgezet bij Deloitte. De vervolgopdracht betrof een herijking van het 
eerder opgeleverde onderzoek op basis van de uitkomsten van de jaarrekeningen 2013, een 
bijgestelde prognose voor de aan te trekken geldleningen en een actueel inzicht in de aangegane 
verplichtingen van investeringen. 
 
Eind mei is de Perspectiefnota 2015 opgeleverd. De Perspectiefnota geldt als voorloper van de 
nieuwe begroting, waarin specifieke uitgangspunten zijn bepaald (voortbordurend op het rapport 
van Deloitte) en een eerste indicatie is gegeven van de financiële uitkomsten. De Perspectiefnota 
is in de Project- en Stuurgroep behandeld en uiteindelijk op 26 mei 2014 in de Klankbordgroep 
gepresenteerd. 
 
De opgeleverde concept begroting 2015-2018 vergelijkt in de oplegnotitie de uitkomsten van de 
Perspectiefnota met die van de begroting en verklaart de verschillen. De begroting gaat verder 
ook in op het saldo van baten en lasten en geeft op hoofdlijnen suggesties waarmee een 
sluitende begroting kan worden gepresenteerd. 
 
In het overleg met de directie over de conceptbegroting is tot het besluit gekomen om in een 
bijlage een overzicht op te nemen van de beleidsvoornemens per gemeente tot en met 2014. 
Deze voornemens zijn afkomstig uit de individuele begrotingen van de voormalige gemeenten en 
kunnen als basis dienen om met het nieuw gevormde college na de verkiezingen 
beleidsvoornemens op te gaan stellen. 
 
In oktober is Deloitte gestart met de herijking van haar rapport. Naast de uitkomsten van de 
jaarrekening 2013 wordt hierin ook gekeken naar de voortgang van investeringen in de huidige 
gemeenten en de effecten daarvan op de financiële positie van de gemeenten (en daarmee de 
nieuwe gemeente). Het herziene rapport was nog niet beschikbaar bij het opstellen van de 
begroting. Het komt binnenkort beschikbaar (24 november). De verwachting is echter dat er geen 
grote afwijkingen uit voortkomen ten opzichte van de begroting. Immers, we hebben zelf al 
rekening gehouden met de onderwerpen die Deloitte aanvullend onderzoekt. Daardoor zal dit ook 
beperkt invloed kunnen hebben op de gehanteerde uitgangspunten. Mocht er toch sprake zijn van 
relevante aanvullingen dan zullen deze zo mogelijk nog in deze begroting worden verwerkt dan 
wel via de eerste begrotingswijziging worden verwerkt. 
 
Toelichting begroting 
De begroting is opgebouwd uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. De 
beleidsbegroting behandelt, via de programma’s en paragrafen, de beleidskaders, 
beleidsdoelstellingen en de activiteiten om de doelstellingen te realiseren. 
De financiële begroting geeft inzicht in de meerjarige uitkomsten van de begroting en verschaft via 
diverse (verplichte) overzichten extra informatie over de financiële positie van de gemeente. 
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De basis voor de begroting is gelegd in de Perspectiefnota, waarin uitgangspunten voor het 
opstellen van de begroting zijn verwoord. De Perspectiefnota is vastgesteld in de Stuurgroep 
vergadering van 26 mei 2014. 
Bij het opstellen van de begroting zijn (onder andere) de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
 

• Beleid/technische begroting 
In de begroting is geen rekening gehouden met nieuw beleid. Het is de ‘optelsom’ van het 
bestaande, meerjarig vastgestelde, beleid uit de afzonderlijke begrotingen. In de bijlage 
bij deze begroting is een totaaloverzicht van het bestaande beleid per gemeente 
opgenomen. 

 
• Inflatie 

De begroting is gecorrigeerd voor inflatie. De correctie bestaat uit verschillende 
componenten. Voor de prijsindexatie zijn we uitgegaan van 1,5%. De loonindexatie is 
verwerkt conform de vastgestelde gemeentelijke CAO. 

 
• Constante prijzen 

We hebben de begroting opgesteld op basis van constante prijzen. Dit houdt in, dat we 
geen meerjarig tussentijdse wijzigingen in de inflatiecorrectie hebben verwerkt. Uiteraard 
is voor zover mogelijk wel rekening gehouden met autonome ontwikkelingen. Deze doen 
zich bijvoorbeeld voor in de omvang van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds of 
mutaties in het aantal uitkeringsgerechtigden. 

 
• Algemene uitkering 

Voor de berekening van de Algemene uitkering zijn we uitgegaan van de meest recente 
informatie vanuit het Rijk, zoals opgenomen in de septembercirculaire 2014. Hierbij is 
rekening gehouden met € 1,6 miljoen aan lagere uitkering als gevolg van de herindeling 
(met name wegvallen van het vaste bedrag voor vier gemeenten.) In de 
septembercirculaire zijn ook de gevolgen van de decentralisaties opgenomen. De 
decentralisaties zijn budgettair neutraal verwerkt in de begroting. 

 In de (meerjaren)begroting is gerekend met onderstaande uitkeringen uit het  
 Gemeentefonds. 
  

 2015 2016 2017 2018 
Algemene Uitkering 43.844 44.566 44.420 44.069 
Integratie-uitkering Sociaal Domein 19.186 19.186 19.186 19.186 
Herindelingsbijdrage 6.581 3.291 3.291 3.291 
Totaal  69.611 67.043 66.897 66.546 

 Bedragen x € 1.000 
 

• Herindelingsbijdrage (frictiekosten) 
Als onderdeel van de Algemene uitkering ontvangt een heringedeelde gemeente 
gedurende vijf jaar een herindelingsbijdrage van het Rijk. Met deze bijdrage worden de 
kosten die het gevolg zijn van de herindeling binnen deze begroting gedekt. Het deel van 
de bijdrage dat tijdens een begrotingsjaar niet wordt aangewend, wordt gereserveerd voor 
toekomstige uitgaven die het gevolg zijn van de herindeling. In de paragraaf Frictiekosten 
wordt verder ingegaan op de hoogte van de beschikbare middelen. 

 
• Personele lasten 

Uitgangspunt bij het opstellen van de perspectiefnota was een vermindering van de 
loonkosten met 5%. Dit ter dekking van de ca. € 1,6 miljoen lagere Algemene uitkering die 
de nieuwe gemeente ontvangt (als gevolg van het wegvallen van vier keer de vaste 
uitkering per gemeente). Bij het opstellen van de perspectiefnota was de formatie voor de 
nieuwe gemeente nog niet bekend. 
Bij het opstellen van deze begroting zijn de personeelslasten wel opgenomen op basis 
van de formatie voor de nieuwe organisatie. Hierop is nog een aantal aanpassingen 
gedaan. Dit betreft onder andere de verwerking van de gemaakte afspraken tussen 
werkgever en werknemers en de aanpassing van de formatie in verband met extra taken 
voor het Sociaal Domein. Deze laatste aanpassing wordt kan volledig ten laste worden 
gebracht van de integratie-uitkering die wordt ontvangen in verband met het Sociaal 
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Domein en leidt daardoor per saldo niet tot hogere lasten voor de begroting. Hiermee leidt 
de nieuwe formatie tot een structurele besparing op de loonkosten van € 1,8 miljoen. Dit 
komt overeen met een vermindering van 8,3%. Hiermee wordt de vooraf gestelde 
doelstelling van 5% ruimschoots gehaald. 
Mede gelet op het feit dat er extra capaciteit nodig is om het veranderingsproces van de 
zes organisaties naar de nieuwe gemeente vorm te geven, invoering van de drie 
decentralisaties en er wordt gewerkt vanuit vier locaties is gezocht naar de maximale rek 
binnen de formatie. Met een gerealiseerde vermindering van 8,3% is deze maximale rek 
dan ook bereikt. 
Naderhand is de loonsom nog met € 0,5 miljoen gecorrigeerd in verband met cao-
aanpassingen. Deze correctie is autonoom en niet het gevolg van de herindeling. 
Bovendien wordt de gemeente hiervoor gecompenseerd via de algemene uitkering uit het 
Gemeentefonds. 
Het verschil tussen werkelijke loonkosten en de loonkosten op basis van de nieuwe 
formatie wordt ten laste van het frictiekostenbudget gebracht. Deze kosten vormen 
hierdoor geen extra last voor de organisatie. 

 Samengevat in tabelvorm ziet het voorgaande  er als volgt uit: 
  

 Salarislasten   
Totaal 6 organisaties 21.430  
Totaal Nieuwe gemeente 20.112 -/- 
Voordeel 1.318  
T.l.v. Integratie-uitkering 
Sociaal Domein 

452 + 

Totaal voordeel  1.770  
Cao-gevolgen 497 -/- 
Totaal  1.273  

 Bedragen x € 1.000 
 

Voor de kosten van het bestuur (gemeenteraad en college) geldt dat de kosten in deze 
begroting zijn opgenomen voor een bedrag van € 1,3 miljoen. In de afzonderlijke 
begrotingen was nog sprake van € 1,9 miljoen aan bestuurskosten. Per saldo bedraagt 
het voordeel als gevolg van de herindeling daarmee ruim € 600.000. 
De doorlopende kosten in verband met het vorige bestuur (i.c. wachtgeldverplichtingen) 
worden ten laste van de frictiekosten gebracht. Ook hier geldt dat ze daarmee geen extra 
last vormen voor de exploitatie. 

  
• Kapitaallasten 

Hoewel niet opgenomen als uitgangspunt in haar rapport, adviseert Deloitte toch om de 
gehanteerde afschrijvingstermijnen per 1 januari 2015 te harmoniseren. De controlerend   
accountant van de zes organisaties (EY) komt met dezelfde aanbeveling. Om deze reden 
zijn de financiële gevolgen van het harmoniseren van de afschrijvingstermijnen verwerkt 
in deze begroting. Hier wordt dus afgeweken van de vastgestelde uitgangspunten van de 
Perspectiefnota. 
Voor 2015 betekent dit een incidenteel nadeel van € 470.000. Dit nadeel is het gevolg van 
het verkorten van een aantal afschrijvingstermijnen. Aangezien het verwerken van de 
financiële gevolgen een incidenteel karakter heeft wordt voorgesteld om deze ten laste te 
brengen van de Algemene reserve. 
Meerjarig leidt het harmoniseren van de afschrijvingstermijnen tot een voordeel voor de 
exploitatie. 
 

• Opbrengsten 
Voor de tarieven van belastingen, heffingen en leges geldt dat deze niet zijn 
geharmoniseerd en ten opzichte van 2014 ongewijzigd zijn verwerkt. Voor de 
opbrengsten van belastingen, heffingen en leges geldt dat deze hiermee op het niveau 
van 2014 zijn gehouden. Wel is in deze begroting al rekening gehouden met de invoering 
van Diftar voor het reinigingsrecht in Schoonhoven. 
Alleen voor de OZB zijn de tarieven, op grond van regelgeving, geharmoniseerd. De 
opbrengst uit de OZB is, conform de door de Stuurgroep vastgestelde uitgangspunten, 
voor 2015 met 1,5% gecorrigeerd. Dit percentage komt overeen met de in de begroting 



 
 

5 
 
 

gehanteerde inflatie. Voor de OZB-tarieven geldt dat deze door de gemeenteraad van de 
gemeente Krimpenerwaard moeten worden vastgesteld. 
In de paragraaf Lokale heffingen zijn de effecten van de tariefsaanpassingen per 
voormalige gemeente weergegeven.  
Voor alle betreffende opbrengsten geldt dat geen rekening is gehouden met 
areaaluitbreiding. 

 
Aandachtspunten 
 

Kostenplaatsen 
Zoals gebruikelijk is een aantal kosten, waaronder personeelslasten, opgenomen op 
(afdelings)kostenplaatsen. Normaliter worden de kosten vervolgens op basis van vooraf 
vastgestelde verdeelsleutels doorbelast naar diverse programma-onderdelen. Op dit moment 
zijn er nog geen verdeelsleutels vastgesteld. Zo moeten bijvoorbeeld de afdelingsplannen nog 
worden opgesteld. Vanuit praktisch oogpunt is er daarom voor gekozen om de saldi van de 
(afdelings)kostenplaatsen niet door te belasten naar individuele producten, maar volledig door 
te belasten naar Saldi kostenplaatsen, onderdeel van hoofdfunctie 9 Financiering en algemene 
dekkingsmiddelen. Dit heeft alleen gevolgen voor de saldi van de afzonderlijke programma’s, 
niet voor het totaalsaldo van de begroting. 

 
Riolering/Reiniging 
Conform het uitgangspunt van de Stuurgroep zijn de tarieven 2015 voor riool- en 
reinigingsrechten gelijk gehouden aan de tarieven voor 2014. Dit betekent dat in de begroting 
meerjarig is uitgegaan van het opbrengstenniveau voor 2014. Wel is in deze begroting al 
rekening gehouden met de invoering van Diftar voor het reinigingsrecht in Schoonhoven. Ook 
voor  het lastenniveau geldt dat dit in principe gelijk is gehouden aan 2014. Uitzondering hierop 
zijn de kapitaallasten, deze zijn aangepast aan de geactualiseerde staat van activa. Meerjarig 
worden de saldi op riolering en reiniging verrekend met de hiertoe aanwezige 
egalisatievoorzieningen/reserves. 
Aangezien in de oorspronkelijke meerjarenbegrotingen van de gemeenten wel was voorzien in 
een meerjarige stijging van de opbrengsten uit riool- en reinigingsrechten, worden nu 
onttrekkingen gedaan die ertoe leiden dat de aanwezige voorzieningen/reserves van 
individuele gemeenten niet toereikend zijn om de nadelen op te kunnen vangen. Vanuit de 
wetenschap dat het totaal van de betreffende voorzieningen/reserves tezamen wel toereikend 
is, zijn de onttrekkingen toch in de begroting verwerkt. Bij de harmonisatie van de tarieven voor 
riool- en reinigingsrechten zal hiermee rekening moeten worden gehouden. 
 
Sociaal Domein 
 
Budgetten 
Het Sociaal Domein bestaat vanaf 2015 uit een groot aantal taken. Er is sprake van 
continuering van de uitvoering van bestaande taken, maar ook van de uitvoering van nieuwe 
taken.  
 
De nieuwe taken omvatten Jeugdzorg en nieuwe Wmo (AWBZ begeleiding). Hiervoor 
ontvangen gemeente een integratie-uitkering Sociaal Domein, onderdelen Jeugdzorg en 
nieuwe Wmo. 
 
De bestaande taken van de huidige Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) omvatten 
onder andere Hulp bij het huishouden, woon- en vervoersvoorzieningen en rolstoelen. 
Hiertegenover staat de integratie-uitkering Wmo van het Rijk als dekking. Daarnaast ontvingen 
gemeenten tot en met 2014 specifieke uitkeringen voor de Wet Sociale Werkvoorziening 
(WSW) en het participatiebudget. Deze worden omgezet naar de integratie-uitkering Sociaal 
Domein, onderdeel Participatiewet. De huidige specifieke uitkering voor de Wet Werk en 
Bijstand (WWB) wordt gecontinueerd. In de paragraaf Sociaal Domein is inzichtelijk gemaakt 
hoe de uitkeringen van het Rijk in 2014 werden en vanaf 2015 worden verstrekt aan de 
gemeente Krimpenerwaard. 
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Uitgangspunten begroting 
In deze begroting zijn de uitgangspunten gehanteerd, zoals door de stuurgroep zijn 
vastgesteld op basis van de Perspectiefnota: 
1. De nieuwe budgetten als gevolg van de decentralisaties worden budgettair neutraal 

verwerkt in de begroting; 
2. Voor overgang van de huidige budgetten geldt dat de begroting 2015 gelijk is aan de 

begroting 2014 + 1,5% inflatie.  
 
 
Nieuwe taken, Jeugdzorg en Nieuwe Wmo 
Eén van de uitgangspunten van de Perspectiefnota is dus dat de financiële gevolgen van de 
decentralisaties budgettair neutraal worden verwerkt in de begroting. De reden hiervoor is 
tweeledig. Enerzijds gaat het grotendeels om nieuw beleid, anderzijds is er nog sprake van 
grote onzekerheid en onduidelijkheid met betrekking tot de invulling (met name inkoop 
Jeugdzorg en Wmo) van dit onderwerp.  
 
De rijksbijdrage die we voor 2015 ontvangen is bekend gemaakt in de septembercirculaire 
2014. Vanwege de benoemde onzekerheid en onduidelijkheid kan de uitgavenkant echter nog 
niet worden ingevuld. Dit betekent dat de uitgaven in deze begroting voor Jeugdzorg en 
nieuwe Wmo, door middel van opname van een stelpost, gelijk zijn gesteld aan de inkomsten. 
Zodra er meer bekend is ten aanzien van de invulling van dit onderwerp wordt dit door middel 
van een begrotingswijziging voorgelegd. 
 
Huidige taken, WWB en WSW 
In de perspectiefnota is rekening gehouden met een tekort op de WWB en WSW. Op basis 
van de geactualiseerde cijfers WWB en WSW 2015 wordt een groter tekort verwacht. 
Uitgangspunt voor het opstellen van de begroting is echter dat de budgetten 2015 zijn 
gebaseerd op de budgetten van 2014. Het gaat immers om voortzetting van het beleid van de 
voormalige gemeenten. Om het tekort op het niveau van de perspectiefnota te houden, zijn de 
mutaties ten opzichte van de perspectiefnota door middel van een stelpost verwerkt in deze 
begroting. 
De financiële gevolgen en risico’s zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en 
risicobeheersing. 
 
Integratie-uitkering Wmo 
In de begroting 2015 is al rekening gehouden met de daling van de integratie-uitkering Wmo 
als gevolg van een korting op de Hulp bij het huishouden door het Rijk. De uitgaven zijn echter 
gebaseerd op de begroting 2014, conform bovengenoemd uitgangspunt. Ter dekking van dit 
verschil zijn de uitgaven verminderd door opname van een stelpost. 
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn de hiermee gemoeide financiële 
gevolgen en risico’s benoemd. 

 
Financiële gevolgen 
In de onderstaande tabel worden de meerjarige saldi van de begroting 2015-2018 (na 
bestemming) gepresenteerd. 
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2015 2016 2017 2018

Saldo Perspectiefnota -149       -70         -136       -955       

Saldo begroting -1.307    -226       -559       -913       

Waarvan incidenteel 237 -         -         -         

Saldo begroting structureel -1.544    -226       -559       -913       

Verschil t.o.v. perspectiefnota -1.394    -156       -423       43          

Verklaring verschil

-Algemene uitkering -204       -         -         -         

-Personeelslasten 185        185        185        185        

-Bestuurslasten -196       -196       -196       -196       

-Kapitaallasten -470       114        -186       51          

-Overige opbrengsten -38         2            8            8            

-GR'en -83         -89         -46         -         

Totaal -806       16          -235       48          

-Overige verschillen -588       -172       -188       -5           

Saldo -0           -0           -0           -0            
Bedragen x € 1.000                              -/- Nadelig  
 
Deze lijst van verklaarde verschillen is niet limitatief. Voor een aantal verklaarde verschillen geldt 
dat deze niet volledig zijn toe te rekenen aan de herindeling. Onderstaand wordt van de 
verklaarde verschillen voor 2015 aangegeven of deze het gevolg zijn van de herindeling of 
worden veroorzaakt door autonome ontwikkelingen. 
 

Autonoom Herindeling Totaal

-Algemene uitkering -204 -             -204

-Personeelslasten -261 446 185

-Bestuurslasten -196 0 -196

-Kapitaallasten -             -470 -470

-Overige opbrengsten 0 -38 -38

-GR'en -83 -             -83

Totaal -744 -62 -806     
 
Algemene uitkering 
In de septembercirculaire van het Gemeentefonds is een aantal maatstaven aan de hand 
waarvan de algemene uitkering wordt berekend, gewijzigd. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling 
van de uitkering met ruim € 200.000. 
 
Personeelslasten 
In de perspectiefnota was rekening gehouden met cao-gevolgen voor een bedrag van € 235.000. 
De werkelijke gevolgen komen uit op € 496.000. Daarnaast komt de besparing op de totale 
loonkosten als gevolg van herindeling € 446.000 hoger uit dan waarmee in de perspectiefnota 
was gerekend. 
 
Bestuurslasten 
In de perspectiefnota was rekening gehouden met € 849.000 aan lagere bestuurslasten. Als 
gevolg van rechtspositionele wijzigingen voor zowel algemeen als dagelijks bestuurders val dit 
voordeel nu € 196.000 lager uit. 
 
Kapitaallasten 
Zoals eerder gemeld zijn de afschrijvingstermijnen van de zes organisaties op basis van de 
aanbevelingen van twee accountants geharmoniseerd. Dit leidt tot een forse inhaalafschrijving in 
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2015. Dit financiële nadeel als gevolg van het harmoniseren van de afschrijvingstermijnen kan ten 
laste worden gebracht van de Algemene reserve, vanwege het incidentele karakter ervan.  
 
Overige opbrengsten 
Het besluit van de stuurgroep om de tarieven voor  onder andere leges nog niet te harmoniseren 
leidt tot een nadeel op de overige opbrengsten ten opzichte de perspectiefnota. 
 
GR’en 
Op basis van meest recente begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen stijgt de 
gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de perspectiefnota. 
 
Overige verschillen 
Na het opstellen van de perspectiefnota is er nog een aantal wijzigingen geweest. Het hier 
gepresenteerde saldo is de optelsom van meerdere kleinere mutaties. 
 
Stelposten 
Zoals in het voorgaande aangegeven is er een aantal nieuwe stelposten opgenomen in de 
begroting. Dit betreft de volgende posten. 
 
 2015 2016 2017 2018 
WMO HbH -1.324 -1.324 -1.324 -1.324 
AWBZ naar WMO 4.060 4.060 4.060 4.060 
Jeugd 10.354 10.354 10.354 10.354 
WWB -357 -357 -357 -357 
WSW -365 -365 -365 -365 

Bedragen x € 1.000 
 
WMO Hulp bij huishouden 
Op basis van de septembercirculaire daalt de integratie-uitkering Wmo met € 1,3 miljoen als 
gevolg van een korting op Hulp bij het huishouden met 40%. Conform de uitgangpunten van de 
Stuurgroep zijn de uitgaven in de begroting op het oude niveau gebleven. Om de doorgevoerde 
korting op te kunnen vangen is een negatieve stelpost op de uitgaven opgenomen. 
 
AWBZ naar WMO / Jeugd 
In verband met de decentralisatie van AWBZ en Jeugdzorg van het Rijk naar gemeenten 
ontvangen we een integratie-uitkering van € 10,7 miljoen voor jeugd en € 4,2 miljoen voor AWBZ. 
Omdat een besluit over onderverdeling van het beleid nog niet is genomen, zijn voor de totale 
uitgaven twee stelposten opgenomen in deze begroting. Op beide stelposten is respectievelijk € 
141.700 en € 361.500 in mindering gebracht als gevolg van formatie-uitbreiding voor de nieuwe 
taken. 
 
WWB / WSW 
De verwachte uitgaven in verband met WWB en WSW zijn hoger dan waarmee in de 
perspectiefnota rekening is gehouden. Om dit effect teniet te doen is voor beide onderdelen een 
negatieve stelpost op de uitgaven opgenomen. 
 
Voor alle opgenomen stelposten geldt dat ze niet het gevolg zijn van de herindeling maar van 
Rijksbeleid dat geldt voor alle gemeenten. 
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Dekkingsmogelijkheden 
In de voorliggende conceptbegroting is nog geen concreet voorstel ter dekking van het 
gepresenteerde meerjarige tekort opgenomen. Dit is een bewuste keuze om de discussie over 
mogelijke oplossingen van het tekort zo open mogelijk te kunnen benaderen. 
Toch willen we u alvast een aantal mogelijkheden onder de aandacht brengen waaraan gedacht 
kan worden om de begroting materieel in evenwicht te brengen. Deze mogelijkheden zijn: 

- Inzet van de aanwezige bestemmingsreserves ten behoeve van WMO (€ 1,1 miljoen) en 
Participatie (€ 0,7 miljoen) op basis van een ingroeimodel gedurende vier jaar: 40%, 30%, 
20%, 10%; 

- Aanpassing belastingen: een opwaartse aanpassing van het tarief van de OZB met 1% 
leidt tot een hogere inkomst van ca. € 100.000. Het gemeentebreed hanteren van 
honden-, toeristen- en precariobelasting leidt tot extra inkomsten van ca. € 135.000; 

- Ombuigingen beleid; 
- Incidentele inzet algemene reserve in 2015 (vrij aanwendbare deel van de algemene 

reserve is  ca. € 11,1 miljoen). 
 
Het voorstel is om het tekort in 2015 van € 1.544.000 als volgt te dekken: 
       - € 470.000 als gevolg van het harmoniseren van de afschrijvingstermijnen ten laste te  
 brengen  van de Algemene reserve;  
       -  Het restant van het tekort van € 1.074.000 kan ook worden gedekt door inzet van de 

Algemene reserve. 
 
Vervolgtraject  
Zoals hierboven aangegeven, zijn in de voorliggende begroting alle door de gemeenteraden 
geaccordeerde wijzigingen tot en met 2 oktober 2014 verwerkt. Dit betekent dat een aantal zaken, 
met mogelijk grote financiële gevolgen, dus nog niet zijn opgenomen in deze begroting. Te 
denken valt aan de structurele gevolgen van de tweede bestuursrapportages, de gevolgen van de 
decentralisaties, de liquidatie van de gemeenschappelijke regeling K5 en de gevolgen van het 
besluit inzake het huisvestingsvoorstel. Dit laatste voorstel heeft overigens positieve gevolgen 
voor het saldo van de begroting. Alle wijzigingen met structurele financiële gevolgen na 
genoemde datum dienen uiteraard nog wel verwerkt te worden in de begroting 2015. In het eerste 
halfjaar van 2015 bieden we u een bijgestelde begroting aan waarin de betreffende mutaties zijn 
meegenomen. 
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Leeswijzer 
Dit document is tot stand gekomen door de samenvoeging van de begrotingen van de voormalige 
gemeenten1 Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist en de voormalige 
gemeenschappelijke regeling K5. Het document is opgebouwd op basis van de voorschriften in 
het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van het Rijk.  
 
Verder is rekening gehouden met de begrotingscirculaire 2015-2018 van de Provincie Zuid-
Holland, zoals aangeboden aan de raden van de gemeenten in Zuid-Holland op 25 februari 2014. 
 
Eerste onderdeel van dit document is de beleidsbegroting. In de begroting van de nieuwe 
gemeente is geen rekening is gehouden met nieuw beleid. Er heeft per programma een 
inventarisatie plaatsgevonden van het bestaande beleid van de voormalige gemeenten. In de 
bijlage bij deze begroting is een totaaloverzicht opgenomen van dat bestaande beleid per 
gemeente onderverdeel naar doelstellingen en activiteiten per programma. Voor de indeling van 
de Programma’s is de functionele indeling gevolgd van de BBV. Conform de BBV-voorschriften 
worden de (meeste) lasten begroot op de eerste negen programma’s en worden de (meeste) 
baten begroot bij Financiering en algemene dekkingsmiddelen. 
 
Volgende onderdeel van deze begroting betreft de verplichte paragrafen. Deze bestaan uit de 
paragrafen lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud 
kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid.  
 
Een gemeente is daarnaast vrij om naar eigen inzicht paragrafen toe te voegen ten einde een 
bepaald onderdeel van de begroting nader te belichten. In verband met de complexiteit van het 
Sociaal Domein is er daarom voor gekozen een separate paragraaf Sociaal Domein toe te 
voegen. Zoals in de vastgestelde uitgangpunten opgenomen, is ook een paragraaf demografische 
ontwikkelingen toegevoegd. 
 
De financiële begroting en meerjarenraming en een aantal verplichte financiële modellen zijn na 
de paragrafen verwerkt.  
 
Ten slotte volgt het raadsbesluit voor vaststelling van de begroting als laatste onderdeel van de 
begroting. 

 
In de bijlage bij deze begroting is, naast het eerder genoemde overzicht van doelstellingen en 
activiteiten, nog een aantal overzichten opgenomen.

                                                      
 
1
 Waar in deze begroting de gemeentenaam van één van de vijf voormalige gemeenten wordt genoemd, wordt bedoeld 

het grondgebied van de betreffende voormalige gemeente, als onderdeel van de nieuwe gemeente Krimpenerwaard. 
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Programma: Bestuur 
 
Dit programma omvat interne en externe dienstverlening van de gemeentelijke organisatie en de 
ondersteuning aan het gemeentebestuur (bestuursorganen, bestuursondersteuning college van B 
en W, bestuursondersteuning raad en rekenkamer en burgerzaken).  
 
De volgende functies vallen onder dit programma: 
 
001  -  Bestuursorganen 
002  -  Bestuursondersteuning college van B&W 
003  -  Burgerzaken 
004  -  Baten secretarieleges burgerzaken 
005  -  Bestuurlijke samenwerking 
006  -  Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) 
 
Wat willen wij bereiken en wat doen we daarvoor?  
(doel, beoogd maatschappelijk effect en activiteiten) 
 
In de bijlage bij deze begroting is een overzicht opgenomen waarin het bestaande beleid met 
betrekking tot het programma Bestuur is weergegeven. In het overzicht worden de doelstellingen 
en activiteiten voor dit programma per voormalige gemeente gepresenteerd. 
 
Wat mag het kosten? 
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Programma: Openbare orde en veiligheid 
 
In het programma openbare orde en veiligheid gaat het om de gemeentelijke activiteiten gericht 
op het voorkomen en afname van criminaliteit en overlast, het voorkomen en bestrijden van 
onveilige situaties en het toezicht op de naleving van regels.  
 
De volgende functies vallen onder dit programma: 
 
120  -  Brandweer en rampenbestrijding 
140  -  Openbare orde en veiligheid 
160  -  Opsporing en ruiming conventionele explosieven 
 
Wat willen wij bereiken en wat doen we daarvoor?  
(doel, beoogd maatschappelijk effect en activiteiten) 
 
In de bijlage bij deze begroting is een overzicht opgenomen waarin het bestaande beleid met 
betrekking tot het programma Openbare orde en veiligheid is weergegeven. In het overzicht 
worden de doelstellingen en activiteiten voor dit programma per voormalige gemeente 
gepresenteerd. 
 
Wat mag het kosten? 
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Programma: Verkeer en vervoer 
 
Het programma omvat de aanleg en het onderhoud van wegen en straten en de openbare 
verlichting, de zorg voor bereikbaar openbaar vervoer en het parkeren in de dorpskernen. 
 
De volgende functies vallen onder dit programma: 
 
210  -  Wegen, straten, pleinen verkeersmaatregelen 
212  -  Openbaar vervoer 
214  -  Parkeren 
221  -  Binnenhavens en waterwegen 
223  -  Veerdiensten 
240  -  Waterkering, afwatering en landaanwinning 
 
Wat willen wij bereiken en wat doen we daarvoor?  
(doel, beoogd maatschappelijk effect en activiteiten) 
 
In de bijlage bij deze begroting is een overzicht opgenomen waarin het bestaande beleid met 
betrekking tot het programma Verkeer en vervoer is weergegeven. In het overzicht worden de 
doelstellingen en activiteiten voor dit programma per voormalige gemeente gepresenteerd. 
 
Wat mag het kosten? 
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Programma: Economie 
 
Het programma omvat de economische structuur en de werkgelegenheid in de gemeente. 
 
De volgende functies vallen onder dit programma: 
 
310  -  Handel, ambacht en industrie 
311  -  Baten marktgelden 
330  -  Nutsbedrijven 
340  -  Agrarische productie en ontginning 
341  -  Overige agrarische zaken, jacht en visserij 
 
Wat willen wij bereiken en wat doen we daarvoor?  
(doel, beoogd maatschappelijk effect en activiteiten) 
 
In de bijlage bij deze begroting is een overzicht opgenomen waarin het bestaande beleid met 
betrekking tot het programma Economie is weergegeven. In het overzicht worden de 
doelstellingen en activiteiten voor dit programma per voormalige gemeente gepresenteerd. 
 
Wat mag het kosten? 
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Programma: Onderwijs 
 
Het programma omvat voor- en vroegschoolse educatie, openbaar basisonderwijs, bijzonder 
basisonderwijs en de gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs. 
 
De volgende functies vallen onder dit programma: 
 
420  -  Basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) 
421  -  Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 
430  -  Speciaal (voortgezet) onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en         
           Bijzonder) 
431  -  Speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) 
440  -  Voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) 
441  -  Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) 
480  -  Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 
482  -  Volwasseneneducatie 
 
Wat willen wij bereiken en wat doen we daarvoor?  
(doel, beoogd maatschappelijk effect en activiteiten) 
 
In de bijlage bij deze begroting is een overzicht opgenomen waarin het bestaande beleid met 
betrekking tot het programma Onderwijs is weergegeven. In het overzicht worden de 
doelstellingen en activiteiten voor dit programma per voormalige gemeente gepresenteerd. 
 
Wat mag het kosten? 
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Programma: Cultuur en recreatie 
 
Het programma omvat voorzieningen op het gebied van kunst en cultuur, sport en recreatie, 
evenals de aanleg en het onderhoud van het openbaar groen. 
 
De volgende functies vallen onder dit programma: 
510  -  Openbaar bibliotheekwerk 
511  -  Vormings- en ontwikkelingswerk 
530  -  Sport 
531  -  Groene sportvelden en terreinen 
540  -  Kunst 
541  -  Musea 
550  -  Natuurbescherming 
560  -  Openbaar groen en openluchtrecreatie 
580  -  Overige recreatieve voorzieningen 
 
Wat willen wij bereiken en wat doen we daarvoor?  
(doel, beoogd maatschappelijk effect en activiteiten) 
 
In de bijlage bij deze begroting is een overzicht opgenomen waarin het bestaande beleid met 
betrekking tot het programma Cultuur en recreatie is weergegeven. In het overzicht worden de 
doelstellingen en activiteiten voor dit programma per voormalige gemeente gepresenteerd. 
 
Wat mag het kosten? 
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Programma: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 
 
Het programma omvat bijstandsverlening, re-integratie (Wet werk en bijstand), 
inkomensvoorzieningen (minimabeleid), maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en sociaal-
cultureel werk. 
 
De volgende functies vallen onder dit programma: 
610  -  Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- en subsidies 
611  -  Sociale werkvoorziening 
613  -  Overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het rijk 
614  -  Gemeentelijk armoede- en schuldbeleid 
621  -  Vreemdelingen 
623  -  Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet 
641  -  Tehuizen 
650  -  Kinderdagopvang 
661  -  Maatwerkvoorziening Natura materieel Wmo 
662  -  Maatwerkvoorziening Natura immaterieel Wmo 
663  -  Opvang en beschermd wonen Wmo 
667  -  Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo 
670  -  Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 
671  -  Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd 
672  -  PGB Wmo en Jeugd 
677  -  Eigen bijdragen algemene voorzieningen en opvan Wmo 
682  -  Individuele voorzieningen Natura Jeugd 
683  -  Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd 
687  -  Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd 
 
Wat willen wij bereiken en wat doen we daarvoor?  
(doel, beoogd maatschappelijk effect en activiteiten) 
 
In de bijlage bij deze begroting is een overzicht opgenomen waarin het bestaande beleid met 
betrekking tot het programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening is 
weergegeven. In het overzicht worden de doelstellingen en activiteiten voor dit programma per 
voormalige gemeente gepresenteerd. 
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Wat mag het kosten? 
 

 

In het bovenstaande overzicht is sprake van een groot verschil tussen lasten en baten. Ten 
behoeve van de uitvoering van de taken voor het Sociaal Domein wordt meerjarig een integratie-
uitkering vanuit het Gemeentefonds ontvangen van bijna € 19,2 miljoen. Conform de BBV-
voorschriften worden deze baten echter niet begroot op dit programma, maar bij Financiering en 
algemene dekkingsmiddelen, onderdeel 923 Uitkering deelfonds Sociaal Domein. 
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Programma: Volksgezondheid en milieu 
 
Het programma omvat zorg voor leefomgeving en milieu, volksgezondheid, 
afvalstoffenverwijdering, riolering en begraafplaatsen. 
 
De volgende functies vallen onder dit programma: 
 
711  -  Ambulancevervoer 
712  -  Verpleeginrichtingen 
714  -  Openbare gezondheidszorg 
715  -  Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) 
721  -  Afvalverwijdering en -verwerking 
722  -  Riolering  
723  -  Milieubeheer 
724  -  Lijkbezorging 
725  -  Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing 
726  -  Baten rioolheffing 
732  -  Baten begraafplaatsrechten 
 
Wat willen wij bereiken en wat doen we daarvoor?  
(doel, beoogd maatschappelijk effect en activiteiten) 
 
In de bijlage bij deze begroting is een overzicht opgenomen waarin het bestaande beleid met 
betrekking tot het programma Volksgezondheid en milieu is weergegeven. In het overzicht worden 
de doelstellingen en activiteiten voor dit programma per voormalige gemeente gepresenteerd. 
 
Wat mag het kosten? 
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Programma: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
Het programma omvat het ontwikkelen van het ruimtelijk beleid, speciale aandacht schenken aan 
het buitengebied, het opwaarderen van de kernen en het realiseren van bouwlocaties. 
 
De volgende functies vallen onder dit programma: 
 
810  -  Ruimtelijke ordening 
820  -  Woningexploitatie/woningbouw 
821  -  Stads- en dorpsvernieuwing 
822  -  Overige volkshuisvesting 
823  -  Bouwvergunningen (omgevingsvergunningen) 
830  -  Bouwgrondexploitatie 
 
Wat willen wij bereiken en wat doen we daarvoor?  
(doel, beoogd maatschappelijk effect en activiteiten) 
 
In de bijlage bij deze begroting is een overzicht opgenomen waarin het bestaande beleid met 
betrekking tot het programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting is weergegeven. In het 
overzicht worden de doelstellingen en activiteiten voor dit programma per voormalige gemeente 
gepresenteerd. 
 
Wat mag het kosten? 
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Financiering en algemene dekkingsmiddelen 
Het onderdeel financiering en algemene dekkingsmiddelen is een verplicht onderdeel van de 
programmabegroting, maar geen echt programma. Het geeft de middelen weer die niet direct aan 
een programma zijn toe te rekenen. De algemene dekkingsmiddelen worden ingezet ter dekking 
van de in de begroting opgenomen lasten. 
 
De volgende functies vallen onder dit programma: 
 
911  -  Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 
913  -  Overige financiële middelen 
914  -  Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 
921  -  Uitkeringen gemeentefonds 
922  -  Algemene baten en lasten 
923  -  Uitkering deelfonds sociaal domein 
930  -  Uitvoering Wet WOZ 
931  -  Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers 
932  -  Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren  
933  -  Baten roerende woon- en bedrijfsruimten 
936  -  Baten toeristenbelasting 
937  -  Baten hondenbelasting 
939  -  Baten precariobelasting 
940  -  Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen 
941  -  Lastenverlichting rijk 
960  -  Saldo van kostenplaatsen 
970  -  Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming 
980  -  Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 
990  -  Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming 
 
Wat willen wij bereiken en wat doen we daarvoor?  
(doel, beoogd maatschappelijk effect en activiteiten) 
 
In de bijlage bij deze begroting is een overzicht opgenomen waarin het bestaande beleid met 
betrekking tot Financiering en algemene dekkingsmiddelen is weergegeven. In het overzicht 
worden de doelstellingen en activiteiten voor dit programma per voormalige gemeente 
gepresenteerd. 
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Wat mag het kosten? 

Tabel Baten en lasten  (x € 1.000,--)

Begroting Meerjarenraming

2015 2016 2017 2018

911 Geldleningen korter dan 1 jr. 0                 -                 -                 -                 

913 Overige financiële middelen 96               95               75               75               

914 Geldleningen langer of gelijk aan 1 jr. 278-             315-             334-             378-             

922 Algemene baten en lasten 3.648          3.723          3.616          3.210          

930 Uitvoering Wet WOZ 210             210             210             210             

931 Baten OZB eigenaren 23               23               23               23               

940 Lasten heffing en invord. gem. belast. 168             168             168             168             

960 Saldo van kostenplaatsen 21.862         21.651         21.653         21.547         

Totaal lasten 25.729         25.555         25.411         24.855         

911 Geldleningen korter dan 1 jr. -                 -                 -                 -                 

913 Overige financiële middelen 124             124             124             124             

914 Geldleningen langer of gelijk aan 1 jr. 1.442          1.202          1.033          1.033          

921 Uitkeringen gemeentefonds 50.426         47.856         47.711         47.360         

922 Algemene baten en lasten 1.605          1.328          1.367          1.442          

923 Uitkering deelfonds sociaal domein 19.186         19.186         19.186         19.186         

931 Baten OZB gebruikers 1.618          1.618          1.618          1.618          

932 Baten OZB eigenaren 8.968          8.968          8.968          8.968          

936 Baten toeristenbelasting 97               97               97               97               

937 Baten hondenbelasting 245             245             246             246             

939 Baten precariobelasting 34               34               34               34               

940 Lasten heffing en invord. gem. belast. 7                 7                 7                 7                 

960 Saldo van kostenplaatsen 484             484             484             484             

Totaal baten 84.236         81.149         80.875         80.599         

58.507       55.594       55.464       55.744       

Mutatie reserves 5.372-          794-             1.596-          1.748-          

Geraamd resultaat 53.135       54.800       53.868       53.996       

Grafiek 9.1 Lasten en baten na bestemming (x € 1.000,--)
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A. Lokale heffingen 

 
Deze paragraaf gaat over het tarieven- en kwijtscheldingsbeleid voor gemeentelijke belastingen 
en overige heffingen. De door de nieuwe gemeente Krimpenerwaard te heffen belastingen vloeien 
voort uit de belastingveror+deningen die door de voormalige gemeenten zijn gehanteerd. Voor het 
vaststellen van de tarieven voor het jaar 2015 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: De 
OZB verordening is geharmoniseerd en kent een nieuw tarief waarbij de belastingopbrengst van 
de OZB is aangepast met 1,5%, conform inflatiecorrectie. De overige heffingen en rechten blijven 
gelijk aan 2014 conform de uitgangspunten die zijn vastgesteld door de stuurgroep. 
 
Algemeen 
De totale opbrengst aan belastingen en overige heffingen bedraagt in 2015 circa € 22 mln. Dit 
bedrag komt overeen met ongeveer 20% van de totale gemeentelijke baten. De opbrengst van de 
onroerende zaakbelasting is ten opzichte van 2014 verhoogd met 1,5%. De opbrengst van de 
heffing voor het ondernemersfonds is hierin echter geëlimineerd waardoor de hieronder 
gepresenteerde opbrengststijging lager is dan 1,5%. In onderstaande tabel zijn de opbrengsten 
van de belangrijkste lokale heffingen weergegeven: 
 

rekening 2013 2014 na wijziging 2015
afvalstoffenheffing

& reinigingsrecht 5.494€                        5.405€                        5.405€                        
rioolheffing 5.745€                        6.155€                        6.155€                        
toeristenbelasting 107€                           96€                            96€                            
hondenbelasting 255€                           244€                           244€                           
onroerende zaakbelasting 9.672€                        10.498€                      10.563€                      
kwijtscheldingen -279€                          -251€                          -251€                          

20.994€                      22.147€                      22.212€                      

bedragen x € 1.000 

 
 
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling ( SVHW) 
Het SVHW verzorgt op het gebied van de lokale heffingen voor de gemeente Krimpenerwaard de 
volgende werkzaamheden: 

� De heffing en invordering van diverse belastingen; 
� Uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken; 
� Kwijtschelding; 
� Afwikkeling van bezwaar- en beroepszaken met betrekking tot de lokale heffingen; 
� Redigeren van de belastingverordeningen; 
� Communicatie in de media.  

Het vaststellen van de hoogte van de tarieven blijft een aangelegenheid van de gemeente. 
 
Tarieven vaststellen 
Aan de in deze begroting opgenomen belastingopbrengsten liggen bepaalde aannames rond de 
hoogte van de tarieven ten grondslag. De belastingtarieven en het tarievenbeleid worden normaal 
gesproken gelijktijdig met de begroting vastgesteld. Op die manier vormen de tarieven integraal 
onderdeel van de politieke discussie rondom de begroting. Omdat de begroting 2015 pas in het 
eerste kwartaal van 2015 zal worden vastgesteld zijn de  tarieven voor 2015 gelijk gehouden aan 
het belastingjaar 2014. Met als enige uitzondering de OZB tarieven. Deze worden zo snel als 
mogelijk in 2015 vastgesteld zoals de wet Arhi voorschrijft. 
 
De gemeentelijke voorschriften (waaronder belastingverordeningen) voor een overgaand 
gebied, die op de dag voorafgaande aan de datum van herindeling gelden, behouden gedurende 
twee jaren na die datum hun rechtskracht, voor zover het bevoegd gezag van de gemeente 
waaraan dat gebied is toegevoegd deze voorschriften niet eerder vervallen verklaart (artikel 28 
van de Wet arhi). De regeling is alleen van toepassing op voorschriften 
die vóór de dag van de herindeling zijn vastgesteld. Omdat de raad van de gemeente waaraan 
het gebied is toegevoegd de verordening van het overgaande gebied niet heeft vastgesteld, is hij 
niet bevoegd om die verordening te wijzigen.  
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Tarievenbeleid 
 
1. Onroerende zaakbelasting (OZB) 
De hoogte van de onroerende-zaakbelastingen is een combinatie van de waarde in het 
economische verkeer van een pand en het vastgestelde tarief. De waarde van alle onroerende 
zaken wordt jaarlijks vastgesteld. De onroerende-zaakbelastingen bestaan uit een 
“eigenarenbelasting” voor woningen en een “eigenarenbelasting” en “gebruikersbelasting” voor 
niet-woningen. De grondslag van de OZB voor het jaar 2015 is de waarde van onroerende zaken 
op 1 januari van het peiljaar 2014. Er wordt gebruik gemaakt van de heffingseenheden volgens 
opgave van het SVHW. In 2015 stijgt de totale opbrengst OZB met 1,5% in verband met de 
inflatiecorrectie. Voor de berekening van de tarieven/percentages worden de in de 
heffingseenheden opgenomen waardemutaties / areaaluitbreiding geëlimineerd om zodoende 
geen extra stijging/ daling van de OZB-opbrengst te creëren. Het verloop van de tarieven is als 
volgt:  
 

Krimpenerwaard Bergambacht Nederlek Ouderkerk Schoonhoven Vlist

2015 2014 2014 2014 2014 2014

EW 0,1262% 0,1157% 0,1210% 0,1317% 0,0939% 0,1358%

ENW 0,2399% 0,2230% 0,2429% 0,2154% 0,2282% 0,2393%

GNW 0,2023% 0,1796% 0,2026% 0,2049% 0,1857% 0,2051%  
 
Wellicht ten overvloede wordt gemeld dat de gemeenteraad van de gemeente Krimpenerwaard de 
OZB-tarieven voor 2015 vaststelt. 
 
Macronorm 
Gemeenten zijn vrij in het vaststellen van de drie tarieven: een eigenarentarief voor woningen 
(EW) een eigenarentarief en een gebruikerstarief voor niet-woningen (ENW / GNW). Daarbij 
gelden geen absolute of relatieve limieten. Wel is ter voorkoming van een onevenredige stijging 
van de collectieve lastendruk een macronorm ingesteld. Dit is een norm voor de totale 
opbrengsten OZB in Nederland. De macronorm 2015 voor de OZB stijging is 3% van € 3,711 
miljard. 
 
Bij overschrijding van de norm vindt er een bespreking plaats tussen Rijk en gemeenten in het 
bestuurlijk overleg Financiële Verhoudingen in de maand april. Het Rijk kan uiteindelijk als 
machtsmiddel de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds gebruiken. De regering heeft met 
de VNG afgesproken dat gemeenten zich collectief houden aan een macronorm, dat wil zeggen 
dat de stijging van de totale landelijke OZB-opbrengsten niet boven een bepaalde limiet mogen 
uitgaan. Dat heeft echter geen gevolgen voor de vaststelling van de tarieven van een individuele 
gemeente. 
 
2. Rioolheffing 
De tarieven voor de rioolheffing worden in het nieuwe begrotingsjaar nog niet geharmoniseerd. Dit 
betekent dat er per voormalige gemeente nog met verschillende tarieven worden gerekend. Er 
wordt een 100% kostendekkend tarief gehanteerd door middel van een egalisatiereserve. 
Onderstaand de tarieven: 
 
Bergambacht 
gebruiker 2014 2015 
Per aansluiting 263,96 263,96 
Per aansluiting van stacaravan 65,98 65,98 
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Nederlek 
 2014 2015 

waterverbruik tot 50 m3 € 150,63 € 150,63 

waterverbruik van 50 tot 100 m3 € 183,92 € 183,92 

waterverbruik van 100 tot 150 m3 € 245,76 € 245,76 

waterverbruik van 150 tot 200 m3 € 293,32 € 293,32 

waterverbruik van 200 tot 250 m3 € 340,89 € 340,89 

waterverbruik van 250 tot 300 m3 € 388,44 € 388,44 

waterverbruik van 300 tot 400 m3 € 459,79 € 459,79 

waterverbruik van 400 tot 500 m3 € 554,91 € 554,91 

waterverbruik van 500 tot 1000 m3 € 951,30 € 951,30 

waterverbruik van 1000 tot 2000 m3 € 1.902,59 € 1.902,59 

waterverbruik van 2000 tot 5000 m3 € 3.805,18 € 3.805,18 

waterverbruik van 5000 tot 25000 m3 € 9.512,94 € 9.512,94 

waterverbruik van 25000 tot 50000 m3 € 44.393,72 € 44.393,72 

waterverbruik van 50000 m3 en meer € 88.787,44 € 88.787,44 
 
Ouderkerk 
 2014 2015 
Gebruiker woning (per perceel) 230,00 230,00 
Gebruiker niet woning 0,08% van woz 

waarde (max € 1.150) 
0,08% van woz waarde (max 
€ 1.150) 

 
Schoonhoven 
 2014 2015 
Eigenaar woning 290,60 290,60 
Eigenaar niet woning 0,0869% van woz 

waarde 
0,0869% van woz waarde 

 
Vlist  
gebruiker 2014 2015 
Eenpersoons 189,38 189,38 
meerpersoons 252,50 252,50 
 
3. Afvalstoffenheffing / Reinigingsrecht 
De tarieven voor de afvalstoffenheffing / reinigingsrecht worden in het nieuwe begrotingsjaar nog 
niet geharmoniseerd. Dit betekent dat er per voormalige gemeente nog met verschillende tarieven 
worden gerekend. Er wordt een 100% kostendekkend tarief gehanteerd door middel van een 
egalisatiereserve. Onderstaand de tarieven voor de huishoudens: 
 
Bergambacht 

 2014 2015 

eenpersoonshuishouden € 111,00 € 111,00 

tweepersoonshuishouden € 127,00 € 127,00 

driepersoonshuishouden € 144,00 € 144,00 

vier of meerpersoonshuishouden € 161,00 € 161,00 

vermeerderd met:   

per lediging restafval (140 liter) € 4,24 € 4,24 

per lediging restafval (240 liter) € 7,26 € 7,26 

per storting in ondergrondse € 0,90 € 0,90 
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Nederlek 

 2014 2015 

Particulier € 276,68 € 276,68 

extra container restafval € 142,53 € 142,53 

extra container gft-afval € 86,10 € 86,10 
 
Ouderkerk  

 2014 2015 

eenpersoonshuishouden € 91,26 € 91,26 

meerpersoonshuishouden € 223,09 € 223,09 

extra container restafval € 77,03 € 77,03 
 
Schoonhoven  

 2014 2015 

eenpersoonshuishouden € 120,50 101,94 

meerpersoonshuishouden € 241,00 203,88 

extra container restafval (140 liter) € 72,40  

extra container restafval (240 liter) € 105,60  

extra container gft-afval (140 liter) € 42,45  

extra container gft-afval (240 liter) € 55,15  

vermeerderd met:   

per lediging restafval (140 liter)  € 2,89 

per lediging restafval (240 liter)  € 4,96 

per storting in ondergrondse 

container 

 € 1,24 

 
Vlist  

 2014 2015 

eenpersoonshuishouden € 186,74 € 186,74 

meerpersoonshuishouden € 243,95 € 243,95 

extra container restafval € 121,98 € 121,98 

extra container gft-afval € 52,26 € 52,26 
 
4. Hondenbelasting 
De tarieven voor de hondenbelasting worden in het nieuwe begrotingsjaar nog niet 
geharmoniseerd. Dit betekent dat er per desbetreffende voormalige gemeente nog met 
verschillende tarieven worden gerekend. De tarieven blijven gelijk aan de tarieven van 2014. 
Onderstaand de tarieven: 
 
  2014 2015 
Bergambacht Een hond € 95,00 € 95,00 
 Voor iedere hond meer € 131,71 € 131,71 
 Kennel € 256,67 € 256,67 
Nederlek  n.v.t. n.v.t. 
  n.v.t. n.v.t. 
Ouderkerk Een hond € 104,00 € 104,00 
 Voor iedere hond meer € 135,00 € 135,00 
 Kennel 

 
€ 123,00 € 123,00 
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Schoonhoven Een hond € 113,75 € 113,75 
 Voor iedere hond meer € 136,38 € 136,38 
 Kennel € 272,76 € 272,76 
Vlist Een hond € 92,55 € 92,55 
 Voor iedere hond meer € 119,65 € 119,65 
 Kennel (per hond) € 35,90  

€ 180,40 (max) 
€ 35,90  
€ 180,40 (max) 

 
5. Toeristenbelasting 
De tarieven voor de toeristenbelasting worden in het nieuwe begrotingsjaar nog niet 
geharmoniseerd. Dit betekent dat er per desbetreffende voormalige gemeente nog met 
verschillende tarieven worden gerekend. De tarieven blijven gelijk aan de tarieven van 2014. 
Onderstaand de tarieven: 
 
 2014 2015 
Bergambacht € 0,57 € 0,57 
Nederlek n.v.t. n.v.t. 
Ouderkerk n.v.t. n.v.t. 
Schoonhoven € 1,30 € 1,30 
Vlist € 1,50 € 1,50 
 
6. Lijkbezorgingrechten 
Lijkbezorgingrechten worden geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen en door de 
gemeente te verlenen diensten betreffende de begraafplaatsen. De tarieven blijven gelijk aan de 
tarieven van 2014. 
 
7. Leges 
De tarieven in de legesverordening blijven gelijk aan de tarieven 2014. Er zijn echter ook 
maximumtarieven die elk jaar door het Rijk worden vastgesteld, zoals voor een paspoort en 
rijbewijs. Indien wettelijk het tarief is gemaximaliseerd, wordt het maximaal mogelijke tarief 
gehanteerd. Vaak zijn dit bedragen afgerond op centen, b.v. € 35,03. I.v.m. de kassa moet dit 
worden afgerond op € 0,05 naar beneden. Dus als het € 35,03 maximaal wettelijk tarief is wordt er 
€ 35,00 afgerekend. De verschillende tarieven zijn opgenomen in de tarieventabel bij de 
legesverordening. De Wet ARHI biedt geen mogelijkheid om de verordening te wijzigen. De 
verordeningen gelden 2 jaar, of tot de nieuwe raad deze vervallen verklaart (art. 28). Binnen deze 
twee jaar kan de nieuwe raad 1 van de verordeningen van de voormalige gemeenten van 
toepassing verklaren voor het gehele gebied (art. 29). Of de verordening harmoniseren en een 
nieuwe verordening vast stellen. Deze geldt dan vanaf het moment van vaststellen en niet met 
terugwerkende kracht. De nieuwe raad kan geen wijzigingen aanbrengen in verordeningen van de 
oude raden.  
 
8. BIZ-heffing 
Sinds mei 2009 is er in de voormalige gemeente Bergambacht een Experimentenwet 
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op basis waarvan de gemeente op verzoek van de ondernemers 
een belastingheffing kan opleggen aan alle gebruikers (of ter keuze eigenaren) van panden die 
niet als woning worden gebruikt. Op 1 januari 2011 is de BIZ-heffing ingevoerd voor het centrum 
van Bergambacht. Deze BIZ heffing keert de gemeente als subsidie uit aan de stichting die de 
activiteiten voor het winkelcentrum verzorgt. Ook de exploitatie van de parkeergarage kan hieruit 
worden bekostigd. De gemeente en de stichting hebben in een uitvoeringsconvenant afgesproken 
welke activiteiten en werkzaamheden de stichting gaat verzorgen en welke taken bij de gemeente 
blijven. Het belastingtarief is voor de jaren 2013 t/m 2015 vastgesteld op 0,1% van de 
heffingsmaatstaf (WOZ-waarde). 
 
9. Overige heffingen  
Voor de overige heffingen en rechten (Precariobelasting, haven- en kadegelden, 
watertoeristenbelasting en marktgelden enz.) geldt ook dat de tarieven gelijk blijven aan de 
tarieven van 2014. 
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Overzicht lokale lastendruk 
Naar aanleiding van de in deze paragraaf geschetste ontwikkelingen kan het volgende overzicht 
van de belastingdruk worden gemaakt. Per (voormalige) gemeente uitgaande van gemiddelde 
woningwaarde van € 250.000. 
 

Bergambacht Nederlek Ouderkerk Schoonhoven Vlist

2014 2014 2014 2014 2014

OZB 289,25€                   302,50€                   329,25€                   234,75€                   339,50€                   

riool 252,90€                   245,76€                   230,00€                   290,60€                   243,95€                   

reiniging 263,96€                   276,68€                   223,09€                   266,30€                   252,50€                   

806,11€                   824,94€                   782,34€                   791,65€                   835,95€                   

2014

 
 
Onderstaand volgt een overzicht bij een woningwaarde van € 250.000 met het nieuwe tarief in 
2015. 
 

Bergambacht Nederlek Ouderkerk Schoonhoven Vlist

2015 2015 2015 2015 2015

250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

OZB 315,50€                   315,50€                   315,50€                   315,50€                   315,50€                   

riool 252,90€                   245,76€                   230,00€                   290,60€                   243,95€                   

reiniging 263,96€                   276,68€                   223,09€                   278,28€                   252,50€                   

832,36€                   837,94€                   768,59€                   884,38€                   811,95€                   

2015

 
 
Huurwoning 
 

Bergambacht Nederlek Ouderkerk Schoonhoven Vlist

2014 2014 2014 2014 2014

riool 252,90€                   245,76€                   230,00€                   290,60€                   243,95€                   

reiniging 263,96€                   276,68€                   223,09€                   266,30€                   252,50€                   

516,86€                   522,44€                   453,09€                   556,90€                   496,45€                   

2014

 
 
In 2015  is in Schoonhoven het zogenaamde “Diftar” ingevoerd waardoor de tarieven in de 
afvalstoffenheffing afwijken ten opzichte van 2014. Voor het gemiddelde is er uitgegaan van een 
meerpersoonshuishouden met een 240 liter container en 15 ledigingen per jaar. 
 

Bergambacht Nederlek Ouderkerk Schoonhoven Vlist

2014 2014 2014 2014 2014

riool 252,90€                   245,76€                   230,00€                   290,60€                   243,95€                   

reiniging 263,96€                   276,68€                   223,09€                   278,28€                   252,50€                   

516,86€                   522,44€                   453,09€                   568,88€                   496,45€                   

2015
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Kwijtschelding 
Voor mensen met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van een gehele of gedeeltelijke 
kwijtschelding van de geheven belasting. Dit is het geval als aan de voorwaarden voor 
kwijtschelding uit de Invorderingswet is voldaan. De gemeente Krimpenerwaard voert een 
kwijtscheldingsbeleid dat gebaseerd is op de 100%-bijstandsnorm van het Rijk, wat een 
voortzetting van bestaand beleid is vanuit de voormalig gemeenten. Belastingplichtigen kunnen 
een formulier aanvragen bij het SVHW, aan de hand waarvan kan worden bepaald of 
kwijtschelding van toepassing is. Indien iemand voor twee (of meer) achtereenvolgende jaren 
voor algehele kwijtschelding in aanmerking is gekomen, wordt automatisch voor het volgende jaar 
kwijtschelding verleend. Daarnaast wordt periodiek getoetst of de situatie niet veranderd is voor 
de betreffende persoon. Naar verwachting zal in 2015 voor € 251.000 aan kwijtschelding verleend 
worden. 
 
Harmonisatie belastingenverordeningen 
De wet Arhi schrijft voor dat belastingverordeningen van de voormalige gemeenten binnen twee 
jaar na de ingang van herindeling dienen te zijn bekrachtigd dan wel aangepast (geharmoniseerd, 
art. 28-31). Complicatie is dat, de situatie op 1 januari vaak bepalend is voor het hele jaar. Met 
name bij tijdvakbelastingen zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting. Hierdoor 
kunnen er in het eerste jaar verschillen in de nieuwe gemeente ontstaan. Voor de onroerende-
zaakbelastingen geldt een uitzondering. 
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B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 
Het begrotingsjaar 2015 is een overgangsjaar voor de nieuwe gemeente. Het beleid voor de 
nieuwe gemeente wordt bepaald door de nieuwe gemeenteraad. 
 
Risicomanagement 
De systematiek van inventariseren in de gemeenten Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist was 
identiek. Bergambacht en Nederlek hadden ieder een eigen methode. De gemeenschappelijke 
regeling K5-gemeenten had geen risico-inventarisatie. Voor deze paragraaf zijn we uitgegaan van 
de individuele inventarisaties. Daarbij moet worden aangetekend dat een optelsom van de 
individuele inventarisaties geen volledig beeld kan geven van de risico’s waar de nieuwe 
gemeente zich mee geconfronteerd ziet. Er moet nog een uitwerking plaats vinden door de 
nieuwe organisatie, op basis van het beleid dat door de nieuwe gemeenteraad wordt vastgesteld. 
 
Het merendeel van de in die organisaties geïnventariseerde risico’s heeft betrekking op de 
bedrijfsvoering, alleen Nederlek heeft een aparte categorie voor grondexploitatie. De start van de 
nieuwe organisatie neemt op het gebied van bedrijfsvoering een flink aantal risico’s weg. Het 
omgekeerde is ook het geval. Een nieuwe en omvangrijkere organisatie, met eigen keuzes, 
brengt andere risico’s met zich mee. De omvang van de ambities is bij het samenstellen van deze 
begroting niet volledig. 
 
Weerstandscapaciteit 
Eén van de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting is dat vooralsnog alle reserves in 
stand gehouden moeten worden, dus ook de reserves die verband houden met de afdekking van 
risico’s. Op basis van de uitgangspunten moet dus worden gesteund op de huidige risico-
inventarisaties van de gemeenten, die voor het bestaande beleid zijn opgesteld. De kans dat alle 
risico’s zich gelijktijdig voordoen is niet aannemelijk. Daarom wordt voor 2015 de 
weerstandscapaciteit gelijkgesteld aan de beschikbare reserve capaciteit voor 
weerstandsvermogen € 6.567.000. Deze buffer kan beschikbaar gemaakt worden voor 
noodsituaties en dient - in het geval dat deze benut wordt - zo spoedig mogelijk weer aangevuld 
te worden. 
 
Gemeente  
Verwacht eind 2014 

Beschikbaar  x €1.000 
Weerstandsvermogen 

Bergambacht  776 
Nederlek  2.943 
Ouderkerk  190 
Schoonhoven  1.608 
Vlist  1.000 
GR K5-gemeenten   50 
Totaal  6.567 

 
Inschatting van de risico’s op basis van de inventarisaties en laatste gegevens: 
 
Risico’s  x €1.000 
Grondexploitaties  1.590 
Decentralisaties  3.257 
Verbonden partijen  840 
Gebiedsove reenkomst  3.000 
Bedrijfs voering  p.m. 
Frictiekosten  p.m. 
Totaal  8.687 

 
Grondexploitaties 
In de grondexploitaties zijn er verschillende soorten risico’s. Bijvoorbeeld prijs, technisch, 
organisatorisch etc. In het boekenonderzoek van Deloitte is uitgebreid aandacht besteed aan de 
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verschillende grondexploitaties en eventueel aanwezige risico’s. Hieruit zijn geen bijzondere 
aandachtspunten naar voren gekomen. 
 
Decentralisaties 
Het Sociaal Domein bestaat vanaf 2015 uit een groot aantal taken. Er is sprake van continuering 
van de uitvoering van bestaande taken, maar ook van de uitvoering van nieuwe taken.  
 
De bestaande taken omvatten voor de huidige Wmo onder andere Hulp bij het huishouden, woon- 
en vervoersvoorzieningen en rolstoelen. Hiertegenover staat de integratie-uitkering Wmo van het 
Rijk als dekking. Daarnaast ontvingen gemeenten tot en met 2014 specifieke uitkeringen voor het 
Werkdeel. Deze worden omgezet naar de integratie-uitkering Sociaal Domein, onderdeel 
Participatiewet. De huidige specifieke uitkering voor de Wet Werk en Bijstand (WWB) wordt 
gecontinueerd. In de paragraaf Sociaal Domein is inzichtelijk gemaakt hoe de uitkeringen van het 
Rijk in 2014 werden en vanaf 2015 worden verstrekt aan de gemeente Krimpenerwaard. 
 
De nieuwe taken omvatten Jeugdzorg en nieuwe Wmo (AWBZ begeleiding). Hiervoor ontvangen 
gemeente een integratie-uitkering Sociaal Domein, onderdelen Jeugdzorg en nieuwe Wmo. 
 
Uitgangspunten begroting Krimpenerwaard 
In deze begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd, zoals door de stuurgroep zijn 
vastgesteld op basis van de Perspectiefnota: 

1. De nieuwe budgetten als gevolg van de decentralisaties worden budgettair neutraal 
verwerkt in de begroting.  

2. Voor overgang van de bestaande budgetten geldt dat de begroting 2015 gelijk is aan de 
begroting 2014 + 1,5% inflatie.  

 
Op basis van de laatst bekende informatie is een voorlopige inschatting gemaakt van de kosten 
voor de nieuwe taken als gevolg van de decentralisaties. Het gaat om de  onderdelen nieuwe 
WMO, jeugdzorg en participatiewet.  
 
Nieuwe taken 
Het gehele traject van decentralisaties is buiten de herindelingsopgave geplaatst, omdat het 
merendeel gaat om nieuw beleid. Dat wil zeggen dat in deze begroting het Sociaal Domein 
budgettair neutraal is verwerkt. Tegenover het door het Rijk beschikbaar gestelde budget voor 
Jeugdzorg en Nieuwe Wmo, staat een zelfde bedrag aan uitgaven geraamd in de 
exploitatiebegroting, waarbij al wel rekening is gehouden met een verrekening van de uitbreiding 
van de formatie als gevolg van deze nieuwe taken. Met de overheveling van taken komt immers 
ook het budget voor de uitvoering mee en daarnaast is in de begroting ook al rekening gehouden 
met de hogere loonkosten als gevolg van de uitbreiding van de formatie,  
 
Een eerste indicatie van de kosten voor deze taken, die is gemaakt op basis van de laatste 
inzichten tot en met oktober 2014, laat echter een verwacht tekort zien van € 1.535.000 De 
meeste risico’s hiervan zitten naar verwachting in het beleidsveld jeugdzorg, ongeveer  
€ 1 miljoen (indicatief, omdat de gemeente op het moment van schrijven nog geen definitieve 
gegevens van externe partijen heeft gekregen). 
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Bestaande taken 
Met het laatste onderdeel van de decentralisaties, de Participatiewet, worden budgetten die 
voorheen als specifieke uitkering werden beschikt aan gemeenten voor Participatiebudget en 
Sociale werkvoorziening, nu middels een integratie-uitkering Sociaal Domein uitgekeerd aan de 
gemeente Krimpenerwaard. De begroting van de nieuwe gemeente is gebaseerd op voortzetting 
van het beleid van de voormalige gemeenten, zoals ook in de Perspectiefnota 2015 is gedaan. 
Hiermee is het uitgangspunt gevolgd, zoals door de Stuurgroep heeft vastgesteld voor het 
opstellen van de begroting. Inmiddels is echter ook voor de taken behorende bij deze 
Rijksmiddelen een inschatting gemaakt voor de hoogte van de uitgaven. Ten opzichte van de 
Perspectiefnota 2015 zijn de kosten voor de Participatiewet € 365.000,- hoger geraamd in deze 
begroting. Om aansluiting te zoeken bij de Perspectiefnota is een negatieve stelpost opgenomen 
in de exploitatiebegroting. Deze stelpost is toegevoegd aan de risicoparagraaf, aangezien de kans 
reëel is dat de kosten hoger zullen zijn dan in de Perspectiefnota. 
 
WWB 
Ook voor de specifieke uitkering WWB zijn de kosten naar verwachting hoger dan in de 
Perspectiefnota 2015 (uitgangspunt Stuurgroep voor het opstellen van de begroting). Evenals bij 
de Participatiewet is hiervoor een stelpost verwerkt van € 357.000. Aangezien de kans reëël is dat 
de kosten hoger zullen zijn voor de WWB, is de negatieve stelpost eveneens verwerkt in deze 
paragraaf. 
 
Integratie-uitkering Wmo 
In de Perspectiefnota 2015 is rekening gehouden met een integratie-uitkering Wmo van  
€ 5 miljoen gebaseerd op de septembercirculaire 2013. Op basis van de septembercirculaire 2014 
daalt deze integratie-uitkering echter met € 1,3 miljoen naar € 3,7 miljoen. Dit wordt veroorzaakt 
door een korting op de Hulp bij het huishouden van 40%. Conform het uitgangspunt van de 
Stuurgroep zijn de uitgaven echter op het ‘’oude’’ niveau gebleven in de begroting en nog niet 
gecorrigeerd naar de aanpassing van het beleid in verband met de korting op de Hulp bij het 
huishouden. Ook hiervoor is een stelpost opgenomen van € 1,3 miljoen. Inmiddels is een voorstel 
gedaan voor de aanpassing van het beleid, wat moet leiden tot een kostenreductie. Omdat de 
kans reëel is dat de kostendaling (zeker in het 1e jaar) niet volledig overeenkomt met de stelpost, 
wordt een bedrag verwerkt in deze risicoparagraaf. Voor 2015 is de inschatting dat een 
kostenreductie van € 300.000 wordt geëffectueerd. Dat wil zeggen dat het risico € 1.000.000 
bedraagt. 
 
Samengevat betekent dit dat er voor het Sociaal Domein vooralsnog een bedrag van  
€ 1.535.000 + € 365.000 + € 357.000 + € 1.000.000 = € 3.257.000 aan risico is geïnventariseerd, 
waarvan met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden gezegd dat hiervan 
een deel ten laste van de exploitatie komt. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de 
mogelijke financiële risico’s die voortkomen uit het door het Rijk geëiste regionale 
solidariteitsbeginsel. 
2015 wordt benut om zaken zo goed mogelijk op orde te krijgen en volgende jaren wordt aan de 
hand van evaluaties toegewerkt naar een structureel financieel gezonde situatie met betrekking 
tot het Sociaal Domein. 
 
Verbonden partijen 
Voor de verbonden partijen is de gemeente voor haar aandeel verantwoordelijk, omdat er zowel 
een bestuurlijk als financieel belang is. Door ambtelijk- en bestuurlijk overleg wordt de informatie 
over de verbonden partijen geborgd. De laagste risicoklasse van 10% is van toepassing op deze 
categorie. De kwantificering van het risico op € 840.000 voor verbonden partijen is daarmee 
berekend op 10% van de totale eigen bijdrage aan verbonden partijen. 
 
Gebiedsovereenkomst 
Eind 2014 is de gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard 2014-2021 aan de raden aangeboden. 
De gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard volgt het Veenweidepact op en richt zich primair op de 
pijler ‘natuur’. De Krimpenerwaard gemeenten krijgen samen met het hoogheemraadschap, de 
regie over de samenhangende opgaven in hun buitengebied. De gemeenten, en dus straks de 
gemeente Krimpenerwaard treedt samen met het hoogheemraadschap op als gezamenlijk 
opdrachtnemer. Als opdrachtgever stuurt de provincie op doelen, resultaten en financiën op basis 
van aangeboden voortgangsrapportages en tussentijdse evaluaties in 2016 en 2019. Op basis 
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van een ontwikkelde business case worden de kosten voor grondverwerving, inrichting en 
waterbeheer geraamd op € 63,6 miljoen. Deze kosten kunnen worden betaald vanuit de 
beschikbaar gestelde middelen door Gedeputeerde Staten. Het  risico van het niet volledig 
beschikbaar komen van deze middelen ligt volledig bij de opdrachtgever (=Provincie). 
In het voorstel zijn de risico’s aan de uitgavenkant berekend op basis van aannames en 
parameters en worden voor de opdrachtnemer maximaal geschat op  € 4,0 miljoen Hierbij wordt 
het risico voor het hoogheemraadschap gemaximeerd op € 1 miljoen en voor de gemeente 
Krimpenerwaard op € 3,0 miljoen. Deze 25%-75% verdeling is gebaseerd op de inbreng van 
beide partijen in de overeenkomst. Het hoogheemraadschap zal veelal verantwoordelijk zijn voor 
de watermaatregelen en de gemeente zal verantwoordelijk zijn voor integrale 
deelgebiedsontwikkeling en inrichtingsmaatregelen. Deze verdeling zal nog moeten uitgewerkt in 
de door de partijen op te stellen uitwerkingsovereenkomst. Het financiële risico voor de gemeente 
wordt gelopen als ondanks een maximale inspanning toch een tekort ontstaat. Een 
risicorapportage maakt onderdeel uit van de halfjaarlijkse bestuursrapportage die door het 
samenwerkingsverband wordt opgesteld.  
De kans en impact van de risico’s zijn voor de gemeente Krimpenerwaard nog niet nader 
onderzocht maar zijn wel nieuw, vandaar dat deze prominent is opgenomen. 
 
Bedrijfsvoering  
Onder de noemer bedrijfsvoering kan een scala aan risico-onderwerpen worden geschaard. Denk 
hierbij aan risico’s op het gebied van Financiën, Imago/politiek, Informatie/strategie, 
Juridisch/aansprakelijkheid, Letsel/veiligheid, Materieel, Milieu, Personeel/ARBO en 
Producten/diensten. 
 
Frictiekosten 
Vanuit het Gemeentefonds wordt gedurende vijf jaar een bijdrage ontvangen van in totaal € 20,5 
miljoen die kan worden ingezet ter dekking van kosten als gevolg van de herindeling 
(frictiekosten). Deze middelen kunnen in de praktijk ontoereikend zijn. 
 
Uitwerking 
In de loop van 2015 wordt een risico-inventarisatie voor de nieuwe organisatie opgesteld. Naar 
aanleiding hiervan zal de gemeenteraad een voorstel gedaan worden om het corresponderende 
beleid vast te stellen. De risico-inventarisatie vormt een belangrijk instrument voor de confrontatie 
tussen risico’s en het gewenste weerstandvermogen. Dit is beschreven in het onderdeel 
beleidsuitwerking 2015. 
 
Inventarisatie van de weerstandscapaciteit 
Op basis van het bovenstaand geformuleerde beleid is de weerstandscapaciteit voor (de 
begroting) 2015 als volgt bepaald aan de hand van de volgende onderdelen: 
1. onbenutte belastingcapaciteit; 
2. bedrag voor onvoorzien; 
3. reserve weerstandsvermogen; 
4. het vrij aanwendbare deel van de Algemene reserve; 
5. het voor de weerstandscapaciteit beschikbaar te maken gedeelte van de overige reserves; 
6. stille reserves. 
 
Ad 1) Onbenutte belastingcapaciteit 
Hieronder wordt verstaan de beschikbare ruimte in de tarieven van de belastingen en heffingen, 
ofwel de mogelijkheden om de belastingtarieven te verhogen. Hierbij dient opgemerkt te worden 
dat de heffingen niet meer dan kostendekkend mogen zijn. Voor de belastingen geldt dat er geen 
directe relatie is met de kosten.  
De gemeente Krimpenerwaard kent een aantal belastingen: de onroerendezaakbelastingen, 
afvalstoffenheffing, rioolheffing, de toeristenbelasting en de hondenbelasting. Daarnaast biedt de 
Gemeentewet de mogelijkheid voor de invoering van de volgende belastingen: roerende-
zaakbelastingen, baatbelasting, forensenbelasting, parkeerbelasting, reclamebelasting en 
precariobelasting. 
In de Financiële Verhoudingswet is de OZB-norm vastgelegd voor gemeenten, die op grond van 
die wet extra ondersteuning krijgen (zogenoemde artikel 12-gemeenten). Het percentage van de 
WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 van de Financiële verhoudingswet  bedraagt voor 2015, 
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volgens de mei/junicirculaire 2014, 0,1578%. Het gewogen gemiddelde tarief voor de gemeente 
Krimpenerwaard is 0,1564%. Dit staat gelijk aan een bedrag van € 95.000. 
Vooralsnog wordt alleen dit bedrag beschouwd als de onbenutte belastingcapaciteit. Gemeente 
Krimpenerwaard kent ook een aantal rechten: reinigingsrechten, marktgelden, leges en 
lijkbezorgingsrechten. 
In de reinigingsrechten en in de afvalstoffenheffing zit geen onbenutte belastingcapaciteit, omdat 
deze tarieven kostendekkend geraamd worden.  
  
Ad 2) Bedrag voor onvoorzien 
Uitgegaan wordt van het budget voor onvoorziene uitgaven, zoals geraamd in de begroting 2015. 
Het budget voor onvoorziene uitgaven bedraagt € 161.000. 
 
Ad 3) Reserve weerstandsvermogen 
Voor de weerstandscapaciteit is een reserve weerstandsvermogen opgenomen. Dit zijn de 
onderdelen van de reserveposities van de gemeenten die zijn aangewezen voor het 
weerstandsvermogen voor een bedrag van € 6.567.000. 
 
Ad 4)  Het vrij aanwendbare deel van de Algemene reserves 
De algemene reserves bedragen per 31 december 2014 vermoedelijk circa € 17,7 miljoen. 
Hiervan is een vaste algemene buffer afgezonderd van € 6,6 miljoen. Als vrij aanwendbaar deel 
kan de resterende Algemene Reserve aangemerkt worden ad € 11,1 miljoen. Hierbij merken wij 
op dat reeds een bedrag van circa € 2,9 miljoen bestemd is voor geplande onttrekkingen in de 
jaren 2015 tot en met 2018, overeenkomstig besluitvorming in de oude gemeenten. Dit kan alleen 
worden aangewend wanneer wordt besloten om bestaand beleid niet uit te voeren. 
 
Ad 5)  Het voor de weerstandscapaciteit beschikbaar te maken gedeelte van de overige 
reserves 
Voor de meeste overige reserves (i.c. € 36 miljoen) geldt dat deze grotendeels al zijn geoormerkt 
qua bestemming door de raad. Echter, deze bestemming kan, indien gewenst, door de 
gemeenteraad worden gewijzigd en de reserves kunnen worden ingezet als weerstandscapaciteit.  
 
Ad 6) Stille reserves 
Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die laag of op nihil zijn gewaardeerd maar wel 
direct verkoopbaar zijn, indien men dat zou willen. Het moet gaan om bezittingen die de 
gemeente daadwerkelijk kan en wil verkopen zonder problemen en zonder hierbij het 
gemeentelijk beleid dan wel de hoogte van het voorzieningenniveau te hoeven aanpassen. 
 
Een stille reserve kan tot de weerstandscapaciteit worden gerekend indien: 
� Het desbetreffende actief vrij verhandelbaar is; 
� De opbrengst bij verkoop uitgaat boven het bedrag dat nodig is om wegvallende inkomsten op 

te vangen. 
 
Voorbeelden van stille reserves, mits zij aan de gestelde voorwaarden voldoen zijn; aandelen, 
gemeentelijke panden waarvan de verwachte verkoopwaarde hoger is dan de huidige 
boekwaarde. 
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Resumé weerstandscapaciteit:      
     
De structurele weerstandscapaciteit bedraagt:     
Ad 1) onbenutte belastingcapaciteit € 95.000   
Ad 2) bedrag voor onvoorzien € 161.000   
Totaalbedrag structurele weerstandscapaciteit    € 256.000 
     
De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit:     
Ad 3) reserve weerstandsvermogen € 6.567.000   
Ad 4) Het vrij aanwendbare deel van de Algemene 
reserve 

€ 11.152.000   

Ad 5) Overige reserves € 36.249.000   
Ad.6) Stille reserves € 0   
Totaal incidentele weerstandscapaciteit    € 53.968.000 
     
Totaalbedrag weerstandscapaciteit structureel en 
incidenteel: 

  € 54.224.000 
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C. Onderhoud kapitaalgoederen 
 
Kapitaalgoederen zijn door de gemeenten aangekochte en/of tot stand gebrachte objecten die 
gedurende meerdere jaren nut geven. Het onderhoud van deze goederen beslaat een belangrijk 
deel van de gemeentelijke begroting. Voor kapitaalgoederen zijn vaak langlopende investeringen 
vereist. Voorbeelden hiervan zijn gebouwen, wegen, riolering, openbare verlichting en 
groenvoorziening. Achterstanden in het onderhoud hiervan kunnen, naast kapitaalvernietiging, in 
het ergste geval leiden tot onveilige situaties. Het is daarom zinvol om op het gebied van het 
onderhoud van kapitaalgoederen effectief beleid te voeren, en op deze wijze invulling te geven 
aan de begrippen assetmanagement en risicomanagement. 
Het vigerend beleid met betrekking tot onderhoud kapitaalgoederen van de gemeenten in de 
Krimpenerwaard is nu vastgelegd in verschillende beleidsnotities die allen in het verleden door de 
raad zijn vastgesteld. Het doel voor komend jaar is te komen tot een overkoepelende beleidsnota, 
het formaliseren en harmoniseren van de huidige praktijk rondom het onderhoud van 
kapitaalgoederen dat is vastgelegd in verschillende notities en onderhoudsplannen. Daarmee zal 
een invulling worden gegeven aan datgene wat is neergelegd in de nog vast te stellen Financiële 
verordening van de gemeente. 
 

1. Beheer en onderhoud kapitaalgoederen 
 
1.1 Belang van goed beheer en onderhoud van kapitaalgoederen 
De gemeente Krimpenerwaard heeft in de openbare ruimte op haar grondgebied veel 
infrastructurele kapitaalgoederen in de vorm van wegen, gebouwen, constructies, openbare 
verlichting, verkeersregelinstallaties, speelvoorzieningen, riolering, water en groen.  
Het beheer hiervan is van groot belang voor de publieke functie van de gemeente op gebieden als 
milieu, onderwijs, verkeer, leefbaarheid, recreatie en vervoer. Deze elementen zijn van directe 
invloed op de burgertevredenheid vanwege de invloed op het woon, leef- en werkklimaat van 
bewoners en bezoekers van onze stad. Daarnaast is het belang van goed beheer en onderhoud 
van kapitaalgoederen groot, omdat dit een aanzienlijk financieel beslag op onze begroting legt.  
 
1.2 BBV-regels rondom beheer en onderhoud kapitaalgoederen 
Het BBV geeft een aantal regels met betrekking tot het beheer van kapitaalgoederen.  

• Verwerking in de begroting en de jaarrekening van een afzonderlijke paragraaf onderhoud 
kapitaalgoederen.  

• Onderscheid van onderhoud in groot onderhoud, klein onderhoud en 
(vervangings)investeringen.  

• Verwerking van klein en groot onderhoud en (vervangings)investeringen. 
• Overige regels omtrent verwerking in de balans, de te vormen voorzieningen en de wijze 

van al dan niet activering en afschrijving.  
 
Het BBV onderscheidt investeringen met een maatschappelijk nut of met een economisch nut. 
Deze laatste groep genereert een opbrengst of kan worden verkocht. Investeringen met 
economisch nut moeten worden geactiveerd en afgeschreven. Investeringen met een 
maatschappelijk nut mogen worden geactiveerd en afgeschreven.  
 
1.3   Visie op beheer en onderhoud van kapitaalgoederen in Krimpenerwaard 
 
Strategische onderhoudsvisie 
De onderhoudsvisie vormt de leidraad van de onderhoudsaanpak voor de lange termijn.  
De kapitaalgoederen in de gemeente moeten schoon, heel en veilig zijn. Als we achterstallig 
onderhoud of een terugloop in kwaliteit constateren, dan nemen wij maatregelen om deze 
achterstand zoveel mogelijk in te halen.  
Bij het onderhoud staat de beleving van de inwoners en gebruikers van de gemeente centraal. De 
ontvangen signalen uit de gemeente zijn belangrijk. We streven naar duurzaam onderhoud, 
waarbij we zoveel mogelijk kiezen voor een integrale aanpak. We maken daarbij wel de afweging 
tussen enerzijds de wensen en behoeften van inwoners en gebruikers van de steden en dorpen, 
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en anderzijds de eisen van doelmatig, bestendig en duurzaam onderhoud. Daar waar mogelijk 
kiezen we voor het ontlasten van het milieu en streven we naar levensduurverlengend beheer. 
Het bezit van kapitaalgoederen is geen ambitie op zich, maar staat altijd ten dienste van het doel 
dat we met het kapitaalgoed willen bereiken. 
 
Beheer en onderhoud 
Goed beheer en onderhoud leidt tot een langere levensduur van kapitaalgoederen waardoor die 
ook op de langere termijn bruikbaar blijven. Het beheer betreft ook het toezien op de 
onderhoudstaat van het kapitaalgoed, administratie, inspectie, rapporteren binnen de P&C-cyclus,  
en controles met als doel dat het kwaliteitsniveau van het onderhoud niet zal leiden tot 
achterstallig onderhoud en/of juridische claims. 
Beheer en onderhoud is een cyclisch proces. Bouw- en installatiedelen verouderen weer na 
onderhoudsingrepen, waardoor na verloop van tijd opnieuw onderhoudsingrepen noodzakelijk 
zijn. Kapitaalgoederen dienen zo lang mogelijk een bijdrage te leveren aan het doel waarvoor zij 
zijn aangeschaft of vervaardigd. Voor het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen wordt 
veelal gebruik gemaakt van beheerssystemen waarin de relevante data van alle objecten zijn 
ingebracht.   
 
Kwaliteitsniveaus 
Essentieel in het beheer proces is het vaststellen van de gewenste kwaliteitsniveaus voor de 
kapitaalgoederen. Het huidige kwaliteitsniveau is de resultante van het ontwerp, gebruiksdruk en 
onderhoudsinspanningen: bij een hoge gebruiksdruk is méér onderhoudsinspanning nodig om 
dezelfde kwaliteit te behouden. Verschillende keuzes resulteren in verschillende beheerskosten.  
Het kwaliteitniveau van ieder soort kapitaalgoed zal op een eigen specifieke wijze worden 
uitgedrukt.  
Als voorbeeld kan voor groen het beheer gericht zijn op het in stand houden van de afgesproken 
beeldkwaliteit. Voor de constructies is er een meerjarenbegroting voor groot onderhoud opgesteld 
voor alle kunstwerken met als kwaliteitsuitgangspunt een gemiddelde veiligheidsurgentie en voor 
gebouwen kunnen de onderhoudsniveaus worden gebruikt, variërend van “nieuw” tot en met 
“slopershoogte”.  
De huidige meerjarenplanning is gebaseerd op verschillende ambitieniveaus en werkwijzen van 
beheer. Doel is om in de komende periode (2 jaar) te komen tot meer generiek beleid 
(onderhoudsinspanning) per soort kapitaalgoed voor gedifferentieerd beheer 
(omgevingsafhankelijk). Na inventarisatie van het huidige kwaliteitsniveau vindt afstemming plaats 
met de te realiseren ambitie (gewenste kwaliteitsniveau). Dit leidt tot mogelijke bijstelling van de 
dagelijkse en meerjarige onderhoudsinspanning voor reparatie, vervanging of vernieuwing van de 
kapitaalgoederen. 
Een en ander zal worden vastgelegd in de nog op te stellen beleidsplannen Kwaliteitplan 
Openbare Ruimte, Bekostiging gemeentelijke watertaken (w.o. VGRP) en beleidsplan 
accommodaties. De overkoepelende beleidsplannen worden uitgewerkt per kapitaalgoed in 
betreffende beheerplannen. 
 
Beleidsnotities 
Voor het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen worden in Krimpenerwaard beleidsnota’s 
opgesteld, waarin de doelstelling van het onderhoud wordt weergegeven. Daarnaast wordt hierin 
ook het kwaliteitniveau bepaald waarop het onderhoud van het desbetreffende kapitaalgoed wordt 
ingericht. Aan de hand van deze beleidskeuzes worden meerjarenonderhoudsprognoses met de 
bijbehorende structurele budgetten geregeld. Indien in de loop van de tijd de inzichten met 
betrekking tot de opzet en aanpak zich wijzigen worden de beleidsnotities hierop geactualiseerd.  
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2. De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 

In deze paragraaf wordt het beleidskader op het gebied van het onderhoud van 
kapitaalgoederen in de openbare ruimte gegeven. Het BBV schrijft in artikel 12 het volgende 
over deze paragraaf: 
De paragraaf betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen bevat ten minste de volgende 
kapitaalgoederen: 

 
Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (KOR) 

a. Wegen; 
- Wegen, straten, pleinen en paden 
- Kunstwerken (bruggen, steigers, kademuren e.d.) 
- Straatmeubilair (zitbanken, afvalbakken, JOP’s e.d) 
- Openbare verlichting 

b. Groen; 
- Plantsoenen 
- Begraafplaatsen 
- Speelterreinen 

 
Gemeentelijke watertaken 

c. Riolering; 
- Afvalwater 
- Hemelwater 
- Grondwater 

d. Watergangen; 
- Baggeren 
- Beschoeiingen 
- Duikers 

 
Accommodaties 

e. Gebouwen 
f. Sportcomplexen in eigen beheer; 

- Voetbalvelden 
- Tenniscomplexen 
- Zwembaden 

 
Van de kapitaalgoederen, bedoeld in artikel 12 1e lid BBV, wordt aangegeven: 
• Het actuele beleidskader; 
• Het van toepassing zijnde kwaliteitsniveau; 
• De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties; 
• De vertaling van de financiële consequenties in de begroting. 

 
Naast dit artikel heeft ook de Provincie in hun begrotingscirculaire 2015 – 2018 aandacht 
geschonken aan deze paragraaf. Met name het punt van bezuinigingen op groot onderhoud 
van kapitaalgoederen is naar voren gebracht. Deze bezuinigingen mogen niet leiden tot 
achterstallig onderhoud of juridische claims.  
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Meerjarig overzicht van onderhoud aan kapitaalgoederen excl. exploitatielasten: 

Onderdeel 2015 2016 2017 2018 
a. Wegen 8.455 5.064 5.123 1.169 

b. Groen 88 70 35 48 

c. Riolering 4.133 5.022 3.844 1.505 

d. Watergangen 104 228 213 259 

e. Gebouwen 1.179 1.229 1.334 424 

f. Sportcomplexen 63 88 211 0 

Totaal 14.022 11.701 10.760 3.405 
 
Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (KOR) 
 

a. Wegen 
Aantallen: 

Gemeente Wegen in ha. Bruggen Lichtpunten 
Bergambacht  29,64 49 2150 
Nederlek  50,80 72 2500 
Ouderkerk  22,94 21 1860 
Schoonhoven  46,50 64 2380 
Vlist  34,24 62 2000 

Totaal   184,12  268 10.890 
  
Beleidskader 
Gemeente Wegen Bruggen 
Bergambacht  Wegen Kunstwerken 

Nederlek  Wegenbeheerplan 2012-2016 Bruggen en duikers 2007-2015 

Ouderkerk  Integraal Beheerplan OR 2014-2017 Integraal Beheerplan OR 2014-2017 

Schoonhoven  Beheerplan Wegen 2008-2017 Bruggen, duikers en beschoeiing 2012-2031 

Vlist  Kwaliteitsplan OR (KOR) 2013-2023 Kwaliteitsplan OR (KOR) 2013-2023 

 
Gemeente Openbare verlichting 

Bergambacht  Lichtmasten 

Nederlek  Beleidsplan OV 2010-2015 

Ouderkerk  Integraal Beheerplan OR 2014-2017 

Schoonhoven  Beleids-/beheersplan OV 2008-2017 

Vlist  Kwaliteitsplan OR (KOR) 2013-2023 

 
Financiële consequenties 
De gemeenteraden hebben in 2014 de uitvoering van een groot aantal werken voor de 
komende jaren vastgesteld. De bedragen die hiermee zijn gemoeid: 
 

Gemeente 2015 2016 2017 2018 
Bergambacht 1.095 928 861 839 
Nederlek 1.973 1.372 1.330 780 
Ouderkerk 2.753 1.242 1.136 0 
Schoonhoven 1.007 553 1.218 0 
Vlist 1.627 969 578 0 

Totaal 8.455 5.064 5.123 1.619 
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Financiële consequenties in de begroting 
De kosten voor het onderhoud op wegen zijn opgenomen onder programma 2 Verkeer, 
vervoer en waterstaat. 
 
De kosten zijn in de begroting 2015 als volgt geraamd: 
 
Gemeente 

 
Exploitatie 

Dotatie 
Wegen 

 

Dotatie 
Bruggen 

Dotatie 
OVL 

 
Totaal 

Bergambacht  483 815 71 66 1.435 
Nederlek  741 830 32 29 1.632 

Ouderkerk  455 640 8 0 1.103 

Schoonhoven  311 891 84 0 1.286 

Vlist  699 828 92 109 1.728 

Totaal  2.689 4.004  287  204 7.184 

 
b. Groen 

 
Aantallen: 
Gemeente Groen 

in ha. 
 

Bomen 
Speel- 

toestellen 
Bergambacht  15 2056 123 
Nederlek  26 3882 143 

Ouderkerk  12 1355 109 

Schoonhoven  28 4754 180 

Vlist  31 7266 120 

Totaal   112 19.313  675 

 
Beleidskader 
Het groot onderhoud aan de groenvoorziening in de gemeenten is weergegeven in 
verschillende beheerplannen.  
 
Gemeente Beheerplan groen Speelplaatsen 

Bergambacht  n.v.t. Speeltoestellen 
Nederlek  Groenbeheerplan 2010-2015 Speelruimteplan 2011-2015 

Ouderkerk  Integraal Beheerplan OR 2014-2017 Speeltuinen 

Schoonhoven  Groenbeleidsplan n.v.t. 

Vlist  Kwaliteitsplan OR (KOR) 2013-2023 Kwaliteitsplan OR (KOR) 2013-2023 
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Financiële consequenties 

Gemeente 2015 2016 2017 2018 
Bergambacht 42 5 15 31 
Nederlek 22 27 12 17 
Ouderkerk 22 19 0 0 
Schoonhoven 0 0 0 0 
Vlist 2 19 7 0 

Totaal 88 70 34 48 

 

 
 
Financiële consequenties in de begroting 
De kosten voor het onderhoud van het groen is opgenomen onder programma 5. Cultuur en 
recreatie. De financiële middelen die beschikbaar zijn voor het openbaar groen vallen in grote 
lijnen uiteen in dagelijks onderhoud en een storting in een onderhoudsvoorziening. Daarnaast 
is er budget beschikbaar voor onderhoud aan speeltoestellen en sportvelden. 
 
De kosten zijn in de begroting 2015 als volgt geraamd: 
 
Gemeente 

 
Exploitatie 

Voorziening 
Plantsoenen 

 

Voorziening 
Speelplaatsen 
 

 
Totaal 

Bergambacht  302 0 0  302 
Nederlek  668 26 0  694 

Ouderkerk  394 63 18  475 

Schoonhoven  569 0 0  569 

Vlist  378 39 37  454 

Totaal  2.311  128   55 2.494 

 

Gemeentelijke watertaken 
 

c. Riolering 
 
Aantallen: 
Gemeente Pompen Riool in km. 

Bergambacht  423 93 
Nederlek  220 103 

Ouderkerk  371 70 

Schoonhoven  170 67 

Vlist  750 75 

Totaal  1.934  408 
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Beleidskader 
Het beleidskader is gebaseerd op hetgeen is opgenomen in de Wet Milieubeheer. Daarin staat 
opgenomen dat een gemeente verplicht is al het afvalwater dat binnen haar grenzen vrijkomt, 
in te zamelen. Door de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken hebben 
de gemeenten ook de zorg voor het afvloeiend hemelwater en het grondwater. Deze zorgplicht 
is verankerd in de (Verbreed) Gemeentelijk Rioleringsplannen (V)GRP’s). Deze plannen zijn 
door de raad vastgesteld en hebben een doorlooptijd van vijf jaar. 
 
Door een goed beheer en onderhoud, renovatie en vervanging willen wij het rioleringssysteem 
zo optimaal mogelijk laten functioneren tegen de laagst mogelijke kosten. Duurzaamheid is 
hierbij een kernbegrip. De riolering dient ervoor om de volksgezondheid duurzaam te 
beschermen, de kwaliteit van de leefomgeving op peil te houden en bodem, grondwater en 
oppervlaktewater duurzaam te beschermen en wateroverlast te voorkomen. 
 
Gemeente Beheerplan 

Bergambacht  GRP 
Nederlek  VGRP 2011-2015 

Ouderkerk  VGRP 

Schoonhoven  GRP 2010-2014 

Vlist  VGRP 2013-2017 

 
Financiële consequenties 
De uitgaven die wij maken voor dit onderdeel vallen in grote lijnen uiteen in investeringskosten 
en dagelijkse kosten. De dagelijkse kosten bestaan voor een groot gedeelte uit kapitaallasten ( 
rente en aflossing op investeringen in het riool) en overheadkosten omdat het rioolstelsel in 
eigen beheer wordt onderhouden. Deze kosten worden gedekt door de tarieven. De financiële 
consequenties zijn inzichtelijk gemaakt voor de komende jaren, waarbij we opmerken dat 
aanbestedingsvoordelen of -nadelen, gelet op de hoogte van de investeringen, grote invloed 
kunnen hebben op de financiën. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van de rente.  
 

Gemeente 2015 2016 2017 2018 
Bergambacht 592 393 706 114 
Nederlek 716 979 564 1.391 
Ouderkerk 2.391 2.905 1.358 0 
Schoonhoven 0 663 0 0 
Vlist 434 82 1.216 0 

Totaal 4.133 5.022 3.844 1.505 

 

 
 
Financiële consequenties in de begroting 
De kosten voor het onderhoud van het riool zijn opgenomen onder programma 7 
Volksgezondheid en Milieu.  
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Gemeente 

 
Exploitatie 

Dotatie 
Voorziening 

 

 
Totaal 

Bergambacht  541 62  603 
Nederlek  696 0  696 

Ouderkerk  467 500  967 

Schoonhoven  529 593 1.122 

Vlist  437 72  509 

Totaal  2.670 1.227 3.897 

 
 

d. Watergangen 
 
Aantallen: 
Gemeente Opp. Water 

in ha. 
Oeverlengte in 

km. 
Beschoeiing in 

km. 
Duikers 

Bergambacht   307  539,7  7,2 70 
Nederlek   349  279,4  15 47 

Ouderkerk   156  270,5  0 15 

Schoonhoven   63  47,4  11 105 

Vlist   286  722,9  9,7 88 

Totaal   1.161  1.859,9    42,9  325 

 
Beleidskader 
In grote lijnen valt het beleidskader van dit onderdeel samen met die van de riolering. Het 
voorkomen van vervuiling van het oppervlakte water door het goed laten functioneren van ons 
rioleringssysteem heeft een hoge prioriteit. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en het 
niveau van ons oppervlakte water ligt bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard. “droge voeten en schoon water” .  
 
Gemeente Beheerplan 

baggeren 
Beheerplan 
Oevers/beschoeiing 

Bergambacht  Baggeren Beschoeiing 

Nederlek  Baggerplan 2005-2015 Beleids-/beheerplan oevers 

Ouderkerk  Beheerplan Baggeren 2014-2020 Integraal Beheerplan OR 2014-2017 

Schoonhoven  Baggeren 2013-2022 Meerjaren onderhoudsplanning 

Vlist  Beheerplan baggeren 2011-2015 Kwaliteitsplan OR (KOR) 2013-2023 

 
Financiële consequenties 
De uitgaven beperken zich tot de bedragen die worden gereserveerd voor baggerwerken, het 
opschonen van sloten. Daarnaast investeren wij regelmatig in beschoeiingen binnen de 
bebouwde kom.  
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Gemeente 2015 2016 2017 2018 
Bergambacht 40 0 0 0 
Nederlek 18 38 78 259 
Ouderkerk 46 68 0 0 
Schoonhoven 0 0 0 0 
Vlist 0 122 135 0 

Totaal 104 228 213 259 

 

 
Financiële consequenties in de begroting 
De kosten voor het onderhoud van onze watergangen zijn opgenomen onder programma 2 
Verkeer, vervoer en waterstaat 
De kosten zijn in de begroting 2015 als volgt geraamd: 
 
 
Gemeente 

 
Exploitatie 

Dotatie 
Baggeren 

 

Dotatie 
Beschoeiing 

 
Totaal 

Bergambacht  27 39 0   66 
Nederlek  78 29 20  127 

Ouderkerk  4 8 0   12 

Schoonhoven  42 14 56  112 

Vlist  95 85 0  180 

Totaal   246  175   76  497 

 
Accommodaties 
 

e. Gebouwen 
Aantallen: 
Gemeente Gebouwen 

Bergambacht  21 
Nederlek  27 

Ouderkerk  23 

Schoonhoven  28 

Vlist  20 

Totaal   119 

 
Beleidskader 
De gemeente beschikt over diverse openbare gebouwen. Het woord ‘openbaar’ is misleidend, 
omdat het hier in veel gevallen gaat over gebouwen die niet vrij toegankelijk zijn. In de 
begroting wordt voor deze gebouwen rekening gehouden met klein onderhoud en groot 
onderhoud.  
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Gemeente Beheerplan 

Bergambacht  Openbare gebouwen 
Nederlek  Gebouwenbeheerplan 2005-2015 

Ouderkerk  Gebouwenbeheerplan 2009-2031 

Schoonhoven  Gemeentelijke gebouwen 2013-2024 

Vlist  Beheerplan gebouwen 2007-2012 

 
In het kort komt het er op neer dat er geen achterstallig onderhoud mag ontstaan. Voor alle 
gebouwen zijn beheerplannen voorhanden. Voor enkele gebouwen zijn specifieke 
onderhoudsplannen opgesteld. Voor de schoolgebouwen geldt dat met ingang van 2015 het 
onderhoud naar de schoolbesturen gaat.  
 
Financiële consequenties 
De financiële middelen die beschikbaar zijn voor openbare gebouwen zijn gesplitst in dagelijks 
onderhoud en een storting in een onderhoudsfonds. Voor de brandweerkazernes geldt dat het 
klein dagelijks onderhoud ten laste van de Veiligheidsregio komt.  
De kosten voor het groot onderhoud worden aan het begin van het jaar inzichtelijk gemaakt 
middels het uitvoeren van inspecties aan de gebouwen.  
 

Gemeente 2015 2016 2017 2018 
Bergambacht 195 426 236 199 
Nederlek 225 225 225 225 
Ouderkerk 96 41 221 0 
Schoonhoven 524 182 365 0 
Vlist 139 355 287 0 

Totaal 1.179 1.229 1.334 424 

 

 
 
Financiële consequenties in de begroting 
Omdat de gebouwen zijn onderverdeeld onder diverse producten, is het moeilijk om de 
financiële consequenties in de begroting weer te geven. Wij storten in 2015 in voorziening 
gebouwen de volgende bedragen: 
 
 
Gemeente 

Dotatie 
Voorziening 

 
Bergambacht  174 
Nederlek  237 

Ouderkerk  166 

Schoonhoven  538 

Vlist  125 

Totaal  1.240 
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f. Sportcomplexen in eigen beheer 

 
De gemeenten beschikken over diverse sportcomplexen. Een aantal complexen is in 
onderhoud bij de gemeente. Voor een aantal complexen geldt dat de gemeente deels of geen 
eigenaar is en dat het onderhoud is uitbesteed aan een stichting.  
 
Gemeente Voetbalcomplexen Tenniscomplexen Zwembaden 

Bergambacht   

Nederlek   

Ouderkerk  2 2  

Schoonhoven   1 

Vlist  2  

Totaal  4 2 1 

 
Financiële consequenties 
De financiële middelen die beschikbaar zijn voor sportcomplexen zijn gesplitst in dagelijks 
onderhoud, een subsidie aan de stichtingen, een storting in een onderhoudsfonds. De kosten 
voor het groot onderhoud worden aan het begin van het jaar inzichtelijk gemaakt middels het 
uitvoeren van inspecties.  
 
Gemeente 2015 2016 2017 2018 
Bergambacht 63 10 61 - 
Nederlek - - - - 
Ouderkerk - 78 150 - 
Schoonhoven - - - - 
Vlist - - - - 

Totaal 63 78 150 0 
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Financiële consequenties in de begroting 
Omdat de gebouwen zijn onderverdeeld onder diverse producten, is het moeilijk om de 
financiële consequenties in de begroting weer te geven. Wij storten in 2015 in voorziening 
gebouwen de volgende bedragen: 
 
 
Gemeente 

 
Exploitatie 

 

Dotatie 
Voorziening 

 
Bergambacht  233 138 
Nederlek  218 0 

Ouderkerk  166 37 

Schoonhoven  353 49 

Vlist  215 0 

Totaal  1.185  224 
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D. Financiering 
 
Algemeen 
De financieringsfunctie omvat het besturen en beheersen van, het verantwoorden over, en het 
toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële 
posities en de hieraan verbonden risico’s.  
Meer concreet gaat het om; 

• financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden,  
• het te allen tijde zorgen voor voldoende liquide middelen,  
• uitzetten van  tijdelijke overschotten,  
• het afdekken van met name rente- en kredietrisico’s.  

 
De wet Financiering decentrale overheden (wet Fido) heeft de gemeente de verplichting opgelegd 
twee treasury-instrumenten te gebruiken:  

- het financieringsstatuut, 
- de financieringsparagraaf  

 
In de Financieringsparagraaf in de begroting en de jaarstukken worden respectievelijk de 
beleidsplannen voor het komende jaar en de resultaten daarvan besproken.   
 
Algemene ontwikkelingen 
Teneinde de financieringsfunctie naar behoren te kunnen uitvoeren is het tijdig, juist en volledig 
beschikbaar hebben van financiële informatie van wezenlijk belang. Hierbij kan bijvoorbeeld 
gedacht worden aan een goede informatievoorziening over de liquiditeitsplanning. Ook financiële 
ontwikkelingen bij deelnemingen en/of verzelfstandigde onderdelen van de gemeentelijke 
organisatie spelen hierbij een rol.  
 
Financieren en beleggen 
Financieringsbeleid 
De gemeente streeft ernaar de benodigde leningen tegen een zo laag mogelijk rentepercentage 
aan te trekken en tegelijkertijd de renterisico’s te beheersen. Daartoe wordt bij het afsluiten van 
leningen rekening gehouden met de liquiditeitsbehoefte, renterisiconorm en kasgeldlimiet.  
 
Beleggingsbeleid 
Het beleggingsbeleid beperkt zich tot het risicomijdend uitzetten van financieringsmiddelen bij 
financiële ondernemingen. In 2013 zijn verregaande wijzigingen gekomen in de mogelijkheden 
voor het aanhouden van tegoeden.  
 
Om te voldoen aan de Europese normen m.b.t. de hoogte van de overheidsschuld en de jaarlijkse 
groei van de overheidsschuld is op 11 december 2013 de Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet 
Hof) in werking getreden. Daarnaast is per 15 december 2013 het invoeren van het 
schatkistbankieren verankerd in de Wet Fido.  
Om de staatsschuld te verlagen worden lokale overheden zoals gemeenten en provincies 
verplicht tot het aanhouden van de overtollige gelden in de schatkist bij het Rijk.  
De regering hoopt dat de staatsschuld hierdoor met zo'n 3% kan worden verlaagd en dat de Staat 
minder geld hoeft te lenen op de kapitaalmarkt. Lokale overheden mogen elkaar leningen  
verstrekken om de rentederving door het verplicht schatkist-bankieren te beperken.  
 
Ontwikkeling rentevisie 
De rente op de kapitaalmarkt lijkt stabiel laag te blijven. De vraag is hoelang de rente op de 
kapitaalmarkt laag zal blijven. Een aantal financiële instellingen hebben een prognose afgegeven 
dat de rente langzaam zal gaan stijgen. De verwachting is dat de 1 maands Euribor eind 2014 op 
0,3% en eind 2015 op 0,4% zal uitkomen. Deze stijging doet zich ook voor op de 
rentepercentages van de langlopende leningen. Per 1 mei 2014 bedraagt de gemiddelde rente 
over de totale leningenportefeuille opgenomen geld 3,22%. De gemiddelde rente voor de totale 
leningenportefeuille opgenomen geld voor 2015 bedraagt 3,17%. Hierin zijn ook de leningen 
opgenomen die zijn doorgeleend aan derden. De leningenportefeuille specifiek aangetrokken voor 
de financiering van de gemeentelijke uitgaven bedraagt gemiddeld 3,13 %. Bij het opstellen van 



 
 

53 
 
 

de begroting is rekening gehouden met een rentepercentage van 4,72% voor bestaande 
langlopende leningen en 2,76% voor nieuw aan te trekken leningen.   
 
Mutaties in portefeuille opgenomen en uitgezette leningen 
De onderstaande tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van de financieringspositie in het komende 
jaar. Hierbij is, op basis van ervaringen in het verleden, al rekening gehouden met een zekere 
mate van temporisering in het investeringsprogramma. Dit investeringsprogramma komt voort uit 
de oude programma’s van de voormalige gemeenten. 
 
Per gemeente voor herindeling Hoofdsom Nieuwe Aflossingen Hoofdsom

per leningen 2015 per
(bedragen x € 1.000) 01-01-2015 2015 31-12-2015

Onderhandse geldleningen binnenlandse banken:
- Bergambacht 2.500€          
- Nederlek 12.375€        
- Ouderkerk 8.251€          
- Schoonhoven 20.415€        
- Vlist 600€             
Totaal 44.141€        35.748€        8.229€          71.660€         
 
In 2014 heeft een groot deel van de financiering plaatsgevonden met kasgeld. De reden om hier 
voor te kiezen lag in het feit dat de rente zeer laag was en de nieuwe gemeente niet op te zadelen 
met een diversiteit aan afgesloten leningen. Om te voldoen aan de kasgeldlimiet en 
renterisiconorm zal in 2015 worden bepaald hoeveel kort geleend geld omgezet moet worden in 
een langlopende geldlening. Voor alsnog wordt uitgegaan van een nieuwe lineaire lening van  
€ 35,7 miljoen met een looptijd van twintig jaar. Op basis van de huidige lage rentestanden voor 
langlopende geldleningen hebben we gekozen voor een looptijd van twintig jaar. 
 
Het bedrag aan aflossingen gedurende het jaar 2015 is tot stand gekomen door aflossingen op de 
bestaande leningenportefeuille voor een bedrag van € 6,6 miljoen welke vermeerderd wordt met 
de maandelijkse aflossing op de nieuw afgesloten leningenportefeuille van € 35,7 miljoen voor 
een periode van twintig jaar. 
 
De structurele rentelasten die volgen uit de bovengenoemde leningenportefeuille zijn verwerkt in 
deze begroting. 
 
Risicobeheer 
 
Risicobeheer is een van de centrale doelstellingen van de Wet Fido. Conform het Treasurystatuut 
2015 (artikel 4 t/m 8) worden een aantal risico’s onderscheiden, te weten: 

1. Renterisico’s; 
2. Kredietrisico’s (inclusief debiteurenrisico’s); 
3. Intern liquiditeitsrisico’s; 
4. Valutarisico’s. 

 
1. Renterisico’s 
De risico’s die samenhangen met de uitvoering van de treasuryfunctie bestaan voornamelijk uit 
renterisico’s, die worden getoetst aan twee normen: 

- De renterisiconorm. Hiermee wordt het renterisico op de vaste schuld (looptijd vanaf één 
jaar) in beeld gebracht; 

- De kasgeldlimiet. Deze geeft het maximale bedrag aan dat aan vlottende 
financieringsmiddelen (korter dan één jaar) mag worden opgenomen. 

 
Renterisiconorm 
De renterisiconorm beperkt de gevoeligheid van de gemeente voor veranderingen in de te betalen 
rente op langlopende geldleningen. Deze veranderingen kunnen optreden bij: 
- Renteherziening 
- Herfinanciering 
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- Aantrekken van nieuwe leningen 
De renterisiconorm gaat er van uit dat de vaste leningenportefeuille zodanig is samengesteld, dat 
het renterisico gelijkmatig over de jaren wordt gespreid. Per 1 januari 2010 is de nieuwe 
renterisiconorm van kracht, waarbij de renterisiconorm gekoppeld is aan het begrotingstotaal. 
 
Berekening renterisiconorm       (bedragen x € 1.000) 2015 2016 2017 2018
Renterisico's:
- Renteherziening op vaste schuld 1.650€          -€                  -€                  -€                  
- Aflossingen 8.229€          7.375€          6.375€          6.155€          
Renterisico 9.879€          7.375€          6.375€          6.155€          

Berekening renterisiconorm:
Begrotingstotaal conform Perspectiefnota 2015 130.000€      
Bij ministeriële regeling vastgesteld percentage 20%
Renterisiconorm 2015 26.000€        

Toetsing renterisico aan norm:
Renterisico 9.879€          
Renterisiconorm 26.000€        
Onderschrijding 16.121-€         
 
In bovenstaande tabel is rekening gehouden met de aflossingen van in 2014 aangetrokken 
geldleningen van € 7,5 miljoen. Uit de opstelling blijkt dat het risico dat de gemeente loopt op haar 
vaste schuld beperkt is en ruim binnen de norm blijft. 
 
Kasgeldlimiet 
De kasgeldlimiet stelt een bovengrens aan de toegestane omvang van de kortlopende schuld 
(looptijd korter dan 1 jaar). Reden hiervoor is dat een korte schuldpositie een potentieel renterisico 
in zich bergt, omdat rentestijgingen direct doorwerken in de rentelasten. Het is dan ook van 
belang dat de grote potentiële beweeglijkheid van de rentelasten op korte financiering gedurende 
het begrotingsjaar beheerst wordt. Voor structurele liquiditeitstekorten is financiering met 
geldleningen met een looptijd langer dan 1 jaar de aangewezen oplossing. De hoogte van de 
kasgeldlimiet is afhankelijk van het begrotingstotaal en wordt voor 2015 op basis van de 
Perspectiefnota 2015 berekend:  
 
Berekening kasgeldlimiet                    (bedragen x € 1.000)

2015

Grondslag: Begrotingstotaal 130.000€         
Toegestane kasgeldlimiet:
- relevant percentage (wettelijk voorgeschreven) 8,5%
- in bedrag 11.050€             
 
De rentepercentages van korte financieringsmiddelen zijn doorgaans lager dan de 
rentepercentages van lange financiering. Om optimaal van de kasgeldlimiet te kunnen profiteren 
is een adequate liquiditeitsprognose van de geldstromen van de lopende inkomsten en uitgaven 
alsmede van de investeringen en investeringssubsidies van groot belang. 
De berekende kasgeldlimiet wordt in 2015 getoetst aan de werkelijke omvang van de 
kasgeldpositie. 
 
2. Kredietrisico’s 
Naast bovengenoemde renterisico’s worden kredietrisico’s gelopen op door de gemeente 
verstrekte gelden. Het risico omvat de kans dat leningen niet (volledig) en/of niet tijdig worden 
terugbetaald (rentekosten). Het beperken van kredietrisico’s is aan de orde bij het verstrekken van 
leningen (e.e.a. conform artikel 3 van het Treasurystatuut 2015). De kredietrisico’s van de 
gemeente worden als zeer gering ingeschat. De kapitaalverstrekkingen en afgegeven 
gemeentegaranties/borgstellingen geven een beperkt risico en betreft het eventueel overnemen 
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van verplichtingen. Indien er signalen zijn dat een risico zich daadwerkelijk voor gaat doen, zal er 
een voorzieningen worden getroffen. 
 
-Verstrekte gelden 
De verstrekte langlopende geldleningen bestaan uit: 

- Leningen Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (saldo 31-12-2013: € 1,8 miljoen) 
- Overige verstrekte langlopende geldleningen (saldo 31-12-2013: € 1,5 miljoen) 

De afgegeven gemeentegaranties/borgstellingen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
- Leningen Waarborgfonds Sociale Woningbouw (saldo 31-12-2013: € 93 miljoen) 

De totale portefeuille bedraagt € 186 miljoen De gemeente staat tertiair garant (50%).  
Het risicoprofiel is laag. 

- Overige gewaarborgde geldleningen (saldo 31-12-2013: € 2,8 miljoen) 
De overige garanties bestaan uit garanties afgegeven aan diverse stichtingen en 
 verenigingen waarvoor de gemeente voor 50-100% garant staat bij het niet meer kunnen 
voldoen van betaling van rente en aflossing. Het risicoprofiel is hoog.  

 
- Uitgezette gelden 
De uitzettingen van de gemeente in het kader van treasury kennen nagenoeg geen risico. 
Tegoeden boven het normbedrag op de rekening-courant van de BNG dienen te worden 
aangehouden bij de staat in de vorm van Schatkistbankieren.  
Bij de ABN AMRO is de opbrengst van de verkoop van het woningbedrijf van Ouderkerk belegd in 
obligaties met een nominale waarde per 1 januari 2015 van € 6,6 miljoen.  
Het risicoprofiel van deze portefeuille is defensief. Dit betekent dat er weinig tot geen (koers)risico 
wordt gelopen. De portefeuille valt in de jaren 2015 t/m 2021 in gedeelten vrij.   
 

Vrijval uitgezette gelden per jaar 

Jaar Obligaties Vrijval  

Saldo per Nominale 
waarde  per jaar  

1-1-2015 6.650.000 500.000 
1-1-2016 6.150.000 1.400.000 
1-1-2017 4.750.000 1.500.000 
1-1-2018 3.250.000 1.250.000 
1-1-2019 2.000.000 1.500.000 
1-1-2020 500.000 0 
1-1-2021 500.000 500.000 
1-1-2022 0   

 
- Debiteurenrisico’s 
Door actief debiteurenbeheer op grond van gestructureerde invorderingsprocessen en de 
ervaringen van de voormalige gemeenten kan er geconcludeerd worden dat het risico ten aanzien 
van debiteuren beperkt is.   
 
3. Intern liquiditeitsrisico’s 
Liquiditeitenbeheer houdt in het beheren, reguleren en besturen van de inkomende en uitgaande 
geldstromen en de effecten daarvan op de rekening-courant saldi. Liquiditeitsprognoses zijn niet 
eenvoudig te realiseren. Weliswaar is de liquiditeitsontwikkeling van de reguliere inkomsten en 
uitgaven te plannen, maar het inschatten van de investeringsuitgaven, grondaankopen en –
verkopen is minder eenvoudig. Bij het voorzien in de huidige en toekomstige 
financieringsbehoefte van de gemeente is de doelstelling dit te doen tegen zo laag mogelijke 
kosten. 
 
- Betalingsverkeer 
In 2015 zal het reguliere betalingsverkeer in hoofdzaak verlopen via de N.V. Bank Nederlandse 
Gemeenten (BNG). Met de BNG is in 2014 een financieringsovereenkomst met betrekking tot 
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betalingsverkeer en kredietverlening afgesloten. Uitgangspunt van de overeenkomst is dat de 
gemeente, op basis van de gunstige condities, zoveel mogelijk gebruik maakt van de diensten die 
de BNG levert op het gebied van betalingsverkeer en financiering. Een clausule in de 
overeenkomst maakt het de gemeente mogelijk om op aanbiedingen van andere banken of 
instellingen in te gaan als blijkt dat deze gunstiger zijn. Bij het opnemen van langlopende 
geldleningen worden minimaal twee offertes bij meerdere geldgevers opgevraagd (e.e.a. conform 
artikel 8 van het Treasurystatuut 2015).  
 
- Relatiebeheer 
In 2014 is een financieringsovereenkomst met de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 
afgesloten. Dit raamcontract voor een krediet- en depotarragement en elektronisch 
betalingsverkeer wordt ten minste eens in de vier jaar beoordeeld op inhoudelijke bepalingen en 
concurrerende condities. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de BNG een unieke plaats 
inneemt ten opzichte van andere banken, omdat voor het ontvangen van rijksuitkeringen een 
lopende rekening bij deze bank vereist is. Overigens worden de faciliteiten van de BNG 
toereikend geacht en de condities marktconform. 
 
4. Valutarisico’s 
Valutarisico’s zijn in de gemeente uitgesloten. Conform artikel 7 van het Treasurystatuut 2015 
worden uitsluitend leningen verstrekt, aangegaan of gegarandeerd in euro’s. Tevens vinden er 
geen betalingen plaats in vreemde valuta’s. 
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E. Bedrijfsvoering 

 
Inleiding 
Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) geeft in artikel 14 aan, 
dat de paragraaf tenminste inzicht geeft in de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien 
van de bedrijfsvoering. Onder de term bedrijfsvoering verstaan we de sturing en beheersing van 
bedrijfsprocessen om de gemeentelijke beleidsdoelstellingen te bereiken. 
 
Aangezien het nieuwe management bezig is met het bepalen van de koers en de inrichting van de 
bedrijfsprocessen, wordt de paragraaf op een later tijdstip ingevuld en aangeboden. 
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F. Verbonden partijen 

 
1. Algemeen 
 
1.1 Inleiding 
Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publieke organisaties waarin de gemeente 
Krimpenerwaard zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Een verbonden partij 
vereist dus de combinatie van een bestuurlijk én een financieel belang. Partijen waaraan alleen 
een financieel risico kleeft, als bijvoorbeeld een door de gemeente gesubsidieerde instelling, 
vallen hier niet onder. Dat geldt ook voor leningen en garantstellingen: daar houdt de gemeente 
de mogelijkheid op juridisch verhaal als de partij failliet gaat. 
 
1.2 Onderverdeling verbonden partijen 
Een verbonden partij bestaat in verschillende rechtsvormen. Het kunnen deelnemingen zijn in 
gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen, stichtingen en verenigingen. De verbonden 
partijen van de gemeente Krimpenerwaard betreffen met name gemeenschappelijke regelingen. 
De verschillende individuele gemeenten die nu de nieuwe gemeente Krimpenerwaard vormen, 
maakten al (gedeeltelijk) onderdeel uit van deze gemeenschappelijke regelingen en blijven hier 
onderdeel van uitmaken als één nieuwe gemeente. Een en ander om de dienstverlening zo 
efficiënt mogelijk te laten verlopen door met andere partijen een schaalvoordeel te creëren. Het 
gemeentelijk belang staat hierbij voorop. De gemeente Krimpenerwaard heeft enkel de uitvoering 
gemandateerd en blijft zelf verantwoordelijk voor beleidsmatige en financiële kaders ten aanzien 
van deze partijen. 
 
1.3 Visie op verbonden partijen 
De projectgroep en stuurgroep hebben vastgesteld participatie in de verbonden partijen 
ongewijzigd te laten voor het jaar 2015. In 2015 zal de nieuwe raad kaders formuleren voor een 
visie op de verbonden partijen.  
 
Het aangaan van samenwerkingsverbanden is een middel om beleidsdoeleinden te realiseren. Of 
en in hoeverre van dit middel gebruik gemaakt wordt, is een besluit dat samenhangt met de 
besturingsfilosofie van de gemeente Krimpenerwaard en met politieke keuzes. Aspecten die in dat 
verband een rol spelen: 

• Is de democratische legitimatie direct en is de controle en de beïnvloeding gewaarborgd; 
• Welke wijze van sturing draagt het meest bij aan de realisatie van de gestelde doelen; 
• Zijn de taken en verantwoordelijkheden effectief en doelmatig verdeeld; 
• Zijn de (financiële) risico’s inzichtelijk en beheersbaar.   

 
De bestuurlijke invloed van de gemeente Krimpenerwaard op een verbonden partij bestaat uit een 
zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Van financieel belang is sprake bij het ter 
beschikking stellen van gelden die bij faillissement van de verbonden partij niet meer te verhalen 
zijn en/of gelden die door de verbonden partij bij financiële problemen worden verhaald op de 
gemeente Krimpenerwaard. 
 
Het juridisch kader met betrekking tot de verbonden partijen is vastgelegd in de Gemeentewet, 
het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.  
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1.4  Financiële risico’s verbonden partijen 
De financiële risico’s van de vennootschappen zijn beperkt tot het aandelenbezit van de 
gemeente. Bij een faillissement van een vennootschap daalt de waarde van dit bezit tot nihil. De 
financiële risico’s van de gemeenschappelijke regelingen hebben geen beperking. Bij een 
faillissement worden de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling volgens de 
verdeelsleutel aangeslagen voor eventueel resterende schulden na verkoop van de bezittingen. 
Gezien de aard van de werkzaamheden van de verbonden partijen is de kans op een 
faillissement van zowel de vennootschappen als de gemeenschappelijke regelingen klein, maar 
niet nihil. 
 
1.5 Belang voor de raad 
Voor de raad is inzicht in de verbonden partijen van belang. Eerste reden hiervoor is dat de 
verbonden partijen vaak beleid uitvoeren dat de gemeente in principe zelf kan (blijven) doen. De 
gemeente mandateert als het ware de verbonden partij, maar blijft zelf verantwoordelijkheid 
houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen.  
 
De tweede reden is inzicht in de kosten en de financiële risico’s die de gemeente kan lopen en de 
daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen. De gemeente is verplicht bij te dragen aan de 
exploitatietekorten die mogelijk ontstaan bij de gemeenschappelijke regelingen. 
 
1.6 Actuele ontwikkelingen 
Op 25 juni 2013 is door het Rijk een besluit tot wijziging van het BBV gepubliceerd. Teneinde de 
transparantie in de begroting van de gemeenten te vergroten is artikel 15 met betrekking tot de 
verbonden partijen uitgebreid. In de decembercirculaire 2013 wordt hier nogmaals aandacht aan 
besteed. De wijziging van artikel 15 gaat in vanaf de begroting 2015 en de jaarstukken van 2014. 
Het integrale artikel is als volgt: 
 
Artikel 15 
1. De paragraaf betreffende de verbonden partijen bevat ten minste: 

a.  de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die 
zijn opgenomen in de begroting; 

b.  de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen; 
c.  de lijst van verbonden partijen. 

2. In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen: 
a. de naam en de vestigingsplaats; 
b.  het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt; 
c.  de veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in 

het belang dat de gemeente onderscheidenlijk provincie in de verbonden partij 
heeft; 

d.  het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het 
begin en aan het einde van het begrotingsjaar; 

e.  het resultaat van de verbonden partij. 
 
In het volgende hoofdstuk wordt een opsomming gegeven van de verschillende verbonden 
partijen van de gemeente Krimpenerwaard. 
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2. Gemeenschappelijke regelingen 
 
2.1 Overzicht Gemeenschappelijke regelingen 
 

1. Intergemeentelijk samenwerkingsorgaan Midden Holland (ISMH) 

Vestigingsplaats: Gouda 
Doelstelling: Het ISMH verzorgt vanaf 1 januari 2015 voor 6 gemeenten in Midden-

Holland uitvoerende taken met betrekking tot diverse (regionale) 
beleidsterreinen als ruimtelijke ordening, Groene Hart, wonen, verkeer en 
vervoer, zorg en educatie.  

Partijen:  De deelnemende gemeenten zijn: Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop, Gouda, 
Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. 

Bestuurlijk belang: Stemrecht in het Algemeen Bestuur, het aantal stemmen staat in relatie tot 
het inwoneraantal. 

Vertegenwoordiging:  Naam wethouder nog niet bekend. 
Relatie begroting: De bijdrage aan het ISMH is opgenomen onder Programma 0 Algemeen 

Bestuur. De kosten voor Leerlingzaken worden geraamd onder Programma 
4 Onderwijs, omdat deze naar verwachting via de gemeente Gouda 
gedeclareerd zullen gaan worden. 

Financieel belang: De bijdrage aan het ISMH wordt bepaald op basis van een bedrag per 
inwoner. De totale begrote bijdrage aan het ISMH bedraagt voor 2015  
€ 287.346,- voor de gemeente Krimpenerwaard. Dit bedrag is € 146.015,- 
lager ten opzichte van voorgaande jaren. Dit wordt veroorzaakt door het feit 
dat de taak ‘Leerlingzaken’ is overgeheveld naar de gemeente Gouda.  
Vermogen x € 1.000,- 31-12-2012 31-12-2013 
Eigen vermogen  451   859 
Vreemd vermogen  9.613   6.661 
Resultaat  256  313 

 
 

2. Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG) 

Vestigingsplaats: Leiden 
Doelstelling: Binnen de Veiligheidsregio is één loket voor de geneeskundige 

hulpverlening in crisissituaties ontstaan. Het bewaakt, beschermt en 
bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio 
Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden en probeert 
de effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken. 

Partijen:  19 gemeenten in de regio Hollands Midden. 
Bestuurlijk belang: Het aantal stemmen van een lid van het algemeen bestuur staat in relatie 

tot het aantal inwoners van de gemeente die hij vertegenwoordigt. 
Vertegenwoordiging: Naam wethouder nog niet bekend. 
Relatie begroting: De bijdrage aan het RDOG is opgenomen onder Programma 7 

Volksgezondheid en Milieu. Kosten voor aanvullende taken, zoals 
logopedie, huisvesting en het AMK (Algemeen Meldpunt 
Kindermishandeling) worden apart in rekening gebracht door het RDOG. De 
ramingen hiervoor zijn dan ook separaat onder Programma 7 in de 
exploitatie verwerkt. 

Financieel belang: In 2015 is de bijdrage van de gemeente Krimpenerwaard aan het RDOG  
€ 1.634.404,-.  
Vermogen x € 1.000,- 31-12-2012 31-12-2013 
Eigen vermogen  2.311   2.217  
Vreemd vermogen  28.034  26.465 
Resultaat -/- 201 -/- 6 
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3. Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) 

Vestigingsplaats: Gouda 
Doelstelling: De Omgevingsdienst Midden Holland streeft er naar een bijdrage te leveren 

aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. De omgevingsdienst 
is uitvoerder van de wettelijke milieutaken, vergunningverlening en 
handhaving van bedrijven ook belast met controle en toetsing van 
specialistische milieu- en veiligheidsaspecten. Zo ook ten aanzien van 
projecten.  

Partijen:  De deelnemende gemeenten zijn: Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk, 
Boskoop, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas. 

Bestuurlijk belang: Stemrecht in het Algemeen Bestuur, De gemeente Krimpenerwaard is 
vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur met een lid. 

Vertegenwoordiging:  Naam wethouder nog niet bekend. 
Relatie begroting De bijdrage aan het ODMH is opgenomen onder Programma 7 

Volksgezondheid en Milieu. 
Financieel belang: De begrote bijdrage aan het ODMH bedraagt voor 2015 € 1.521.945,- 

(inclusief een verhoging van de bijdrage in verband met overheveling van 
de integratie uitkering Veiligheid, Toezicht en Handhaving van de Provincie 
naar gemeenten ad € 134.578,-).  
Vermogen x € 1.000,- 31-12-2012 31-12-2013 
Eigen vermogen  749   2.107 
Vreemd vermogen  4.049   4.353 
Resultaat  257   759 

 
 

4. Veiligheidsregio Hollands Midden 

Vestigingsplaats: Leiden 
Doelstelling: In de Veiligheidsregio Hollands Midden zetten hulpverleningsdiensten, 

gemeenten en partners zich dagelijks in voor een veilige samenleving met 
als doel risico's te verminderen en incidenten, rampen en crises zo goed 
mogelijk te bestrijden.  

Partijen:  De regionale brandweer Hollands Midden bestaat uit ruim 1400 
medewerkers die werkzaam zijn in de vijf sectoren: Risicobeheersing, 
Operationele Voorbereiding, Incidentenbestrijding, Middelen en 
Concernstaf. Er zijn 21 deelnemende gemeenten vanaf 1 januari 2015. 

Bestuurlijk belang: Stemrecht in het Algemeen Bestuur, De gemeente Krimpenerwaard is 
vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur met een lid. 

Vertegenwoordiging:  Naam wethouder nog niet bekend. 
Financieel belang: De begrote bijdrage aan de veiligheidsregio bedraagt voor 2015  

€ 3.406.838,- De bijdrage aan de VRHM is opgenomen onder Programma 1 
openbare orde en veiligheid. 
Vermogen x € 1.000,- 31-12-2012 31-12-2013 
Eigen vermogen  10.042  10.120 
Vreemd vermogen  27.156  22.828 
Resultaat  1.242  1.091 
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5. Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) 

Vestigingsplaats: Klaaswaal 
Doelstelling: Het SVHW verzorgt voor de deelnemers de volgende werkzaamheden: 

• de heffing en invordering van lokale belastingen; 
• de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken; 
• de administratie van vastgoedgegevens; 
• het verstrekken van de vastgoedgegevens aan de deelnemers en 

derden. 
Tevens verzorgt het SVHW de Basisregistraties Adressen en Gebouwen 
(BAG) en de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB). 

Partijen:  De deelnemers zijn: 21 gemeenten, het Waterschap Hollandse Delta en de 
Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard. 

Bestuurlijk belang: Stemrecht in het Algemeen Bestuur. Elke deelnemende gemeente heeft 1 
stem en het waterschap heeft 6 stemmen.  

Vertegenwoordiging: Naam wethouder nog niet bekend. 
Financieel belang: De begrote bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling SVHW bedraagt 

voor 2015 en verder  € 444.000,- conform de begroting SVHW. De bijdrage 
aan het SVHW is opgenomen onder Programma 7 Volksgezondheid en 
Milieu en  9 Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen. 
Vermogen x € 1.000,- 31-12-2012 31-12-2013 
Eigen vermogen  671   423 
Vreemd vermogen  5.330   7.319 
Resultaat  66 -/- 248 

 
 

6. Technisch Bureau Krimpenerwaard 

Vestigingsplaats: Krimpen aan den IJssel 
Doelstelling: Verlenen van technische adviezen als het gaat om beoordeling op 

bouwtechnisch gebied van ondermeer bouwvergunningen, aanleg van 
wegen, straten, watergangen, rioleringen etc. Zij heeft de regie bij de 
aanbesteding van openbare werken en voert zij de directie. Daarnaast 
wordt toezicht gehouden op bouwtechnische werken van zowel particuliere 
als bedrijfsbouw c.q. de naleving van de verleende bouwvergunning.  

Partijen:  Samenwerkingsverband van de gemeenten Krimpen aan den IJssel en 
Krimpenerwaard. 

Bestuurlijk belang: Stemrecht met één zetel in zowel het Dagelijks- als het Algemeen Bestuur. 
Vertegenwoordiging: Naam wethouder nog niet bekend. 
Financieel belang: De begrote bijdrage voor bouw- en woningtoezicht bijdraagt voor 2015  

€ 420.956,-. Deze lasten zijn in onder Programma 8 ruimtelijke ordening en 
volkshuisvesting opgenomen. 
Vermogen x € 1.000,- 31-12-2012 31-12-2013 
Eigen vermogen   97   94 
Vreemd vermogen  370   405 
Resultaat -/- 4  -/- 4 
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7. Groenalliantie (voorheen Natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard (NRK) en Reeuwijkse 
plassen) 
Vestigingsplaats: Schiedam 
Doelstelling: Er is sprake van het fuseren van de recreatieschappen Krimpenerwaard en 

Reeuwijkse Plassen tot een nieuwe gemeenschappelijke regeling 
“Groenalliantie”. Deze GR behartigt de belangen van de openluchtrecreatie 
en natuurbescherming in de Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen. 

Partijen:  Provincie Zuid Holland en de Recreatieschappen Krimpenerwaard en 
Reeuwijkse Plassen. 

Bestuurlijk belang: Stemrecht in het Algemeen- en Dagelijks Bestuur. 
Vertegenwoordiging: Naam wethouder nog niet bekend. 
Financieel belang: De concept begroting van de nieuwe Gemeenschappelijke regeling 

Groenalliantie wordt behandeld in het AB van 18 december 2014. In het DB 
van 15 mei 2014 is een memo vastgesteld waarin is aangegeven dat het 
uitgangspunt voor de begroting 2015 de “nullijn” is. Vooralsnog is daarom 
de bijdrage voor 2015 gelijk aan 2014 geraamd op € 258.833,-. Deze lasten 
zijn onder Programma 5 Cultuur en recreatie opgenomen.   
Hieronder staan de gegevens van alleen het NRK vermeld. 
Vermogen x € 1.000,- 31-12-2012 31-12-2013 
Eigen vermogen  2.998  3.379 
Vreemd vermogen  2.969   3.024 
Resultaat  366  67 

 
 

8. Streekarchief Midden Holland (Groene Hart Archieven) 

Vestigingsplaats: Gouda 
Doelstelling: Uitvoering van de gemeentelijke taken in het kader van de archiefwet. Dit 

houdt in het beheer van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte 
archiefbescheiden en het toezicht op het beheer van de nog niet naar de 
archiefbewaarplaatsen overgebrachte archiefbescheiden die nog bij de 
deelnemende gemeenten berusten. Daarnaast nazorg van de 
laatstgenoemde bescheiden, de dienstverlening in de studiezaal en het 
bevorderen van de plaatselijke en regionale geschiedbeoefening. 

Partijen:  Het ODMH en de gemeenten Gouda, Krimpen a/d IJssel, Krimpenerwaard, 
Waddinxveen en Zuidplas. 

Bestuurlijk belang: Stemrecht in het AB, het aantal stemmen staat in relatie tot het 
inwoneraantal.  

Vertegenwoordiging: Naam wethouder nog niet bekend. 
Financieel belang: De begrote bijdrage voor 2015 bedraagt € 297.258, -. Deze lasten zijn 

onder Programma 5 Cultuur en Recreatie opgenomen.  
Vermogen x € 1.000,- 31-12-2012 31-12-2013 
Eigen vermogen  650  725 
Vreemd vermogen  467   294  
Resultaat   25   0  
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9. Werkvoorzieningschap Promen 

Vestigingsplaats: Gouda 
Doelstelling: De missie van Promen is het bieden van zinvol werk met maximale 

ontwikkelmogelijkheden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk van de ca. 1.500 medewerkers extern 
bij reguliere werkgevers gaan werken in functies die aansluiten bij hun 
capaciteiten, ervaring en ambities. 

Partijen:  De deelnemende gemeenten zijn: Boskoop, Capelle aan den IJssel, Gouda, 
Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk 
(uittredend),  Waddinxveen en Zuidplas. 

Bestuurlijk belang: Stemrecht in het AB.  
Vertegenwoordiging: Naam wethouder nog niet bekend. 
Financieel belang: De gevraagde bijdrage van de gemeente Krimpenerwaard aan het 

werkvoorzieningschap bedraagt over 2015 € 126.787,-. Deze lasten zijn 
geraamd onder Programma 6 sociale voorzieningen en maatschappelijke 
dienstverlening.  
Vermogen x € 1.000,- 31-12-2012 31-12-2013 
Eigen vermogen  1.397  1.512 
Vreemd vermogen  12.301   8.087  
Resultaat  207  115 

 
 

10. Koepelschap voor het Buitenstedelijk Groen 

Vestigingsplaats: Schiedam 
Doelstelling: Uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot het ontwikkelen en in 

standhouden van recreatiegebieden die tegemoet komen aan de 
maatschappelijke vraag, het bestuurlijk en financieel laten participeren van 
alle betrokken overheden in het beheer en (her)inrichting van 
recreatiegebieden én het verminderen van de bestuurlijke drukte op het 
gebied van beheer en (her)inrichting van recreatiegebieden. 

Partijen:  Provincie Zuid Holland en de gemeenten Rotterdam, Albrandswaard, 
Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle a/d IJssel, Hellevoetsluis, Hendrik-
Ido-Ambacht, Krimpen a/d IJssel, Maassluis, Krimpenerwaard, Ridderkerk, 
Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen, Westvoorne en Zwijndrecht. 

Bestuurlijk belang: Een zetel in het Algemeen Bestuur. 
Vertegenwoordiging: Naam wethouder nog niet bekend. 
Financieel belang: De bijdrage is € 6,72 per inwoner van de heringedeelde gemeente Nederlek 

en bedraagt € 94.979,- na verrekening van € 51.403,- in 2015. Deze 
bijdrage is geraamd onder Programma 5 Cultuur en Recreatie.  
Vermogen x € 1.000,- 31-12-2012 31-12-2013 
Eigen vermogen  284  301 
Vreemd vermogen 136  118 
Resultaat  21 17 
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2.2 Gevolgen exploitatiebegroting gemeente Krimpenerwaard 
De ramingen in de begroting 2015-2018 van de gemeente Krimpenerwaard worden gebaseerd op 
de begrotingen 2015-2018 van de verschillende gemeenschappelijke regelingen en zijn als volgt: 

bedragen x € 1.000,- 2015 2016 2017 2018

1 ISMH 433 433 433 433

2 RDOG 1.634 1.634 1.634 1.634

3 ODMH 1.522 1.522 1.522 1.522

4 Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) 3.407 3.256 3.098 2.936

5 SVHW 444 444 444 444

6 TBK 421 425 429 434

7 Natuur- en recreatieschap krimpenerwaard (NRK) 259 259 259 259

8 Streekarchief Midden Holland (SAM) 297 297 297 297

9 Promen (uitvoeringskosten) 127 127 127 127

10 Koepelschap Buitenstedelijk groen -51 -50 -50 -50

8.493 8.348 8.194 8.037

Begrotingen 2015 GR'en

 
 
 
3. Vennootschappen/ Stichtingen 

 

Cyclus NV 

Vestigingsplaats: Gouda 
Doelstelling: Ophalen en verwerken van huisvuil en beheer van openbare ruimten voor 

gemeenten in de regio Midden Holland en Rijnstreek. Daarnaast geeft 
Cyclus proactief informatie en advies over regionaal een lokaal afvalbeleid. 
Voor deze gemeente zijn de activiteiten van Cyclus NV beperkt tot het 
verwerken van het huisvuil. Het ophalen wordt met ingang van 1 april 2013 
voor een deel van de gemeente Krimpenerwaard verzorgd door N.V. MAK 
(Milieuservices AVR Krimpen aan den IJssel.  
Cyclus is een overheids- N.V. Een 11-tal gemeenten in de Regio’s Midden-
Holland en Rijnstreek is aandeelhouder. De onderneming wordt geleid door 
een directeur en de Raad van Commissarissen, bestaande uit 7 leden, 
houdt toezicht. De N.V. heeft een aantal adviesorganen op het gebied van 
financiën, uitvoering en afvalbeleid. Ook daarin hebben vertegenwoordigers 
van de 11 deelnemende gemeenten zitting. 

Partijen:  11 gemeenten in de regio Midden Holland en Rijnstreek 
Bestuurlijk belang: In de algemene vergadering van aandeelhouders telt het bezit van één 

aandeel voor één stem. De gemeente Krimpenerwaard heeft 63.687  
aandelen in haar bezit met een nominale waarde van € 445.809,-, 
gebaseerd op € 7,- per aandeel.  Over 2013 heeft Cyclus een dividend van 
€ 0,78 per aandeel uitgekeerd, wat neerkomt op een bedrag van € 49.676,-. 

Vertegenwoordiging: Naam wethouder nog niet bekend 
Financieel belang: Het tarief afvalstoffenheffing dat de inwoner betaalt, wordt direct beïnvloed 

door de kosten van Cyclus N. V. De bijdrage voor de afvalverwerking in 
2015 wordt begroot op € 1.397.164,- . Deze lasten zijn geraamd onder 
hoofdfunctie 7 Volksgezondheid en Milieu.  
Vermogen x € 1.000,- 31-12-2012 31-12-2013 
Eigen vermogen  12.290   13.105  
Vreemd vermogen  8.532  9.026 
Resultaat  736  1.144 
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Oasen NV 

Vestigingsplaats: Gouda 
Doelstelling: N.V. Oasen is een drinkwaterbedrijf met als kernactiviteiten: winning, 

productie en levering van kwalitatief goed drinkwater aan particulieren en 
bedrijven. De voorzieningsgebieden liggen in het oostelijke deel van Zuid-
Holland. 

Partijen:  20 gemeenten in de regio Midden Holland,  Rijnstreek en Drechtsteden 
Bestuurlijk belang: In de algemene vergadering van aandeelhouders telt het bezit van één 

aandeel voor één stem. De gemeente Krimpenerwaard bezit 56 aandelen 
van totaal 748 aandelen. 

Vertegenwoordiging: Naam wethouder nog niet bekend 
Financieel belang: De gemeente bezit 56 aandelen met een nominale waarde van € 455,- per 

aandeel, wat neerkomt op een bedrag van € 25.480,-. De afgelopen jaren 
heeft er geen winstuitkering plaatsgevonden. 
Vermogen x € 1.000,- 31-12-2012 31-12-2013 
Eigen vermogen  81.916  86.019 
Vreemd vermogen  111.852  114.863 
Resultaat  4.708  4.103 

 
 

Eneco Energie NV 

Vestigingsplaats: Rotterdam 
Doelstelling: Eneco is één van de drie grootste energiebedrijven in Nederland. Met haar 

activiteiten richt ze zich op ruim twee miljoen zakelijke en huishoudelijke 
klanten. Zij voert een geïntegreerde distributiestrategie, die zowel transport, 
meetactiviteiten, facturering en levering van gas, elektriciteit en warmte 
omvat. 

Partijen:  Aandelen zijn in handen van 55 Nederlandse gemeenten. 
Bestuurlijk belang: In de algemene vergadering van aandeelhouders staat het stemrecht gelijk 

aan het aandelenpercentage.  
Vertegenwoordiging: Naam wethouder nog niet bekend 
Financieel belang: De gemeente Krimpenerwaard bezit 28.131 aandelen met een nominale 

van € 100,- per aandeel. Het dividend over 2013 is vastgesteld op € 23,44 
per aandeel, waarmee een bedrag van € 659.391,- is uitgekeerd aan de 
gemeente Krimpenerwaard. 
Vermogen x € 1.000,- 31-12-2012 31-12-2013 
Eigen vermogen   4.444.000  4.588.000 
Vreemd vermogen   3.125.000   3.411.000  
Resultaat   233.000  241.000 
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Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 

Vestigingsplaats: Den Haag 
Doelstelling: De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor 

overheden en instellingen voor het maatschappelijke belang. Met 
gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt BNG bij aan zo laag 
mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. 
Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. Het eigenaarschap 
van gemeenten, provincies en de Staat, evenals het door de statuten 
beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het 
risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. 

Bestuurlijk belang: In de algemene vergadering van aandeelhouders staat het stemrecht gelijk 
aan het aandelenpercentage.  

Vertegenwoordiging: Naam wethouder nog niet bekend 
Financieel belang: De gemeente Krimpenerwaard bezit 50.700 aandelen. De nominale waarde 

per aandeel is € 2,50. De BNG keert over 2013 een bedrag van € 1,27 aan 
dividend uit per aandeel, wat een bedrag van € 64.389,- vertegenwoordigd. 
Vermogen x € 1.000,- 31-12-2012 31-12-2013 
Eigen vermogen   2.752.000  3.430.000 
Vreemd vermogen   139.476.000  127.753.000 
Resultaat   332.000   283.000  

 
 

Veerdienst Schoonhoven BV 

Vestigingsplaats: Schoonhoven 
Doelstelling: Instandhouding, beheer en exploitatie van de veerdienst over de Lek 

tussen Schoonhoven en Gelkenes. 
Bestuurlijk belang: De gemeenteraad treedt op als algemene vergadering van 

aandeelhouders (AVA), Krimpenerwaard bezit alle aandelen van deze 
BV en heeft zo 100% van de stemmen. 

Vertegenwoordiging: Naam wethouder nog niet bekend 
Financieel belang: Het aandelenkapitaal (1.390 aandelen) vertegenwoordigd een waarde 

van € 969.578,- (reguliere en preferente aandelen). 
Vermogen x € 1.000,- 31-12-2012 31-12-2013 
Eigen vermogen   2.623 Niet vastgesteld 
Vreemd vermogen   1.294 Niet vastgesteld 
Resultaat   114  Niet vastgesteld  
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Waterbos Bergambacht BV 

Vestigingsplaats: Bergambacht 
Doelstelling: Het voor eigen rekening en onder eigen naam exploiteren van het 

zwembad in Bergambacht. 
 De gemeente Krimpenerwaard voor 50% en Optisport Exploitaties BV 

voor 50% 
Bestuurlijk belang: De gemeente Krimpenerwaard neemt deel aan de 

aandeelhoudersvergadering. 
Vertegenwoordiging: Naam wethouder nog niet bekend 
Financieel belang: De gemeente Krimpenerwaard heeft 1 aandeel in de BV ter grootte van  

€ 9.076,-. Jaarlijks wordt een bijdrage in de exploitatie betaald (in 2014  
€ 142.000,-). Hiertegenover staat een ontvangst aan huur van € 80.737,- 
Vermogen x € 1.000,- 31-12-2012 31-12-2013 
Eigen vermogen   50 Niet vastgesteld 
Vreemd vermogen   363 Niet vastgesteld 
Resultaat  0 Niet vastgesteld  
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G. Grondbeleid 
 
Grondbeleid is een belangrijk instrument voor het realiseren van doelen met ruimtelijke gevolgen. 
Bij deze doelen valt met name te denken aan locaties waar bebouwing plaats gaat vinden, zowel 
tussen de bestaande bebouwing als op uitbreidingslocaties. Maar ook valt te denken aan het 
realiseren van natuurterreinen of het aanleggen van nieuwe wegen en fietspaden. Voor elk van 
deze beleidswensen wordt grond benut.  
 
Hieronder wordt ingegaan op de belangrijkste kaders van het grondbeleid voor de gemeente 
Krimpenerwaard. Daarbij is uitgegaan van het bestaande beleid op hoofdlijnen van de 
afzonderlijke kernen van de gemeente.  
 
Na het kort toelichten van de beleidsuitgangspunten op hoofdlijnen zullen we ingaan op de 
belangrijkste grondexploitaties (actief) en projecten (passief). Tenslotte treft u een overzicht van 
de verwachte kosten en opbrengsten.  
 
Tenslotte gelden er nog twee lopende prestatieafspraken in het kader van het Investeringsfonds 
Stedelijke Vernieuwing. Deze dienen in het jaarverslag 2014 te worden verantwoord.  
 
Beleidskaders  
Actief versus passief grondbeleid  
Een gemeente kan per complex een actief of passief grondbeleid voeren.  
Een actief grondbeleid houdt in dat de gemeente gronden verwerft, bouwrijp maakt en verkoopt 
aan marktpartijen.  
Een passief grondbeleid houdt in dat de gemeente het aankopen en bouwrijp maken overlaat aan 
de markt. De gemeente treedt in dit proces faciliterend op door inrichtingsplannen op te stellen, 
medewerking te verlenen aan procedures en toezicht te houden. Uiteraard wordt de gemeente 
hiervoor financieel gecompenseerd.  
 
De gemeente Krimpenerwaard voert in essentie een passief grondbeleid – hoewel binnen de 
onderliggende beleidskaders hier nuanceringen bestaan. Binnen de mogelijkheden is het beleid is 
er op gericht om de volgende doelstellingen te bereiken: 
- het bevorderen van maatschappelijk gewenst ruimtegebruik (realisatie van bestemmingen en 
beleidsinhoudelijke doelstellingen); 
- het verhogen van de kwaliteit van het ruimtegebruik; 
- het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten over gebruikers, 
eigenaren, 
ontwikkelaars en overheid. 
 
Nuanceringen op de passieve rol laten zich als volgt samenvatten: 

- Gezien eerder verworven posities heeft de gemeente Krimpenerwaard echter ook een 
aantal grondposities waarin haar rol een actieve is.  

- Indien er kansen of een noodzaak ligt zal zij dan ook niet schuwen een actieve rol op te 
pakken, maar zij is hierin terughoudend.  

- Bij verkeersprojecten en indien er een noodzaak is vanuit de 
volkshuisvestingsdoelstellingen wordt een actieve rol opgepakt.  

- Specifiek voor het project “de Zuidelijke Entree” te Stolwijk is ingezet op een actieve rol; 
 
Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (Wro)  
In 2008 heeft de wetgever de Wro vastgesteld, deze wet biedt voor de gemeente handvaten om 
kosten van het gemeentelijke werkzaamheden te verhalen op de exploitanten, ook bij een passief 
grondbeleid. Tevens geeft dit instrument de mogelijkheid bindende afspraken te maken over de 
woningdifferentiatie. 
 
Het uitgangspunt van de gemeente Krimpenerwaard is om bij een grondexploitatie vooraf op een 
minnelijke wijze tot overeenstemming te komen met de exploitant over het door hem te betalen 
bedrag voor de gemeentelijke diensten. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken, is de 
gemeente niet beducht om de nieuwe instrumenten uit de Wro in te zetten om alsnog de kosten 
vergoed te krijgen.  
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Beleid verhuur en verkoop snippergroen 
Ten aanzien van het verhuren of de verkoop van snippergroen bestaan er in 2015 nog 
verschillende beleidsuitgangspunten naast elkaar. Die vragen in 2015 om harmonisatie, hoewel 
bestaande contracten nog zullen doorlopen is het gewenst om nieuwe contracten op een gelijke 
basis af te sluiten voor het hele grondgebied en geleidelijk aan bestaande contracten om te zetten 
in één standaard teneinde het administratief beheer te vereenvoudigen. Dit is echter een traject 
waar tijd voor nodig is. Verder vraagt de verhuur of verkoop van snippergroen ook nog om het 
bereiken van één lijn op het gebied van het zonder formele afspraken in gebruik hebben van 
gronden van de gemeente. 
 
Op het moment van schrijven zijn er nog verschillende nota’s grondbeleid. Gewenst is in 2015 te 
komen tot één integraal grondbeleid voor de Krimpenerwaard. 
 
Actieve grondexploitaties 
Bij actieve grondexploitaties geldt over het algemeen dat het tempo van de ontwikkeling en bouw 
sterk afhankelijk is van het economisch herstel.  
 
Vlist 
Bovenkerk 4 e kwadrant 2 e fase 
Het gebied waarvoor een grondexploitatieberekening is vastgesteld betreft 2 uitvoeringsfasen. 
Fase 1 bestaat uit 28 woningen. Fase 2 uit 33 woningen. 
In fase 1 zijn inmiddels 26 bouwkavels uitgegeven waarop de te bouwen woningen zijn 
gerealiseerd. De twee kavels voor een  twee-aan-een te bouwen woningen staan bij een 
makelaar te koop. Voor betreffende kavels is een no risk optie verleend. 
In fase twee  zijn 13 bouwkavels voor een CPO (collectief particulier opdrachtgeversschap) 
project aangewezen en toegekend aan de daarvoor opgerichte vereniging. Naar verwachting 
kunnen deze bouwkavels in 2015 worden overgedragen aan de leden van de vereniging CPO 
Bovenkerk 4e kwadrant, 2e fase te Stolwijk. 
Naast de mogelijkheid voor de CPO-woningen zijn in de 2e fase van het bestemmingsplan 
voorschriften opgenomen voor de bouw van 20 (sociale huur) appartementen. Met de, op grond 
van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH), toegelaten instelling zijn afspraken gemaakt 
voor de afname van het bouwperceel. De betreffende woningbouwvereniging heeft van de koop 
van de grond en de bouw van de appartementen afgezien. Voor de uitgifte van het betreffend 
bouwperceel worden alternatieve mogelijkheden onderzoek. Het voornemen is om in 2015 tot een 
uitgifte van betreffend perceel te komen. 
 
Exploitaties Nederlek 
Voor Nederlek geldt dat de grondexploitaties worden geactualiseerd bij de jaarrekening. Verder 
zijn er procesafspraken gemaakt die het mogelijk maken niet alleen jaarlijks maar ook – indien 
nodig – tussentijdse begrotingswijzigingen in de grondexploitaties door te voeren.  
 
Voor het verminderen van risico’s en juiste waardering zijn de volgende maatregelen eerder 
genomen:  

- afwaardering van niet in exploitatie genomen gronden 
- Plankostenverwerking 
- Voorziening verlieslatende projecten 
- Winstneming grondexploitatie Tiendhoek II 
- Actualiseren van de Woonvisiemonitor. 

 
Deelplan 2.1 Binnenterrein, Nieuw dorpshart 
Om de verkoop en de bouw in het gehele Binnenterrein te stimuleren zijn wij momenteel in 
gesprek met een ontwikkelaar. De focus ligt daarbij op de herverdeling van financiële risico’s, 
waarbij de kwaliteit van de bebouwing en de openbare ruimte ongewijzigd blijft. Het doel is een 
bouwproductie van tenminste 10 woningen te halen. 
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Deelplan 2.2 Centrumgebied, Nieuw Dorpshart 
In 2014 hebben wij samen met QuaWonen en Artica gesproken over het bouw-programma en de 
wijze van fasering. Dit heeft geresulteerd in een programmawijziging en een wijziging in fasering 
die wij de raad ter besluitvorming hebben voorgelegd. Momenteel werken hard aan de oplevering 
van De Primeur en de openbare ruimte daar omheen. Ook werken wij aan de bouwvergunning 
voor het Kultuurhuis met als doel die nog dit jaar in te (laten) dienen. Het doel is om begin 2015 te 
starten met de bouw en de planvorming van gebouw de Waag af te ronden en eind 2015 te 
starten met de bouw. 
 
Deelplan 7: Parkwijk 
De laatste woningen van de grondexploitatie worden eind 2014 opgeleverd. Het woonrijp maken 
van het terrein zal in het eerste kwartaal van 2015 afgerond zijn. 
 
Eind 2014 zal de raad beslissen over de grondexploitatie aan IJsbaan zuid. Dit grenst aan de 
laatste fase van project Parkwijk. Het doel is in 2015 te starten met de verkoop-campagne van 8 
woningen. 
 
Deelplan 9: Tiendhoek II 
In 2013 is gestart met de woningbouw in fase 2 van De Rietkragen, een deel is in 2014 
opgeleverd. De ontwikkelaar richt zich ook op de verkoopstimulering van de resterende 
woningen/kavels in fase 1. In 2014 is gestart met de bouw van 11 woningen in beide fasen, die 
worden in 2015 opgeleverd.  
 
Wij voeren gesprekken met de ontwikkelaar over de mogelijkheden voor een alternatief 
stedenbouwkundig plan voor fase 3 en 4 van Tiendhoek II, dat een flexibele opzet kent en 
daardoor beter kan inspelen op de marktomstandigheden. Dit eerste concept is besproken in het 
kwaliteitsteam. Het kwaliteitsteam ziet verbeteringen in de opzet (ten opzichte van het huidige 
plan) en heeft een aantal aandachtpunten voor de uitwerking. 
 
Deelplan 12 Tussen Dijk en Bakwetering 
Het beoogde bouwprogramma voor deze locatie (11 vrijstaande luxe woningen in het dure 
marktsegment) kent momenteel weinig perspectief als gevolg van de aanhoudende crisis. 
Ontwikkelaar onderzoekt een herstart van het project op basis van een aanpassing van de 
bouwopgave binnen het stedenbouwkundig profiel.  
 
Schoonhoven 
Noord (gemengde grondexploitatie) 
De gemeente heeft veel grond in de wijk Noord in eigendom, onder andere groen en wegen. Een 
deel van deze gronden kan onderdeel worden van de ontwikkelingen in de wijk Noord om het 
winkelcentrum en omgeving te herontwikkelen.  
Voor de projecten Zilverstad en stadsvernieuwing Noord-Oost zijn in 2013 anterieure 
overeenkomsten gesloten en bestemmingsplannen vastgesteld. In 2014 is de bouw op de locatie 
Zilverstad van start gegaan en heeft de sloop/herbouw van de eerste fase huurwoningen in 
Noord-Oost plaats (Schreuderstraat). Overige sloop/herbouw vindt gespreid in de komende 10 
jaar plaats.  
Ontwikkelaar/initiatiefnemer van deze projecten is de woningcorporatie QuaWonen. Gemeente en 
QuaWonen gaan in beperkte mate gronden uitruilen. Voor de gemeente zijn aan deze projecten 
geen risico’s verbonden.  
 
In 2014 is met QuaWonen een anterieure overeenkomst gesloten voor het centrumgebied en de 
realisatie van de Plusmarkt binnen dit gebied. De grondopbrengsten die de gemeente ontvangt 
kunnen weer geïnvesteerd worden in de revitalisering van het wijkwinkelcentrum zelf, welk project 
door de gemeente wordt getrokken. 
 
In mei 2012 is voor onderzoek € 90.000 beschikbaar gesteld, eind 2013 is het besloten het 
verwachte tekort op de grondexploitatie van het project (€ 350.000,-) te dekken. Deze 
grondexploitatie is deels ook afhankelijk van de uitgifte van grond ten bate van ondermeer de 
uitbreiding voor de Lidl.  
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Op dit moment vindt overleg plaats met de eigenaren van de Lidl, de kiosken en de woningen 
boven het winkelcentrum. Een inrichtingsplan is opgesteld en afgestemd met alle 
belanghebbenden. 
 
In 2015 kan naar verwachting de verbetering van de winkelstrip worden uitgevoerd.  
 
Projecten (passief grondbeleid) 
Projecten Nederlek 
Deelplan 3: IHC- en Stoommolenterrein 
Initiatieven voor een herontwikkeling van het terrein liggen bij de ontwikkelaars. Verwachting is 
dat in 2015-2016 meer duidelijkheid gegeven wordt over de haalbaarheid en een doorstart van de 
ontwikkeling van het terrein. De gemeente heeft geen grondpositie in dit gebied. Bij doorstart zal 
er een plankostenkrediet moeten worden aangevraagd bij de gemeenteraad. 
 
Projecten Schoonhoven 
Zevender-Thiendenland II 
Dit complex betreft het ontwikkelen van een gebied ten oosten van de bebouwde kom van 
Schoonhoven, zowel ten noorden van de N210 M.A. Reinaldaweg (Zevender) als ten zuiden 
daarvan (Thiendenland II).  
Op basis van de grondexploitatieovereenkomst die op 1 april 2010 met de marktpartijen van 
Zevender-Thiendenland II is gesloten en inmiddels onherroepelijk is geworden (met de 
ondertekening van de 3e allonge op 21 december 2011) heeft de gemeente alle gronden in het 
projectgebied in juridische eigendom verkregen. Voor de financiering is hiervoor op 23 december 
2011 een lening bij de BNG afgesloten.  
De komende tien jaren staan in het teken van de verdere ontwikkeling en uitvoering van de 
plannen. Omdat contractueel is afgesproken dat de betaling van de bouwkavels op vaste 
momenten gebeurt, is de aflossing van de BNG-lening geborgd zonder financieel nadeel voor de 
gemeente. Alleen indien alle marktpartijen tegelijk failliet gaan is sprake van een financieel risico 
voor de gemeente, maar in dat geval heeft de gemeente de grond als onderpand. Bovendien 
hebben de marktpartijen een concerngarantie afgegeven op de verplichting om de bouwrijpe 
kavels in vaste termijnen af te nemen en te betalen.  
De kosten en uitgaven zijn voor de gehele looptijd van het project geprognosticeerd 
(exploitatieopzet) en worden jaarlijks geactualiseerd met als uiteindelijk doel dat de opbrengst ten 
minste budgettair neutraal is en bij voorkeur positief. Op dit moment is de exploitatieopzet in 
balans, maar als gevolg van een lang en kostbaar proces van planontwikkeling staat het 
resterende budget voor gemeentelijke plankosten wel onder druk. Zoveel mogelijk beperken van 
uitgaven vergt blijvend aandacht.  
 
Hooijkaas 
Op 31 januari 2012 is de omgevingsvergunning voor de locatie Hooijkaas afgegeven. De aanleg 
van infrastructurele werken is inmiddels gereed. In verband met de stagnerende verkoop heeft de 
raad op 20 juni 2013 onder een aantal voorwaarden ingestemd met het verlengen van de termijn 
van het subsidiebesluit tot 1 december 2019. Binnen het plangebied heeft de gemeente een klein 
perceel grond in eigendom dat aan de ontwikkelaar (de BONgroep/Interkoop) in eigendom wordt 
overgedragen als de bouw van start gaat.  
 
De (grond)sanering van het project is inmiddels afgerond, de in situ-sanering in gang gezet. Het 
terrein is tijdelijk ingericht als plantsoen en wordt nu door de gemeente beheerd. Indien de markt 
aantrekt kan in 2015 gestart worden met bouwen.   
 
Bergambacht 
Bedrijventerrein De Nieuwe Wetering II 
Dit bedrijventerrein  van totaal 10 hectare wordt door Ontwikkelingsmaatschappij de Nieuwe 
Wetering (ONW) en Kruiswijk ontwikkeld De anterieure overeenkomst met de ONW en kruiswijk 
zijn getekend en ook door de raad goedgekeurd 
De eerste bedrijfsvestigingen zijn opgeleverd.  
 
Rotonde bij het bedrijventerrein 
Voor de ontsluiting van het bedrijventerrein is een aansluiting via een rotonde nodig. Technisch 
onderzoek heeft geleid tot de conclusie dat de rotonde geheel moet worden onderheid. Het 
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ontwerp is gereed. De verwachting is dat in 2015 deze rotonde kan worden gebouwd. 
Tegelijkertijd zal dan ook de nieuwe verbindingsweg voor het uit te breiden bedrijventerrein 
worden aangelegd en aangesloten op de rotonde. Het contract met de provincie is reeds 
getekend. 
De provincie is uitvoerder van het project, gemeente staat alleen garant richting provincie voor 
haar bijdrage en die van de ontwikkelaar. Kostenverhaal is geregeld in de bovenstaande 
anterieure overeenkomst en geborgd via hypotheekrechten op nog te verkopen gronden.  
 
Parallelweg langs N207 
De provincie is in principe bereid mee te werken aan de aanleg van een parallelweg. Hiervoor zal 
zij ontwerptechnische concessies doen. Het contract met de provincie en de financiering zijn rond. 
Gronden hiervoor zijn al aangekocht en onderdeel van de kosten aanleg van de weg.  
Aanleg start begin 2015. De uitvoering loopt via de provincie.  
 
 
Dijklaan West II 
Voor Dijklaan West II is een anterieure overeenkomst gesloten. Het is een project in zelfrealisatie. 
Er moeten ongeveer 34 woningen worden gebouwd door de aannemer. De leges hiervoor zijn 
reeds in 2013 ontvangen. Verwacht wordt dat in 2015 wordt gestart, afhankelijk van de verkoop 
van de woningen.  
 
Vlist 
De volgende complexen worden ontwikkeld. Hierbij faciliteert de gemeente en heeft hiervoor 
anterieure overeenkomsten of exploitatieovereenkomsten afgesloten. De complexen zijn: 
- Bos en Water; 
- Tempelhof; 
- Vingerling; 
- Kruiswijk; 
- Agterpoort; 
- Poort van Stolwijk; 
 
Bos en Water 
De realisatie van het bestemmingsplan Bos en Water wordt volledig door een particuliere 
projectontwikkelaar verzorgt. Voor de realisatie is een exploitatieovereenkomst afgesloten. 
 
Poort van Stolwijk 
De realisatie van de Poort van Stolwijk betreft eveneens een particuliere ontwikkeling. Hiervoor is 
een anterieure overeenkomst met de projectontwikkelaar aangegaan 
 
Ouderkerk (Passief) 
 
De volgende complexen worden ontwikkeld. Hierbij faciliteert de gemeente en heeft hiervoor 
anterieure overeenkomsten of exploitatieovereenkomsten afgesloten. De complexen zijn: 
- Middelblok Klein;(7 woningen) 
- Dikke Boom  (4 à 5 woningen) 
 
Herontwikkeling Koningin Wilhelminaschool 
In december 2014 wordt de Koningin Wilhelminaschool opgeleverd. 
In november wordt gestart met de aanleg van het schoolplein en de eerste fase van het openbaar 
gebied.  
 
In het eerste Kwartaal 2015 kan gestart worden met de bouw van 16 appartementen en 6 
eengezinswoningen. Met ontwikkelaar AVE en WBV Samenwerking is een anterieure 
overeenkomst gesloten. De opbrengst van de grond wordt betaald na het onherroepelijk worden 
van de omgevingsvergunning. De OV moet nog aangevraagd worden. De verwachting is dat dit in 
november 2014 zal plaatsvinden. 
De gemeente is verantwoordelijk voor de herinrichting van het openbaar gebied (2e fase) en de 
groenvoorziening rondom het appartementencomplex. Deze kosten worden gedekt uit de 
grondopbrengst. De opbrengst is positief. 
 



 
 

74 
 
 

Geerestein 
In 2013 is besloten tot sluiting van verpleeg- en verzorgingsafdeling. In totaal verdwijnen er 39 
kamers. De gebouwen die leeg staat worden in 2015 gesloopt. De gemeenteraad heeft in 2014 
een visie vastgesteld voor het vrijkomende perceel en enkele aangrenzende percelen. In totaal 
kunnen hier 30 eengezinswoningen en 8 appartementen worden gerealiseerd. De exploitatie van 
het gebied wordt in november 2014 verder uitgewerkt. 
 
Herontwikkeling Autobedrijf Dekker Kerkweg 
Het plan (9 woningen) van de ontwikkelaar is in oktober geaccordeerd door B & W en Welstand. 
Ontwikkelaar realiseert, conform handboek openbaar gebied, openbare parkeerplaatsen die 
daarna om niet aan de gemeente worden overgedragen. 
Met Dekker moet nog een anterieure overeenkomst worden gesloten.  
Kosten neutraal. 
 
Herontwikkeling Transportbedrijf Goudriaan 
In 2010 heeft de gemeenteraad al ingestemd met de realisering van ca. 40 woningen. 
De gemeentebezit ca. 10 % van de grond. Deze grond zou om niet ingebracht worden om de 
herontwikkeling van de grond te krijgen. 
Ontwikkeling is afhankelijk van eigenaar en markt. 
Kosten neutraal. 
 
Plan Verstoep a.d. Huurmanlaan 
Plan kent 14 woningen. Hiervan zijn er inmiddels 13 verkocht. Start bouw is gepland in december 
2014. De ontwikkelaar is verplicht in het toekomstige openbaar gebied (pp, groen bruggetje, 
oeverbeschoeiing te investeren overeenkomstig handboek openbaar gebied. Dit gebied wordt na 
uitvoering, om niet aan de gemeente geleverd. 
De overeenkomst kende een betaling aan de gemeente. Verder komen de planschade kosten 
voor rekening van ontwikkelaar.  
Positief resultaat. 
 
Passantenhaven Gouderak 
In 2015 wordt, nog in opdracht van de Stichting Herontwikkeling Zellingwijk, de passantenhaven 
ingericht. Na inrichting wordt de passantenhaven voor beheer en onderhoud aan de gemeente 
overgedragen. 
Kosten neutraal. 
 
Dorpsstraat 16 – 18 
Realisering van drie woningen. Anterieure overeenkomst ( 3 juni 2008) gesloten. Gemeente 
brengt een stuk grond in. Prijs afrekenen bij uitvoering. 
Verwachting 2015. Beperkte opbrengst. 
 
Locatie Peuterspeelzaal Dorpsstraat 92 -94 Gouderak 
Overeenstemming is bereikt over plan om in het voormalige groene kruisgebouw en de 
peuterspeelzaal woningen (3 +1) te realiseren. De gemeente moet nog in 2014 een sanering 
uitvoeren, slopen en een omgevingsvergunning verlenen. 
Opbrengst positief.  
 
Onderbouwing van de verwachte winstneming en voorzie ning 
Bij een positief eindresultaat van een grondexploitatie komt de winst vrij bij afsluiting van de 
grondexploitatie. Indien de prognose van het eindresultaat van een grondexploitatie negatief is 
wordt direct, bij de vaststelling van de (herziene) grondexploitatie, een voorziening getroffen. 
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Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV2) 
Prestaties die zijn afgesproken in het kader van de reeds ontvangen bijdragen voor Stedelijke 
Vernieuwing (2e tranche) dienen te worden verantwoord in het jaarverslag van 2014. Wij gaan er 
hier kort op in. 
 
Nederlek 
In 2013 hebben wij, in het kader van ISV2-subsidie in project Dorpshart Krimpen aan de Lek de 
volgende prestaties geleverd: 
- De Primeur (woningen en winkels) 
- De Multifunctionele Accommodatie (MFA) 
 
Wij treden in overleg met de provincie om hen de voortgang van het programma Kultuurhuis toe 
te lichten zodat deze als ‘gerealiseerd in 2014’ kan worden gezien. Wij hanteren daarbij onder 
andere de volgende motivatie:  
- de huur van de bestaande winkels zijn beëindigt 
- als gevolg van de huur beëindiging, zijn de panden gereed voor sloop (december 2014)  
- na sloop van de bebouwing is het terrein bouwrijp 
- QuaWonen dient in 2014 een bouwaanvraag voor het Kultuurhuis in; 
- met de gebruikers van het Kultuurhuis is wordt in 2014 een gebruiksovereenkomst getekend.  
 
Het doel is om in 2014 tot afwikkeling van de ISV2 subsidie met de provincie te komen. Het 
restant te realiseren is € 272.082, zijnde 44 equivalenten. De totale beschikking bedraagt  
€ 2.473.075. 
 
Schoonhoven 
Voor Schoonhoven geldt dat in het jaarverslag 2014 de voortgang van de prestaties zal worden 
vermeld. Prestaties die niet gehaald zijn in het project Hooijkaas worden naar verwachting 
gecompenseerd door prestaties die aanvullend zijn gerealiseerd in het project “Zilverstad”.  
Verwacht wordt daarom dat alle prestaties als behaald worden beoordeeld, hoogstens zullen de 
afgesproken prestaties die gerelateerd zijn aan de realisatie van het project Hooijkaas (27 
woningequivalenten met een GPR van 7,3 en 27 gebouwde parkeervoorzieningen) alsnog 
behaald moeten worden, monitoring daarvan wordt dan aan de raad overgelaten.  
 
Verwachte kosten en opbrengsten 
In onderstaande tabel worden de verwachte kosten en opbrengsten per plan gepresenteerd. 
 

Bovenkerk 4e 

kwadrant 

(Vlist)

Binnenterrein 

Nieuw 

dorpshart 

Krimpen

Centrum Nieuw 

dorpshart 

Krimpen

Parkwijk 

(Nederlek)

Tiendhoek II 

(Nederlek)

Grondexploitatie

Kosten 1.810 6.404 18.212 5.395 6.102

Opbrengsten 2.552 10.942 13.817 3.592 11.803

Subtotaal 742 4.538 -4.395 -1.803 5.701 

Vastgoedexploitatie

Kosten

Opbrengsten

Subtotaal 0 0 0 0 0 

Totaal exploitatie 742 4.538 -4.395 -1.803 5.701 

Boekwaarde 1-1-2015 -1.060 4.214 1.760 -1.304 

Resultaat 2015 742 4.538 -4.395 -1.803 5.701 

Boekwaarde 1-1-2016 742 3.478 -181 -43 4.397  
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Tussen Dijk en 

Bakwetering 

(Nederlek)

Nederlek 

afgesloten 

projecten

Ouderkerk, 

Woningen KWS

Schoonhoven 

Centrum Noord

Zevender 

Thiendenland II 

(Schoonhoven)

Totaal

Grondexploitatie

Kosten 480 9.590 195 251 698 37.923

Opbrengsten 1.294 6.374 395 263 3.752 42.706

Subtotaal 814 -3.216 200 12 3.054 4.783 

Vastgoedexploitatie

Kosten 0

Opbrengsten 0

Subtotaal 0 0 0 0 0 0 

Totaal exploitatie 814 -3.216 200 12 3.054 4.783 

Afwijkingen t.o.v. 

begroot ? (ja/nee)

nee nee nee

Omvang van afwijking 

begroting 

n.v.t. n.v.t n.v.t.

Boekwaarde 1-1-2015 17 0 -73 -21.972 3.610 

Resultaat 2015 814 -3.216 200 12 3.054 4.783 

Boekwaarde 1-1-2016 831 -3.216 200 -61 -18.918 8.393  
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H. Demografische ontwikkelingen 
 
Via de paragraaf Demografische ontwikkelingen brengen we in beeld met welke autonome 
ontwikkelingen de gemeente Krimpenerwaard te maken heeft. Deze ontwikkelingen zijn relevant 
voor het te ontwikkelen beleid. Dit geldt voor diverse beleidsterreinen; de verandering van de 
samenstelling van de bevolking heeft invloed op de te realiseren sociale, economische en 
maatschappelijke voorzieningen, op de (lange termijn) huisvestingsbehoefte maar heeft op termijn 
ook invloed op de inkomsten- en bestedingspatronen van de gemeente. 
 
Bevolkingsontwikkeling 
Over de afgelopen tien jaar is de totale bevolkingsomvang van gemeente Krimpenerwaard licht 
afgenomen, dit in tegenstelling tot provinciale en landelijke cijfers. Vanaf 2012 is een kentering 
waarneembaar. De omvang van de lokale bevolking is omgebogen naar een stijgende lijn, terwijl 
de provinciale en landelijke trends licht afvlakken.   
 

 
(bron: CBS Statline) 
 
 
 2003 … 2010 2011 2012 2013 2014 
Bergambacht 9.227 … 9.729 9.801 9.908 9.927 9.970 
Nederlek 14.860 … 14.087 13.994 13.992 14.132 14.075 
Ouderkerk 8.119 … 8.151 8.141 8.049 8.146 8.211 
Schoonhoven 12.254 … 11.985 11.922 11.814 11.871 11.903 
Vlist 9.800 … 9.753 9.806 9.773 9.730 9.694 
Krimpenerwaard  54.260 … 53.705 53.664 53.536 53.806 53.853 

(bron: CBS Statline) 
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Bevolkingssamenstelling 
Hoewel het aantal inwoners relatief stabiel is, is de wijze waarop de bevolking is samengesteld 
wel degelijk sterk aan het veranderen. De samenstelling heeft betrekking op de leeftijdsopbouw, 
de huishoudensomvang en de herkomst van inwoners. Dit zijn ontwikkelingen die van belang zijn 
voor de beleidsontwikkeling van de gemeente Krimpenerwaard. 
 
Er is een duidelijke groei van het aandeel mensen van 65 jaar en ouder in de totale bevolking van 
de gemeente Krimpenerwaard. Er is sprake van vergrijzing. 
 

 
(bron: CBS Statline) 
 
Ook de wijze waarop huishoudens zijn samengesteld, is aan verandering onderhevig. Het aantal 
eenpersoonshuishoudens neemt toe, de gemiddelde grootte van een huishouden neemt af. 
 

 
(bron: CBS Statline) 
De herkomst van de bevolking van de gemeente Krimpenerwaard is in ontwikkeling. Hoewel de 
totale omvang van de bevolking licht daalt, neemt het aandeel autochtone inwoners harder af. Dit 
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wordt deels gecompenseerd door een groei van het aandeel allochtonen, waarbij met name de 
niet-westerse allochtonen toenemen. 
 

 
(bron: CBS Statline) 
 
 2003 … 2010 2011 2012 2013 2014 
Inwoners 54.260 … 53.705 53.664 53.536 53.806 53.853 
Autochtonen 49.988 … 49.048 48.972 48.712 48.814 48.765 
Westerse allochtonen 2.451 … 2.518 2.508 2.532 2.611 2.635 
Niet-westerse allochtonen 1.821 … 2.139 2.184 2.292 2.385 2.453 

(bron: CBS Statline) 
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Ontwikkeling leerlingaantallen basisonderwijs 
 
 Telling  

1-10-2011 
Telling  

1-10-2012 
Telling  

1-10-2013 
Prognose  
1-10-2025 

     
Bergambacht      
De Ark 289 276 268 256 
De Wegwijzer 162 161 163 159 
De Kromme Draai 125 125 120 148 
De Polsstok 57 55 41 49 
Kiezel en Kei 334 334 315 329 
     
Nederlek      
De Wegwijzer 201 189 166 225 
Eben Haezerschool 162 157 154 147 
Floraschool 85 74 69 109 
Prinses Ireneschool 202 217 226 258 
Koningin Wilhelminaschool 253 231 223 225 
Prins Bernhardschool 42 42 36 41 
Het Schateiland 228 210 198 229 
     
Ouderkerk      
De Bron 140 130 130 126 
Koningin Wilhelminaschool 221 219 223 228 
Koningin Julianaschool 97 105 90 118 
De Schakel 185 183 184 190 
De Kranepoort 96 97 98 92 
     
Schoonhoven      
De Krullevaar 173 141 131 197 
Koningin Emmaschool 309 298 296 420 
De Vlieger 265 285 288 213 
Ichthus 159 149 136 200 
De Rank 321 311 321 259 
     
Vlist      
De Hazelmuis 274 262 266 213 
Oranje Nassauschool 206 206 207 171 
De Morgenster 93 86 89 74 
St. Catharinaschool 158 147 145 108 
De Vlisterstroom 104 93 87 67 
     
Totaal  4.941 4.783 4.670 4.851 
     
(bron: prognose Lokaal Onderwijs K5) 
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Ontwikkeling bijstandsgerechtigden 
 
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de ontwikkeling van het aantal personen die gebruik 
hebben gemaakt van inkomensondersteuning door middel van een uitkering. Dit betreft 
uitkeringen in het kader van de WWB, IOAZ en IOAW. 
 
 1-1-2009 1-1-2010 1-1-2011 1-1-2012 1-1-2013 1-1-2014 
Bergambacht 31 43 39 44 48 60 
Nederlek 101 119 135 162 129 139 
Ouderkerk 26 32 38 54 47 56 
Schoonhoven 139 158 163 191 173 183 
Vlist 41 44 54 64 51 59 
Totaal  338 396 429 515 448 497 

(Bron: Jaarverslagen GR-K5) 
 
De onderstaande grafiek laat de procentuele ontwikkeling zien van de aantallen per voormalige 
gemeente, over de periode van 1 januari 2009 tot en met 1 januari 2014. De stijgingen zijn fors, 
variërend van 32% tot 115%. De groei van het totaal aantal uitkeringsgerechtigden in de 
gemeente Krimpenerwaard is met 47% toegenomen. 
 

 
(Bron: Jaarverslagen GR-K5) 
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I. Sociaal Domein 
 
De komende jaren gaat er veel veranderen binnen het sociale domein. Na vaststelling van de 
Jeugdwet, nieuwe WMO en de Participatiewet krijgt de gemeente er op dit terrein veel nieuwe 
taken bij. Dit brengt veel risico’s met zich mee, zie hiertoe ook de paragraaf Weerstandsvermogen 
en risicobeheersing. In de afgelopen jaren is er al heel veel opgezet middels het huidige 
jeugdbeleid, breder welzijnsbeleid, de huidige taken binnen de Wmo en het ouderenbeleid. Al wat 
daar geïnvesteerd is in de samenleving helpt bij de succesvolle implementatie van de nieuwe 
taken in het sociaal domein. 
 
Ambitie voor 2015 is continuïteit en kwalitatief goede zorg binnen de beschikbare budgettaire 
kaders. Om dit te realiseren moet de toegang naar voorzieningen goed worden georganiseerd. 
 
De vernieuwing van het sociaal domein is een complexe opgave. Met de decentralisaties neemt 
het aantal cliënten voor de gemeente Krimpenerwaard in het sociaal domein met maximaal 45% 
toe. Daarnaast wordt er op de decentralisatie van middelen een korting door het Rijk toegepast 
die ligt tussen de 2,8% en 25%. De gedachte achter deze bezuiniging is dat de bestaande 
indicatiestellende structuren niet meer voldoen en leiden tot een te hoog gebruik van individuele 
voorzieningen. De gemeente moet echter deze bezuiniging wel waar maken. Dat betekent:  
1. Versterken van de samenleving zodat zij nog meer zorgvragen gaat opvangen; 
2. Creëren van een afdoend aanbod van algemene voorzieningen waardoor cliënten minder 

snel op relatief dure individuele voorzieningen zijn aangewezen; 
3. Eenduidige en goede toegang tot de zorg organiseren die vanuit integraliteit en goede 

vraaganalyse een passend gekanteld zorgarrangement kan aanbieden; 
4. Scherpe sturing op prijs, kwaliteit en vernieuwing van de zorg bij aanbieders. 
 
Op het moment van schrijven van deze paragraaf zijn er nog veel onduidelijkheden en het proces 
is dynamisch. De voormalige gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en 
Vlist in de Krimpenerwaard zijn in overleg met de regio al twee jaar bezig met het voorbereiden 
van deze transities. Dit doen wij niet alleen. Samen met inwoners, aanbieders, organisaties, 
ondernemers, adviesraden en cliënten denken wij na over de manier waarop wij deze taken het 
beste kunnen uitvoeren. De doelen van ons beleid zijn daarmee nu helder: 
1. Zorgcontinuïteit voor bestaande en nieuwe zorgvragen vanaf 1-11-2014 voor de Wmo en 

vanaf 1-1-2015 voor de overige decentralisaties; 
2. Vernieuwing van de toegang tot de zorg per 1-1-2015 door middel van de inrichting van een 

integraal zorgloket en het instellen van een sociaal team; 
3. Bewaken van het gedecentraliseerde budgettaire kader; 
4. Programmatisch versterken van de samenleving en het aanbod van voorliggende, algemene 

voorzieningen passend bij de vraag vanaf 1-7-2015. 
 

Deze beleidsdoelen betekenen dat we een aantal perspectieven hanteren:  
- We stellen de klant centraal in de wijze waarop wij overgaan tot de implementatie van 

beleid. Voor alles bieden we zorgcontinuïteit.  
- Het beleidsplan (Gebundelde krachten) stelt belangrijke doelen aan de organisatie. 

Zonder een goede toegang, inkoop en informatieorganisatie is succesvolle implementatie 
niet mogelijk.  

- Te allen tijde staat het budget centraal. De bezuinigingen vanuit Rijkswege mogen niet 
leiden tot een financieel probleem voor de gemeente. 
 

Om (tijdig) te kunnen sturen op de geformuleerde doelen, moet er monitoring plaatsvinden met 
gebruik van een aantal vastgestelde indicatoren. De monitoring en verantwoording gaat over de 
effectiviteit en efficiëntie van de inzet, maar ook over de mate waarin we inhoudelijke doelen 
(resultaten) bereiken of maatschappelijke effecten (outcome) realiseren. De doelstellingen van 
het beleidsplan zijn daarvoor de kapstok. We kiezen daarbij niet voor een uitputtende reeks van 
doelen, maar voor een beperkte set van doelen die een indicatie geven van de beleidseffecten 
en de maatregelen die gemeenten en aanbieders hebben genomen. 
 
De combinatie van landelijke en gemeentelijke indicatoren levert informatie op drie niveaus: 
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• Over de productie; ten behoeve van inzicht voor de inkoop en de sturing van het 
hulpaanbod. Deze indicatoren zijn nodig voor de invulling van de opdrachtgeverrol. 

• Over uitkomsten van de hulp; ten behoeve van inzicht over de kwaliteit, efficiëntie en 
effectiviteit van de verleende hulp. Deze indicatoren zijn relevant voor zowel de rol als  
opdrachtgever, als die van regisseur. 

• Over de maatschappelijke effecten; ten behoeve van inzicht in het bereiken van de 
doelstellingen van het gemeentelijk en regionaal jeugdstelsel. Dit is relevant voor de rol van 
regisseur. 

 
Om onze opgave te vervullen en de kansen te benutten, is innovatie binnen het sociaal domein 
nodig. We moeten zorgen dat er minder geld voor de individuele voorzieningen nodig is, meer 
geïnvesteerd wordt in de collectieve voorzieningen en dat de samenleving zorgtaken zoveel 
mogelijk zelf op zich neemt daar waar dat mogelijk is. Dit kunnen we onder andere bereiken door 
het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers en in te zetten op meer preventie en lichte 
zorg in plaats van zware zorg. Niet alleen omdat dit een besparing is, maar vooral omdat deze 
zaken minder zwaar ingrijpen in het leven van inwoners.  
 
Bij het uitvoeren van de landelijke opgave is de vastgestelde visie leidend. In het voorjaar van 
2013 hebben alle gemeenten in Midden-Holland de visie op het sociaal domein vastgesteld. 
Samengevat kenmerkt deze zich door de volgende zeven kernwaarden: 
- inwoners staan centraal; 
- eigen kracht vormt de basis; 
- iedereen kan meedoen; 
- de gemeente voert regie en stuurt op resultaat; 
- investeren in preventie; 
- één huishouden – één plan – één contactpersoon; 
- iedereen geeft het goede voorbeeld; 
- tijdigheid, per 1-1-2015 moeten de organisatorische zaken voldoende op orde zijn. 

 
Vanaf 2015 wordt er gewerkt aan de transformatie innovatie van het aanbod. Hoe gaan wij de 
ondersteuning vernieuwen? De onderdelen die worden ontwikkeld en uitgewerkt zijn: 
- toegang en sociaal team; 
- versterken dagelijkse leefomgeving; 
- versterken algemene voorzieningen (en terugdringen van het beroep op 

maatwerkvoorzieningen); 
- innovatie van het aanbod; 
- monitoring en verantwoording. 

 
In 2015 kunnen bewoners terecht bij het Zorgloket. Inwoners kunnen hier digitaal, telefonisch en 
fysiek terecht met enkelvoudige vragen binnen het sociaal domein. Wanneer gewenst of 
noodzakelijk vindt bezoek aan huis plaats. 
De functies van het zorgloket zijn: 
- bieden van informatie en advies; 
- triage (inschatting van ernst en aard van de ondersteuningsvraag); 
- afhandelen van enkelvoudige ondersteuningsvragen; 
- administratieve afhandeling en rechtmatigheidstoetsing (ook voor het sociaal team en voor 

ondersteuning na doorverwijzing van de huisarts); 
- doorverwijzing naar sociaal team bij gezinnen met meervoudige of complexe problematiek. 
 
In de Krimpenerwaard organiseren we een sociaal team dat operationeel is op 1-1-2015. De 
kaders voor dit sociaal team zijn opgenomen in het beleidskader Gebundelde Krachten als 
onderdeel van de nieuwe sociale infrastructuur. Het sociaal team zorgt voor coördinatie en 
begeleiding naar zorg voor gezinnen met meervoudige problematiek. 
  
Het sociaal team richt zich primair op inwoners die (tijdelijk) minder zelfredzaam zijn met 
ondersteuningsvragen op meerdere levensgebieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inwoners  met 
een handicap of aandoening. Maar ook inwoners die door (een opeenstapeling van) 
levensgebeurtenissen tijdelijk niet volledig zelfredzaam zijn. Zij vinden hun weg naar het sociaal 
team via het zorgloket, professionals of andere vindplaatsen. Geïndiceerde cliënten worden door 
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via het Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH) gecontracteerde zorg gematcht aan 
zorgleveranciers. 
 
Cliëntparticipatie en inspraak en advies 
Om de integraliteit van advisering en inspraak te bevorderen neemt de gemeente in haar 
verordening regels op voor het instellen van een adviesorgaan Sociaal Domein breed. De 
samenstelling van dit adviesorgaan is opgebouwd uit (een vertegenwoordiging van) de 
doelgroepen van de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Participatiewet. De samenwerking tussen de 
huidige Wmo adviesraden is het startpunt voor deze adviesraad Sociaal Domein. Met deze 
samenwerkende adviesraden in de Krimpenerwaard wordt een plan opgesteld om te komen tot 
een adviesorgaan Sociaal Domein per 1-7-2015. In het op te stellen plan dient rekening gehouden 
te worden met het toetsen van en adviseren over het gemeentelijk beleid enerzijds en de inspraak 
van cliënten anderzijds. In dit plan zal rekening gehouden worden met het voorkomen van 
belangenverstrengeling. De oorspronkelijke Wmo-adviesraden hadden als primaire opdracht het 
toetsen van en adviseren over het gemeentelijk beleid. De nieuwe vorm kent ook 
belangenbehartiging. Dit leidt tot een risico op belangenverstrengeling. Om dit te voorkomen kan 
gekozen worden voor een geleegde (piramide) structuur. 
De huidige WSW-cliëntenraad blijft voortbestaan voor de zittende (maar in de toekomst 
afnemende) WSW-cliënten. Vanuit deze achtergrond wordt de functie van de WSW-cliëntenraad 
niet overgenomen door de nieuw te vormen adviesraad Sociaal Domein. Daarnaast blijven de 
cliëntenraden van andere (jeugd)aanbieders bestaan. 
 
Financiën 
Binnen het Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening gaat veel geld 
om. Hiertegenover staan verschillende Rijksuitkeringen die hieronder separaat inzichtelijk worden 
gemaakt. 
 
Sociaal domein: 
Met ingang van 1 januari 2015 wordt een integratie-uitkering Sociaal Domein toegevoegd aan de 
algemene uitkering gemeentefonds. Hiermee heeft het Rijk haar voornemen om een Sociaal 
Deelfonds met een bestedingsverplichting voor de nieuwe taken in te stellen laten vervallen. In de 
septembercirculaire 2014 zijn gemeenten hierover geïnformeerd. 
 
De integratie- uitkering Sociaal Domein is onderverdeeld in deelbudgetten voor Jeugdzorg   
€ 10,7 miljoen, Participatiewet € 4,3 miljoen en Nieuwe Wmo ad € 4,2 miljoen. Totaal is er voor de 
gemeente Krimpenerwaard een budget van € 19,2 beschikbaar voor het Sociaal Domein in 2015. 
Hierbij moet worden vermeld dat de uitkering voor het Participatiebudget  2015 bestaat uit een 
bedrag van € 3,7 miljoen voor de WsW en een bedrag van € 0,6 miljoen voor het 
participatiebudget. Tot en met 2014 waren dit specifieke uitkeringen, maar vanaf 2015 niet meer. 
De budgetten zijn nu onderdeel van de integratie- uitkering Sociaal Domein en hiermee onderdeel 
geworden van de algemene uitkering. 
 
De ontvangen budgetten voor het Sociaal Domein vallen volledig onder het Programma Sociale 
voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. 
 
Totaal overige Rijksuitkeringen met betrekking tot Programma Sociale voorzieningen en 
maatschappelijke dienstverlening: 
Binnen het Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening zijn naast de 
integratie- uitkering Sociaal Domein nog andere uitkeringen van toepassing. 
 
De voormalige gemeenten die zijn opgegaan in de nieuwe gemeente Krimpenerwaard ontvingen 
al middelen van het Rijk voor de bestaande taken in de Wmo (Hulp bij het huishouden, rol- en 
vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen) middels de integratie- uitkering Wmo. Deze 
uitkering bedraagt € 3,8 miljoen voor de nieuwe gemeente Krimpenerwaard in 2015, waarbij 
rekening is gehouden met de korting op de Hulp bij het huishouden door het Rijk met 25%. 
 
De voormalige gemeenten ontvingen ook een specifieke uitkering voor de WWB en de BBZ (Wet 
Buig). Dit blijven specifieke uitkeringen voor de nieuwe gemeente in 2015 en staan dus los van 
het Sociaal deelfonds. Het budget voor 2015 is € 8,2 miljoen. 
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Een compleet overzicht van de mutaties in de Rijksuitgaven is weergegeven in de volgende tabel. 
Rijksbijdragen

Participatiewet

Was Wordt

Functie Omschrijving Begroting 2014 Functie Omschrijving Begroting 2015

610

Bijstandsuitkeringen WWB, IOAW en 

IOAZ  (Wet Buig) Specifieke uitkering 610

Bijstandsuitkeringen WWB, IOAW en IOAZ  (Wet 

Buig) Specifieke uitkering (progr 6)

(Gebundelde uitkering SiSa G2) (Gebundelde uitkering SiSa G2)

 €                                                                       7.612.151  €                                                                       8.171.651 

610 Bijstandsuitkering BBZ

Specifieke uitkering Besluit 

Bijstandsverlening Zelfstandigen 610 Bijstandsuitkering BBZ

Specifieke uitkering Besluit 

Bijstandsverlening Zelfstandigen 

(BBZ SiSa G3) (BBZ SiSa G3)

 €                                                                             25.036  €                                                                             37.764 

611 Wet Sociale Werkvoorziening Specifieke uitkering WsW 611 Wet Sociale Werkvoorziening

Gemeentefonds Integratie-uitkering Sociaal 

Domein

(WSW SiSa G1) (Particpatiebudget nieuw)

3.807.956€                                                                        3.659.327€                                                                        

623 Re-integratiebudget (Participatiebudget) Specifieke uitkering (participatiebudget) 623 Re-integratiebudget (Participatiebudget)

Gemeentefonds Integratie-uitkering Sociaal 

Domein

(Participatiebudget SiSa G4) (Particpatiebudget nieuw)

1.303.541€                                                                        609.167€                                                                            

623 Educatiebudget (Particpatiebudget) Specifieke uitkering (participatiebudget) 623 Educatiebudget (Particpatiebudget)

Nieuwe specifieke uitkering rechtstreeks 

naar centrumgemeente Gouda

(Participatiebudget SiSa G4) (Niet naar Krimpenerwaard)

107.505€                                                                            

Wmo 

Was Wordt

652 Wmo beleid (huidig)

Gemeentefonds Integratie-uitkering Wmo 

(IU) 661

Maatwerkvoorzieningen Natura materieel 

Wmo

Gemeentefonds Integratie-uitkering Wmo 

(IU)

Hulp bij huishouden 662 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel 

Rol- en vervoersvoorzieningen 670 Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

Woningaanpassingen 672 PGB Wmo en Jeugd

Integratie- uitkering Wmo IU  €                                                                       4.201.961  €                                                                           609.167 

Nieuwe Wmo taken 662

Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel 

Wmo

Gemeentefonds Integratie-uitkering Sociaal 

Domein

663 Opvang en beschermd wonen Wmo (Nieuwe Wmo)

677 Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo 

Jeugd

Was Wordt

Div. Nieuwe  taken Jeugd 670 Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

Gemeentefonds Integratie-uitkering Sociaal 

Domein

671 Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd (Jeugdzorg)

687

Ouderbijdragen individuele voorzieningen en 

opvang Jeugd

10.715.819€                                                                      

Samengevat

2014 2015

Participatiebudget  €                                                                       5.111.497 = WSW +Participatie -/- Educatie, wordt immers overgeheveld vanaf 2015) 4.268.493€                                                                        

Wmo 4.201.961€                                                                        

Jeugdzorg 10.715.819€                                                                      

Totaal integratie- uitkering Sociaal Domein 19.186.274€                                                                      

Totaal integratie- uitkering Wmo  €                                                                       5.164.284  €                                                                       3.758.940 

Specifieke uitkering WWB  €                                                                       7.612.151  €                                                                       8.171.651 

Specifieke uitkering BBZ  €                                                                             25.036  €                                                                             37.764  
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J. Frictiekosten 

 
Gemeenten die herindelen, ontvangen een vergoeding uit het Gemeentefonds om de kosten die 
zij maken te dekken. Deze kosten worden ook wel frictiekosten genoemd. De vergoeding van de 
frictiekosten werd in het verleden uitbetaald in een periode van vier jaar nadat de herindeling 
gerealiseerd is (40%, 20%, 20%, 20%).  
In de meicirculaire 2013 heeft de minister aangegeven de vergoeding van de frictiekosten te 
verruimen en de uitbetaling te vervroegen. De verruiming houdt een ophoging met 25% in. De 
vervroeging betekent dat de betreffende gemeenten deze 25% in het jaar voorafgaande aan de 
herindeling krijgen uitgekeerd. 
Het deel voorafgaand aan de herindeling wordt in gelijke delen verdeeld over de fusiepartners. 
Vanaf de datum van de herindeling komt het alleen aan de nieuwe gemeente toe. De uitbetaling 
van de vergoeding voor frictiekosten loopt mee in de reguliere bevoorschotting van de algemene 
uitkering uit het gemeentefonds en wordt in 50 gelijke termijnen per jaar uitbetaald. 
 
Frictiekosten 
De handreiking administratieve en organisatorische aspecten gemeentelijke herindeling van juli 
2009 van de Provincie Zuid-Holland geeft aan wat onder frictiekosten moet worden bestaan. 
Hierin wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën van mate van toekenning aan herindeling. 

a. Geheel toe te rekenen kosten; 
b. Gedeeltelijk toe te rekenen kosten; 
c. Niet toe te rekenen kosten. 

Voor een specificatie van wat onder deze kosten verstaan wordt, wordt verwezen naar genoemde 
handreiking. In het plan van aanpak gemeentelijke herindeling is aangesloten bij de indeling van 
de provincie. 
 
Uitkering 
In onderstaande tabel is het aan frictiekostenvergoeding te ontvangen bedrag per jaarschijf 
opgenomen. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op de bedragen zoals bekend bij de 
septembercirculaire 2014.  
 

2014 2015 2016 2017 2018 Totaal

Uitkering herindeling 4.104.760 6.581.366 3.290.683 3.290.683 3.290.683 20.558.175  
 
Besteding 
Er is in de afzonderlijke gemeenteraden inmiddels een aantal besluiten genomen met betrekking 
tot kosten die ten laste van de frictiekosten worden gebracht. Dit betreft: 

1) Voorstel tot beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van het projectbureau voor 
de uitvoering van het plan van aanpak herindeling; 

2) Voorstel tot beschikbaar stellen van een krediet voor de ICT-migratiekosten i.v.m. de 
herindeling; 

3) Begrotingswijziging kredieten huisvesting herindeling. 
Naast deze reeds goedgekeurde voorstellen wordt (in de begroting) voorgesteld om ook de 
kosten die verband houden met het verschil tussen de werkelijke personele bezetting en de 
nieuwe formatie ten laste te brengen van frictiekosten. Tevens worden de kosten in verband met 
wachtgelden bestuurders ten laste van de frictiekosten gebracht. 
In onderstaande tabel worden deze kosten afgezet tegen de beschikbare middelen. De in de tabel 
opgenomen bedragen zijn gebaseerd op diverse aannames (zie ook de toelichting van de 
verschillende posten). 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal

Te ontvangen:

Uitkering herindeling 4.104.760 6.581.366 3.290.683 3.290.683 3.290.683 -                 -                 -                 20.558.175

Te bekostigen:

Begroting projectbureau 2.500.000 -                  -                 -                 -                 -                 -                 -                 2.500.000

Individuele gemeenten 1.604.760 -                  -                 -                 -                 -                 -                 -                 1.604.760

Krediet ICT -                    1.000.000 -                 -                 -                 -                 -                 -                 1.000.000

Huisvesting (afschrijving sloopkosten) -                    488.952     -                 -                 -                 -                 -                 -                 488.952

Huisvesting (toevoeging reserve) -                    1.274.909 1.274.909 1.274.909 1.274.909 -                 -                 -                 5.099.635

Verschillen staat B -                    1.359.525 1.334.092 1.299.380 784.517 168.696 168.696 112.464 5.227.369

Wachtgeld bestuurders -                    507.821 444.343 444.343 74.057 -                 1.470.564

Overige kosten i.v.m. o.a. sociaal 

statuut (bijvoorbeeld flankerend 

beleid), automatisering, huisvesting

-                    791.724 791.724 791.724 791.724 -                 -                 -                 

3.166.894

Beschikbaar 0 1.158.436 -554.384 -519.672 365.477 -168.696 -168.696 -112.464 0  
 

Ad Krediet ICT 
Het krediet voor de ICT-migratie is in 2014 beschikbaar gesteld. Afgesproken is dat de 
afzonderlijke gemeenten de kosten, vooruitlopend op de te ontvangen herindelingsbijdrage 2015, 
voorfinancieren ten laste van hun algemene reserves. In 2015 wordt het betreffende bedrag 
vanuit het frictiebudget teruggestort in de algemene reserve van de nieuwe gemeente. 
 
Ad Huisvesting 
De kosten in verband met sloopwerkzaamheden en verhuizing worden in één keer ten laste van 
de frictiekosten gebracht. Voor de verbouwingskosten geldt dat er gedurende vier jaar een zelfde 
bedrag in een reserve huisvesting wordt gestort. Vervolgens wordt deze reserve aangewend om 
hier in de toekomst de kapitaallasten (rente en afschrijving) in de exploitatie mee te kunnen 
dekken. 
 
Ad verschillen staat B 
Dit betreft het verschil tussen de huidige personeelslasten en de personele lasten volgend uit  
nieuwe formatie. Hierbij is een aantal uitgangspunten gehanteerd: 

- 3,5 jaar salarisgarantie en daarna gedurende 38 maanden 70% uitkering; 
- Per jaarschijf zijn de medewerkers die de dan pensioengerechtigde leeftijd bereiken qua 

kosten in mindering gebracht. Dit betekent wel dat al deze personen of niet in de formatie 
zitten of één-op-één vervangen kunnen worden door een collega die eerst buiten de 
formatie viel. 

 
Ad wachtgeld bestuurders 
Ook hier geldt dat bij de bepaling van genoemde bedragen een aantal uitgangspunten is 
gehanteerd. Dit betreft: 

- Aangenomen is dat er van de huidige wethouders twee terugkeren in het nieuwe college. 
Zij ontvangen derhalve geen wachtgeld; 

- Voor de overige wethouders geldt dat is gerekend met 80% vergoeding in het eerste jaar 
en 70% gedurende de volgende 2 jaar en 2 maanden; 

- Er is ‘gemakshalve’ vanuit gegaan dat geen van de huidige wethouders recht heeft op 
een verlengde termijn; 

- Er is geen rekening gehouden met eventueel bij de huidige gemeenten aanwezige 
wachtgeldvoorzieningen die ingezet kunnen worden. 

 
De voornoemde aannames zullen ertoe leiden dat de werkelijke kosten afwijken van de hierboven 
gepresenteerde, maar voor nu vormt dit een goede indicatie. 
 
Restant 
Het huidige voorziene restant van de frictiekosten bedraagt ruim € 3,4 miljoen. De volgende 
kosten, voortkomend uit de herindeling, zullen hier eventueel nog ten laste van moeten worden 
gebracht: 

- Kosten in verband met sociaal statuut; 
- Kosten automatisering en administratie; 
- Huisvestingskosten 
- Overige kosten. 
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Financiële begroting en meerjarenraming 
 

Model 1: (Meerjarig) overzicht van de baten en lasten (bedragen x € 1.000) 
 

Begroting Meerjarenraming
Programma 2015 2016 2017 2018
0. Algemeen bestuur

 - Lasten 3.984              3.964              3.988              3.987              
 - Baten 1.224              1.073              1.073              1.073              
Saldo 2.761-              2.892-              2.915-              2.914-              

1. Openbare orde en veiligheid
 - Lasten 3.956              3.797              3.770              3.606              
 - Baten 139                 139                 139                 139                 
Saldo 3.817-              3.658-              3.631-              3.467-              

2. Verkeer, vervoer en waterstaat
 - Lasten 8.158              7.990              8.008              7.990              
 - Baten 425                 425                 426                 426                 
Saldo 7.733-              7.565-              7.582-              7.564-              

3. Economische zaken
 - Lasten 77                   72                   72                   72                   
 - Baten 817                 817                 799                 799                 
Saldo 740                 746                 727                 727                 

4. Onderwijs
 - Lasten 5.961              5.891              5.503              5.410              
 - Baten 373                 373                 373                 373                 
Saldo 5.588-              5.518-              5.130-              5.037-              

5. Cultuur, sport en recreatie
 - Lasten 8.076              7.982              7.473              7.448              
 - Baten 2.021              2.019              1.948              1.878              
Saldo 6.056-              5.964-              5.524-              5.569-              

6. Soc. Voorz. en maatsch. dienstverlening
 - Lasten 40.001            39.947            39.905            39.904            
 - Baten 10.534            10.537            10.539            10.539            
Saldo 29.468-            29.410-            29.367-            29.366-            

7. Volksgezondheid en milieu
 - Lasten 17.216            17.058            17.141            17.240            
 - Baten 13.610            13.434            13.529            13.647            
Saldo 3.606-              3.624-              3.612-              3.593-              

8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
 - Lasten 6.035              6.101              5.531              2.046              
 - Baten 9.520              8.560              7.477              2.618              
Saldo 3.485              2.459              1.947              573                 

Totaal saldo programmaplan 54.802-            55.424-            55.087-            56.211-            

Algemene dekkingsmiddelen & onvoorzien
Lokale heffingen 10.567            10.568            10.568            10.568            
Gemeentefonds (algemene uitkering) 69.612            67.042            66.897            66.546            
Dividenden 52                   52                   52                   52                   
Saldo financieringsfunctie 1.696              1.495              1.364              1.408              
Overige eigen middelen 2.193-              2.574-              2.396-              1.915-              
Onvoorzien 150                 180                 148                 148                 
Saldo kostenplaatsen 21.378-            21.167-            21.169-            21.063-            
Saldo Algemene Dekkingsmiddelen 58.506            55.595            55.463            55.744            

Totaal saldo van baten en lasten 3.703              171                 376                 467-                  
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Begroting Meerjarenraming
Programma 2015 2016 2017 2018
Beoogde toevoeging en onttrekking aan
reserves per programma

Toevoegingen:

0. Algemeen bestuur 376                 225                 281                 200                 

1. Openbare orde en veiligheid -                     -                     -                     -                     

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 241                 241                 241                 241                 

3. Economische zaken -                     -                     -                     -                     

4. Onderwijs -                     -                     -                     -                     

5. Cultuur, sport en recreatie 305                 279                 209                 139                 

6. Soc. Voorz. en maatsch. dienstverl. -                     -                     -                     -                     

7. Volksgezondheid en milieu 1.103              1.074              1.110              1.209              

8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ord. 2.555              1.981              1.373              116                 

Alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien 6.885              2.777              2.896              2.749              
Totaal 11.465            6.577              6.110              4.655              

Onttrekkingen:

0. Algemeen bestuur 526                 444                 475                 300                 

1. Openbare orde en veiligheid -                     -                     -                     -                     

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 332                 210                 218                 198                 

3. Economische zaken -                     -                     -                     -                     

4. Onderwijs 85                   85                   85                   85                   

5. Cultuur, sport en recreatie 398                 388                 65                   76                   

6. Soc. Voorz. en maatsch. dienstverl. 22                   22                   4                    4                    

7. Volksgezondheid en milieu 1.028              1.287              1.299              1.269              

8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ord. 2.551              1.762              1.728              1.277              

Alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.513              1.982              1.300              1.001              
Totaal 6.455              6.180              5.174              4.209              

Geraamd resultaat 1.307-              226-                 559-                 913-                  
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Model 2: Gronden waarop de meerjarenramingen zijn gebaseerd 
 
Inleiding: 

 
In dit model zijn de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2015-2018 weergegeven. Deze 
kaders heeft de werkgroep Financiën als startpunt genomen voor deze begroting van de 
gemeente Krimpenerwaard.  

 
 

Uitgangspunten: 
 

1. De programmabegroting gemaakt op hoofdfunctie. 
 

Toelichting: 
 

In de begroting wordt uitgegaan van bestaand beleid. Het beleid zoals dat in de 
meerjarenbegrotingen 2014-2017 van de voormalige gemeenten is opgenomen wordt vertaald 
naar de hoofdfuncties. Hierbij is als vertrekpunt de stand van zaken tot en met 2 oktober 2014 
opgenomen. 

 
Hoofdfunctie 0 ALGEMEEN BESTUUR 
Hoofdfunctie 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 
Hoofdfunctie 2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 
Hoofdfunctie 3 ECONOMISCHE ZAKEN 
Hoofdfunctie 4 ONDERWIJS 
Hoofdfunctie 5 CULTUUR EN RECREATIE 

Hoofdfunctie 6 
SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE 
DIENSTVERLENING 

Hoofdfunctie 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 
Hoofdfunctie 8 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 
Hoofdfunctie 9 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 

 
 

2. Paragrafen: 
 

Voor de begroting zijn de volgende paragrafen worden opgesteld.  
 

• A: Lokale heffingen  
• B: Weerstandsvermogen  en Risicobeheersing 
• C: Kapitaalgoederen  
• D: Financiering  
• E: Bedrijfsvoering 
• F: Verbonden partijen 
• G: Grondbeleid 
• H: Demografische ontwikkelingen  
• I:  Sociaal deelfonds  
• J: Frictiekosten 

 
3. De algemene uitkering in de begroting is gebaseerd op de septembercirculaire 2014. 

 
Indien de algemene uitkering in de septembercirculaire op specifieke punten wijzigt ten opzichte 
van de meicirculaire, dan zal dit zowel aan de baten als aan de lastenkant worden verwerkt.  

 
4. De begroting is meerjarig opzicht opgesteld in constante prijzen.  
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5. Indexering op lonen en prijzen voor 2015. 
 

De begroting is opgesteld met een inflatiecorrectie van 1,5% voor 2015. De loonindexatie is 
verwerkt conform de vastgestelde gemeentelijke Cao. 

 
 

6. Personele lasten zijn opgenomen op basis van het formatieplan. 
 

De personele lasten zijn opgenomen conform het vastgestelde formatieplan. Hierbij is de 
doorrekening van het formatieplan (die naar verwachting zal worden uitgevoerd door het 
projectbureau) onverkort worden verwerkt in de begroting. Eventuele kosten die samenhangen 
met herplaatsingskandidaten worden ten laste van het frictiekostenbudget gebracht.  

 
 

7. Aantal inwoners / woonruimten 
 

Voor de begroting is het aantal inwoners en woonruimten op 1 januari 2014 van de vijf 
afzonderlijke gemeenten gesommeerd en als uitgangspunt genomen.  

 
 

8. Omslagrente 
 

De omslagrente is gebaseerd op de gemiddelde rente van de uitstaande lening portefeuille per 1 
mei 2014. 

 
 

9. Vervangingsinvesteringen zijn altijd opgenomen (voor hetzelfde bedrag als de 
oorspronkelijke investering) tenzij er een bewuste keuze is gemaakt om niet te vervangen. 

 
 
10. De begrotingswijzigingen tot en met 2 oktober 2014 zijn verwerkt in de begroting 2015 

 
 
11. De bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen zijn opgenomen conform de begrotingen 

2015 van deze gemeenschappelijke regelingen. 
 

12. De opbrengsten uit belastingen zijn niet geïndexeerd ten opzichte van 2014, behalve de 
OZB (1,5%). 

 
 

13. Er wordt een aparte nota reserves en voorzieningen opgesteld. 
 

Voor de notitie reserves en voorzieningen 2015 en de begroting 2015 worden de uitgangspunten 
die de voormalige gemeenten hanteren geharmoniseerd. Uitgangspunt is dat in die gevallen waar 
een onderhoudsplan voorhanden is als voorziening wordt opgenomen. 
 
Voorzieningen: 
In de nota reserves en voorzieningen worden voorzieningen met eenzelfde doel worden 
samengevoegd tot één voorziening.  
 
Reserves: 
Reserves waar een bestedingsplan onder ligt of dienen ter dekking van kapitaallasten blijven in 
stand, tenzij de reserve wordt omgezet naar een voorziening. Overige reserves worden 
toegevoegd aan de algemene reserve. 

 



 
 

92 
 
 

Rentetoevoeging aan reserves vindt alleen plaats als dit noodzakelijk is gelet op het 
onderliggende bestedingsplan. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een kapitaaldekkingsreserve. 
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Model 3: Verschillen ten opzichte van vorig begrotingsjaar 
 
Niet van toepassing 
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Model 4: Overzicht van de geraamde incidentele lasten en baten (bedragen x € 1.000) 
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Model 5: Nieuw beleid 
 
Niet van toepassing 
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Model 6: Investeringen met een economisch- of maatschappelijk nut per programma 
 

Begroting Meerjarenraming

Prog VG Nut Omschrijving Res_voorz Tarieven 2015 2016 2017 2018

0 BAB ECONOMISCH NUT Diverse hardware (verv) 2015 . . 19              -                 -                 -                 

Diverse hardware (verv) 2016 . . -                 25              -                 -                 

Diverse hardware (verv) 2017 . . -                 -                 2                -                 

Isuzu NLH 85 5-VHH-25 (nieuw) . . -                 -                 36              -                 

Mega Multi truck  45-LPS-7 (nieuw) . . -                 18              -                 -                 

Mercedes Sprinter 9-VFS-78 (nieuw) . . -                 -                 45              -                 

Nimos Nitra (nieuw) . . -                 -                 34              -                 

Softwarebeheer pakket groen (nieuw) . . -                 -                 20              -                 

Verv.meubilair/interne aanpassingen (verv). . -                 -                 103           -                 

Vervangen opzetstrooier (nieuw) . . -                 -                 31              -                 

vw caddy (nieuw) . . -                 27              -                 -                 

Totaal BAB 19              70              271           -                 

K5 ECONOMISCH NUT backup omgeving . . -                 -                 -                 14              

Back-up omgeving . . -                 27              -                 -                 

infrastructuur . . -                 12              6                67              

KA software . . -                 -                 -                 146           

overige software (cognos en impromptu vervaning). . -                 -                 -                 88              

servers productieomgeving . . -                 5                -                 42              

Telecommunicatiesysteem . . -                 -                 -                 150           

werkplekken . . 38              3                10              4                

werkplekken tablets . . 4                -                 -                 -                 

Totaal K5 42              47              16              511           

NLK ECONOMISCH NUT Vervanging 22 PC's Reserve . -                 -                 -                 -                 

Vervanging 24 iPads Reserve . 16              -                 -                 -                 

Totaal NLK 16              -                 -                 -                 

OUD ECONOMISCH NUT Inrichting gemeentewerken Reserve . -                 45              -                 -                 

Iveco daily Reserve . -                 45              -                 -                 

Mini graver Reserve . -                 -                 25              -                 

Mitsubishi 95 VRK1 Reserve . 45              -                 -                 -                 

Mitsubishi 96 VRK1 Reserve . 45              -                 -                 -                 

Totaal OUD 90              90              25              -                 

VLI ECONOMISCH NUT - Investeringen ICT 2014-2017 (werkplekken + infrastructuur). . 27              25              11              -                 

Totaal VLI 27              25              11              -                 

Totaal 0 194           232           323           511           

1 VLI ECONOMISCH NUT - Verplaatsen brandweergarage Stolwijk . . -                 2.300        -                 -                 

Totaal VLI -                 2.300        -                 -                 

Totaal 1 -                 2.300        -                 -                 

2 BAB MAATSCHAPPELIJK NUTTunnel / verkeerskundige oplossingen . . 1.535        -                 -                 -                 

Totaal BAB 1.535        -                 -                 -                 

NLK ECONOMISCH NUT OV: Mastvervanging Reserve . 52              52              52              -                 

OV: Vervanging armaturen Reserve . 54              54              54              -                 

Totaal NLK 106           106           106           -                 

OUD MAATSCHAPPELIJK NUTAanpassen en vernieuwen beschoeiing BakweteringReserve . 17              -                 -                 -                 

LED verlichting project 1 Reserve . -                 17              -                 -                 

LED verlichting project 2 Reserve . -                 106           -                 -                 

LED verlichting project 3 Reserve . -                 47              -                 -                 

LED verlichting project 4 Reserve . -                 -                 95              -                 

Vervangen brug Dekkerstraat Reserve . 68              -                 -                 -                 

Vervangen brug Nieuwlandsekade Reserve . 29              -                 -                 -                 

Totaal OUD 114           170           95              -                 

VLI MAATSCHAPPELIJK NUT - Aanleg rotonde Hortensialaan Stolwijk Voorziening . 500           -                 -                 -                 

- Herstraten Groenhove en Kerspelpad Voorziening . 150           -                 -                 -                 

- Planmatig klein onderhoud openbare verlichting 2014-2017Reserve . 25              25              25              -                 

- Vervangen ov en kabel Bredeweg en Grote HavenReserve . 88              -                 -                 -                 

- Vervangen ov en kabel centrum Stolwijk Reserve . 54              -                 -                 -                 

- Vervangen ov en kabel Groenhove en KerspelpadReserve . -                 40              -                 -                 

- Vervangen ov en kabel industrieterrein StolwijkReserve . 100           -                 -                 -                 

Extra ontsluiting N207 kern Stolwijk . . 1.000        -                 -                 -                 

Totaal VLI 1.917        65              25              -                 

Totaal 2 3.672        341           226           -                  
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Begroting Meerjarenraming

Prog VG Nut Omschrijving Res_voorz Tarieven 2015 2016 2017 2018  
4 VLI ECONOMISCH NUT  - Brm / herinrichten openbare ruimte Hazelmuis. . -                 472           -                 -                 

 - Ontwikkelen nieuwbouw Hazelmuis . . -                 2.191        -                 -                 

 - Sloop opstallen Hazelmuis en verw. verhardingReserve . -                 173           -                 -                 

 - Tijdelijke huisvesting Hazelmuis . . -                 133           -                 -                 

Totaal VLI -                 2.969        -                 -                 

Totaal 4 -                 2.969        -                 -                 

5 BAB ECONOMISCH NUT Inventaris De Hofstee - mjp 2015 Reserve . 19              -                 -                 -                 

Inventaris De Hofstee - mjp 2016 Reserve . -                 13              -                 -                 

Inventaris De Hofstee - mjp 2017 Reserve . -                 -                 27              -                 

Speeltoestellen - mjp 2015 Reserve . 42              -                 -                 -                 

Speeltoestellen - mjp 2017 Reserve . -                 -                 15              -                 

Sporttoestellen - mjp 2015 Reserve . 41              -                 -                 -                 

Sporttoestellen - mjp 2016 Reserve . -                 11              -                 -                 

MAATSCHAPPELIJK NUTSportvelden - mjp 2015 Reserve . 63              -                 -                 -                 

Sportvelden - mjp 2016 Reserve . -                 10              -                 -                 

Sportvelden - mjp 2017 Reserve . -                 -                 61              -                 

Totaal BAB 165           33              102           -                 

NLK ECONOMISCH NUT Gem.werken - Bedrijfswagen ongedierte (2017)Reserve . -                 -                 25              -                 

Gem.werken - Kipper voor Fendt (2015) Reserve . 15              -                 -                 -                 

Gem.werken - Kleine prof. maaier (2017) Reserve . -                 -                 20              -                 

Gem.werken - Tractor Kubota (2016) Reserve . -                 25              -                 -                 

Sporthal De Walvis - Dakbedekking Voorziening . 160           -                 -                 -                 

MAATSCHAPPELIJK NUTVoetbalvelden Krimpen aan de Lek Reserve . -                 -                 -                 -                 

Totaal NLK 175           25              45              -                 

VLI ECONOMISCH NUT Onderbouw hoofdveld . . 141           -                 -                 -                 

Toplaag hoofdveld . . 212           -                 -                 -                 

Toplaag trainingsveld . . 82              -                 -                 -                 

Vernieuwbouw kleedkamers VVS . . 126           -                 -                 -                 

Totaal VLI 561           -                 -                 -                 

Totaal 5 901           58              147           -                 

7 BAB ECONOMISCH NUT vervangingsinvesteringen 2015 15jr . Riolering 84              -                 -                 -                 

vervangingsinvesteringen 2015 40jr . Riolering 421           -                 -                 -                 

vervangingsinvesteringen 2016 40jr . Riolering -                 279           -                 -                 

vervangingsinvesteringen 2017 40jr . Riolering -                 -                 593           -                 

Totaal BAB 505           279           593           -                 

NLK ECONOMISCH NUT Riolering Bilderdijkstraat/-hof Voorziening Riolering 843           -                 -                 -                 

Riolering Buitenweg (2014) Voorziening Riolering 126           -                 -                 -                 

Riolering Centrumplan fase 2 (2016) Voorziening Riolering -                 558           -                 -                 

Riolering De Elzen (2018) Voorziening Riolering -                 -                 -                 506           

Riolering Emmastraat (2018) Voorziening Riolering -                 -                 -                 169           

Riolering Florastraat (2015) Voorziening Riolering 295           -                 -                 -                 

Riolering Johan Vermeerstraat e.o. Voorziening Riolering -                 -                 444           -                 

Riolering Schoolstraat (2018) Voorziening Riolering -                 -                 -                 421           

Riolering Twijnstraweg (2017) Voorziening Riolering -                 -                 -                 295           

Riolering Wilhelminastraat (2017) Voorziening Riolering -                 -                 121           -                 

Totaal NLK 1.264        558           564           1.391        

VLI ECONOMISCH NUT Incidentele reparaties riolering . Riolering 114           -                 -                 -                 

Onderhoud gemalen 2014-2017 . Riolering 16              -                 104           -                 

Onderhoud persleiding en randvoorzieningen 2014-2015. Riolering 255           -                 -                 -                 

Ruimen graven Haastrecht en Stolwijk Reserve Begraven 3                -                 -                 -                 

Uitbreiding begraafplaats Stolwijk Reserve Begraven 200           -                 -                 -                 

Vervangen riolering Agterpoort . Riolering -                 50              -                 -                 

Vervangen riolering vrijverval 2017 . Riolering -                 -                 1.049        -                 

Totaal VLI 588           50              1.154        -                 

Totaal 7 2.357        887           2.311        1.391        

Eindtotaal 7.124        6.788        3.006        1.901         
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Model 7: De financiering inclusief de stand en het verloop van de reserves en 
voorzieningen (bedragen x € 1.000,--) 

 
 



Model 7: De financiering inclusief de stand en het verloop van de reserves & voorzieningen
( Bedragen x € 1000,--)

Begroting Meerjarenraming

Programma 2015 2016 2017 2018

ACTIVA

Immateriële vaste activa -                           -                           -                           -                           

Materiële vaste activa

   - Mat. Vaste activa (econ. nut) 105.426                103.894                105.437                103.624                

   - Mat. Vaste activa (maatsch. nut) 13.681                  16.403                  15.812                  15.128                  

Financiële vaste activa 20.100                  18.928                  16.844                  14.995                  

TOTAAL VASTE ACTIVA 139.207                139.224                138.093                133.747                

Onderh. werk (incl. bouwgrondexpl.) 24.571                  21.583                  18.512                  15.425                  

TOTAAL ACTIVA 163.778                160.807                156.605                149.172                

PASSIVA

Eigen vermogen

 - Algemene reserve 17.197                  18.503                  17.421                  18.153                  

 - Bestemmingsreserves 32.997                  33.277                  33.794                  33.622                  

Vreemd vermogen

 - Voorzieningen 29.447                  25.811                  25.567                  25.431                  

 - Opgenomen langl. geldleningen 44.141                  71.660                  73.601                  77.436                  

TOTAAL PASSIVA 123.782                149.251                150.383                154.642                

Financieringssaldo (overschot/tekort) 39.996-                  11.556-                  6.222-                    5.470                    
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Model 8: Meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen 

 



Meerjaren

Gemeente Omschrijving Rente 1-1-2015 Rente Vermeerd Vermindering 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018

BAB Algemene reserve (leeg) 678                 -                      298                 -                      976                 976                 976                 976                 

Incidenteel nieuw beleid (leeg) 7                     -                      302                 -                      309                 310                 397                 367                 

Totaal Algemene reserve 685                 -                      600                 -                      1.285              1.286              1.373              1.343              

Bijdrage investeringen exploitatie (leeg) 212                 -                      -                      -37                  175                 138                 101                 65                   

Dorpsontwikkeling (leeg) 52                   -                      91                   -100                43                   378                 560                 560                 

Egalisatieriolering (leeg) 3.062              -                      -                      -23                  3.039              3.006              2.977              2.948              

Kunstwerken (leeg) 111                 -                      63                   -121                53                   70                   93                   117                 

Lichtmasten (leeg) -4                    -                      66                   -55                  8                     2                     1                     0                     

Masterplan Centrum Oost (leeg) -                      -                      37                   -                      37                   75                   112                 149                 

Ontwerp bestemmingsplannen (leeg) 47                   -                      20                   -                      67                   87                   107                 127                 

Opleidingen (leeg) 61                   -                      -                      -                      61                   61                   61                   61                   

Personeelsreserve (leeg) 32                   -                      31                   -                      63                   94                   125                 156                 

Sport en spel (leeg) 145                 -                      54                   -12                  187                 214                 239                 253                 

Structuurvisie (leeg) 307                 -                      750                 -1.789             -733                -233                -233                -233                

Uitbreiding begraafplaatsen (leeg) 86                   -                      8                     -                      94                   102                 110                 118                 

Totaal Reserve 4.110              -                      1.120              -2.137             3.093              3.993              4.254              4.321              

Afkoopsom onderhoud gedenktekenen (leeg) 105                 -                      -                      -22                  83                   61                   39                   18                   

Baggeren (leeg) 0                     -                      40                   -                      40                   79                   119                 158                 

Decentrale arbeidsvoorwaarden (leeg) 47                   -                      -                      -                      47                   47                   47                   47                   

Huisvesting basisonderwijs (leeg) -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Onderhoud carillon (leeg) 34                   -                      2                     -                      36                   38                   41                   43                   

Onderhoud gebouwen (leeg) 127                 -                      187                 -135                180                 36                   79                   180                 

Onderhoud graven (leeg) 47                   -                      11                   -                      58                   69                   80                   91                   

Pensioenen wethouders (Appa) (leeg) 209                 -                      21                   -                      230                 251                 272                 293                 

Pilotproject slootdempingen (leeg) 50                   -                      -                      -8                    42                   34                   26                   17                   

Reiniging egalisatie (leeg) 11                   -                      -                      -                      11                   11                   11                   11                   

Riolering onderhoud (leeg) 291                 -                      62                   -80                  273                 216                 205                 266                 

Uitkeringsoverschot (leeg) 3                     -                      -                      -                      3                     3                     3                     3                     

Voormalige wethouders (leeg) 137                 -                      32                   -47                  121                 106                 122                 154                 

Wegenfonds (leeg) 167                 -                      815                 -970                12                   190                 199                 977                 

Zwembaden (leeg) 0                     -                      -                      -                      0                     0                     0                     0                     

Totaal Voorziening 1.228              -                      1.169              -1.262             1.135              1.141              1.242              2.257              

Totaal BAB 6.023              -                      2.890              -3.399             5.513              6.419              6.868              7.921              

K5 Algemene reserve (leeg) 50                   -                      -                      -                      50                   50                   50                   50                   

Nog te bestemmen resultaat (leeg) 350                 -                      -                      -                      350                 350                 350                 350                 

Noodfonds (leeg) 20                   -                      -                      -                      20                   20                   20                   20                   

Totaal Algemene reserve 420                 -                      -                      -                      420                 420                 420                 420                 

Individueel loopbaanbudget (leeg) 16                   -                      -                      -                      16                   16                   16                   16                   

Totaal Reserve 16                   -                      -                      -                      16                   16                   16                   16                   

Totaal K5 436                 -                      -                      -                      436                 436                 436                 436                 

NLK Algemene bedrijfsreserve (leeg) 2.951              -                      -                      -8                    2.943              2.935              2.927              2.927              

Algemene bouwgrondexploitatie 4,00% 585                 23                   1.598              -1.485             721                 890                 1.163              759                 

Algemene reserve 4,00% 6.539              262                 1.298              -1.469             6.629              5.945              6.368              6.238              

Totaal Algemene reserve 10.075            285                 2.896              -2.962             10.294            9.770              10.458            9.924              

aank. mat. automatisering (leeg) 145                 -                      20                   -40                  125                 102                 80                   58                   

aank. mat. gemeentewerken (leeg) 82                   -                      16                   -42                  57                   40                   21                   -4                    

aans. mat. sportzalen (leeg) 33                   -                      3                     -                      36                   39                   41                   44                   

begraafplaatsen 4,00% 455                 18                   90                   -119                444                 425                 410                 395                 

bestemmingsplannen (leeg) 132                 -                      25                   -50                  107                 82                   107                 132                 

bruggen en duikers (leeg) 194                 -                      32                   -47                  179                 160                 143                 127                 

BTW - compensatiefonds 2,50% 583                 15                   398                 -352                643                 561                 515                 568                 

combinatiefunctie Brede School (leeg) 9                     -                      26                   -18                  17                   17                   17                   17                   

digitale dienstverlening (leeg) 151                 -                      -                      -2                    149                 149                 149                 149                 

Dorpsverbetering (leeg) -0                    -                      -                      -                      -0                    -0                    -0                    -0                    

kapitaallasten 2,50% 1.080              27                   -                      -116                990                 900                 810                 717                 

management (leeg) 36                   -                      24                   -5                    55                   75                   94                   113                 

monumentenbeleid (leeg) 139                 -                      5                     -                      144                 149                 154                 159                 

Nieuw Beleid (leeg) 39                   -                      -                      -                      39                   39                   39                   39                   

oevers (leeg) 98                   -                      20                   -12                  107                 100                 109                 118                 

openbare verlichting (leeg) 175                 -                      29                   -30                  174                 167                 152                 131                 

Opleidingen (leeg) -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

personeelsbeleid (leeg) 221                 -                      45                   -2                    263                 308                 353                 398                 

sportbesluit 2,50% 496                 12                   -                      -76                  432                 373                 319                 269                 

stimulering kunstuitingen (leeg) 20                   -                      2                     -                      22                   25                   27                   29                   

verkiezingen (leeg) 63                   -                      22                   -15                  69                   76                   83                   89                   

WMO (leeg) 724                 -                      -                      -                      724                 724                 724                 823                 

WWB-inkomensdeel (leeg) 496                 -                      -                      -                      496                 496                 496                 496                 

Totaal Reserve 5.370              72                   756                 -926                5.272              5.005              4.840              4.866              

baggerwerken (leeg) 349                 -                      23                   -                      372                 401                 424                 206                 

gemeentereiniging (leeg) 880                 -                      -                      -92                  788                 697                 609                 522                 

groot onderhoud gebouwen (leeg) 342                 -                      238                 -297                283                 258                 222                 185                 

onderh. buitenkant schoolgebouwen (leeg) 531                 -                      153                 -140                545                 558                 571                 585                 

pensioen politieke ambtsdragers (leeg) 988                 -                      5                     -                      993                 993                 993                 993                 

plantsoenen (leeg) 40                   -                      25                   -22                  43                   41                   50                   59                   

Projectbesluit (leeg) 36                   -                      -                      -                      36                   36                   36                   36                   

rioleringen (leeg) 2.859              -                      -                      -340                2.520              2.403              2.228              1.934              

wegen (leeg) 783                 -                      830                 -1.549             63                   386                 487                 844                 

Totaal Voorziening 6.808              -                      1.274              -2.440             5.642              5.774              5.621              5.363              

Totaal NLK 22.252            357                 4.926              -6.328             21.208            20.549            20.919            20.153            

OUD Algemene reserve (leeg) 406                 -                      298                 -                      704                 704                 704                 704                 

Weerstandsvermogen (leeg) 190                 -                      -                      -                      190                 190                 190                 190                 

Totaal Algemene reserve 596                 -                      298                 -                      894                 894                 894                 894                 



OUD APPA (Wethouders) 2,80% 11                   0                     176                 -30                  157                 156                 154                 158                 

begrotingstekorten 2,80% 789                 22                   -                      -232                580                 301                 25                   25                   

BTW-compensatiefonds 2,80% -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

decentrale gelden 2,80% 19                   1                     40                   -42                  17                   15                   14                   12                   

dekking kapitaallasten 2045 2,80% 12.026            337                 -                      -767                11.597            11.168            10.744            10.309            

Egalisatie"De Spil" (€ 10,--) 2,80% 10                   0                     -                      -4                    6                     3                     2                     1                     

Egalisatiewoningbouwcontingenten 2,80% 178                 5                     -                      -80                  103                 106                 109                 112                 

FPU 2,80% 9                     0                     -                      -10                  -0                    -0                    -0                    -0                    

Hangplekken (JOP) 2,80% 17                   0                     -                      -                      18                   18                   19                   19                   

healthcheck 2,80% 8                     0                     -                      -2                    7                     5                     5                     6                     

ICT 2,80% 368                 10                   -                      -102                276                 251                 246                 215                 

implementatie decentralisaties en ontwikkeling CJG2,80% 160                 4                     -                      -                      164                 169                 174                 179                 

Impulsgelden Brede school (Wet OKE) 2,80% 21                   1                     -                      -                      22                   22                   23                   23                   

Incidenteel nieuw beleid 2,80% 229                 6                     -                      -                      235                 242                 249                 256                 

iNUP (voorheen Egem-i) 2,80% 13                   0                     -                      -                      13                   13                   14                   14                   

Leader Veenweidepact 2,80% -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

opleidingsplan 2,80% 35                   1                     -                      -                      36                   37                   38                   39                   

Personeel 2,80% 75                   2                     -                      -                      77                   79                   81                   84                   

peuterspeelzalen 2,80% 37                   1                     -                      -                      38                   39                   40                   41                   

Realisatie Havenfront 2,80% -0                    -0                    -                      -                      -0                    -0                    -0                    -0                    

realisatie MFG Gouderak "Het Rak 2,80% 987                 28                   -                      -85                  930                 871                 810                 748                 

Resultaat 2013 (leeg) 0                     -                      -                      -                      0                     0                     0                     0                     

speelplaatsen 2,80% 19                   1                     -                      -4                    15                   11                   7                     3                     

Tariefegalisatie afvalstoffenheffing 2,80% 0                     0                     -                      -                      0                     0                     0                     0                     

tariefsegalisatie riolering 2,80% 137                 4                     -                      -178                -37                  -103                -106                -109                

VGRP 2,80% 935                 26                   500                 -574                888                 1.099              1.336              1.591              

WMO (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) 2,80% 160                 4                     -                      -                      164                 169                 174                 178                 

Totaal Reserve 16.244            455                 716                 -2.109             15.306            14.672            14.158            13.904            

Afkoop Grafrechten (leeg) -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

baggerwerken (leeg) 0                     -                      8                     -                      8                     15                   23                   31                   

Beheer havenfront (leeg) 333                 -                      5                     -                      338                 343                 348                 353                 

Dubieuze debiteuren (leeg) 16                   -                      -                      -                      16                   16                   16                   16                   

Dubieuze debiteuren sociale zaken (leeg) 198                 -                      -                      -                      198                 198                 198                 198                 

Groenplan (leeg) 0                     -                      -                      -                      0                     0                     0                     0                     

Instandhouding wegennet (leeg) -0                    -                      -                      -                      -0                    -0                    -0                    -0                    

Intergraal beheerplan OR (IBOR) (leeg) 5.799              -                      711                 -3.152             3.358              2.545              1.967              834                 

Onderhoud " De Drie Maenen ". (leeg) 171                 -                      33                   -45                  158                 183                 146                 179                 

Onderhoud bruggen (leeg) -0                    -                      -                      -                      -0                    -0                    -0                    -0                    

Onderhoud sportvelden (leeg) 257                 -                      35                   -                      292                 249                 184                 216                 

Onderhouds "openbare gebouwen". (leeg) 151                 -                      47                   -25                  173                 198                 231                 231                 

Onderhouds MFG "De Spil" (leeg) 371                 -                      51                   -8                    414                 455                 378                 415                 

Onderhouds MFG "Het Rak" (leeg) 158                 -                      35                   -18                  175                 211                 239                 276                 

openbare verlichting (leeg) -0                    -                      -                      -                      -0                    -0                    -0                    -0                    

Pensioenrechten wethouders (leeg) 182                 -                      35                   -                      217                 252                 287                 322                 

Speeltuinen en -weiden (leeg) 83                   -                      18                   -3                    97                   103                 120                 138                 

Vervangen inventaris "De Drie Maenen" (leeg) 83                   -                      10                   -21                  72                   69                   79                   83                   

Totaal Voorziening 7.802              -                      986                 -3.272             5.516              4.837              4.218              3.291              

Totaal OUD 24.642            455                 2.000              -5.382             21.715            20.403            19.270            18.088            

SHN Algemene reserve (leeg) 2.257              -                      395                 -311                2.341              2.361              2.646              2.646              

Totaal Algemene reserve 2.257              -                      395                 -311                2.341              2.361              2.646              2.646              

B. v. Hoeff-Geref. Weeshuis 5,00% 85                   4                     -                      -4                    85                   85                   85                   85                   

Buurtverbetering (leeg) 45                   -                      -                      -                      45                   45                   45                   45                   

Centrale huisvesting Gemeente 4,50% 813                 37                   -                      -96                  753                 700                 647                 676                 

Kleinschalige bedrijvigheid (leeg) -0                    -                      -                      -                      -0                    -0                    -0                    -0                    

MFA in Schoonhoven Oost 4,00% 393                 16                   -                      -144                265                 131                 0                     0                     

Projecten (leeg) -0                    -                      -                      -                      -0                    -0                    -0                    -0                    

Sport (uit bijdrage ZT II) (leeg) -350                -                      140                 -                      -210                -70                  -                      -                      

Stedelijke Vernieuwing (leeg) 156                 -                      -                      -25                  131                 106                 81                   56                   

Stimulering Sociale Woningbouw (leeg) 69                   -                      -                      -                      69                   69                   69                   69                   

Unilocatie Rank 4,00% 491                 20                   -                      -33                  478                 464                 450                 436                 

Veerdienst Schoonhoven B.V. 4,50% 626                 28                   -                      -28                  626                 626                 626                 626                 

Vrij aanwendbare algemene reserve 4,00% 3                     0                     -                      -                      3                     3                     3                     3                     

Totaal Reserve 2.330              104                 140                 -330                2.244              2.158              2.006              1.995              

Aanleg en onderhoud rioleringen (leeg) 119                 -                      593                 -600                112                 105                 98                   90                   

Baggeren Binnenwater (leeg) 604                 -                      14                   -                      618                 631                 645                 659                 

bestemmingsplannen (leeg) 295                 -                      26                   -53                  269                 273                 277                 256                 

Flexibel pensioen uittreden (leeg) -9                    -                      4                     -4                    -9                    -8                    -9                    -10                  

Huisvesting onderwijs (leeg) 82                   -                      -                      -                      82                   82                   82                   82                   

Onderh Gem.Eigendommen incl zwembad (leeg) 250                 -                      538                 -529                259                 395                 347                 3                     

Onderhoud bruggen/beschoeiing (leeg) 908                 -                      140                 -259                789                 888                 913                 977                 

Persoonsgebonden budget (leeg) 55                   -                      -                      -                      55                   55                   55                   55                   

Seniorenbeleid (leeg) 19                   -                      -                      -9                    10                   10                   10                   10                   

Verbeteren algemene begraafplaats (leeg) 29                   -                      -                      -                      29                   29                   29                   29                   

Vervangingsschema ICT GRK5 (leeg) 84                   -                      30                   -20                  94                   98                   81                   75                   

wegen (leeg) 1.146              -                      1.224              -1.459             911                 911                 911                 911                 

Totaal Voorziening 3.582              -                      2.569              -2.932             3.219              3.468              3.440              3.138              

Totaal SHN 8.169              104                 3.104              -3.573             7.804              7.988              8.091              7.779              

VLT Algemene reserve (leeg) 2.686              -                      298                 -62                  2.922              2.505              2.443              2.381              

Vaste algemene buffer (leeg) 1.000              -                      -                      -                      1.000              1.000              1.000              1.000              

Totaal Algemene reserve 3.686              -                      298                 -62                  3.922              3.505              3.443              3.381              

(electronische) dienstverlening (leeg) 165                 -                      -                      -46                  119                 83                   49                   43                   

Afkoop onderhoud van graven (leeg) 28                   -                      30                   -35                  22                   17                   11                   6                     

begraafplaatsen (leeg) 606                 -                      35                   -                      641                 661                 666                 701                 

bestemmingsplannen (leeg) 180                 -                      -                      -                      180                 180                 180                 180                 



VLT BTW - compensatiefonds (leeg) 167                 -                      -                      -60                  107                 59                   24                   24                   

Dorpsuitleg (leeg) 133                 -                      -                      -                      133                 133                 133                 133                 

Dorpsvernieuwing (leeg) 91                   -                      -                      -                      91                   91                   91                   91                   

Grondexploitatie (leeg) 1.322              -                      -                      -150                1.172              1.172              1.172              1.172              

Milieubeheer (leeg) 104                 -                      -                      -                      104                 104                 104                 104                 

openbare verlichting (leeg) 193                 -                      109                 -31                  272                 343                 411                 480                 

Ruiming van graven (leeg) 93                   -                      14                   -3                    103                 117                 130                 144                 

Vlistvisie (leeg) 701                 -                      -                      -                      701                 701                 701                 701                 

Vrijval kapitaallasten (leeg) 3.990              -                      -                      -467                3.523              3.088              2.445              2.240              

WMO (leeg) 189                 -                      -                      -                      189                 189                 189                 189                 

WWB-inkomensdeel (leeg) 219                 -                      -                      -                      219                 219                 219                 219                 

Totaal Reserve 8.179              -                      188                 -792                7.575              7.156              6.525              6.426              

Afvalstoffenheffing (leeg) 221                 -                      -                      -                      221                 221                 221                 221                 

Baggerwerkzaamheden (leeg) 664                 -                      85                   -                      749                 712                 662                 747                 

Civiele kunstwerken (leeg) 723                 -                      127                 -                      850                 940                 1.051              1.178              

decentrale gelden (leeg) 19                   -                      -                      -                      19                   19                   19                   19                   

Dubieuze debiteuren (leeg) 27                   -                      -                      -                      27                   27                   27                   27                   

Dubieuze debiteuren (soza) (leeg) 76                   -                      -                      -                      76                   76                   76                   76                   

Instandhouding gemeentelijke gebouwen (leeg) 380                 -                      115                 -139                356                 117                 -55                  60                   

Inventaris gem. gebouwen (leeg) 61                   -                      10                   -                      71                   81                   91                   101                 

Onderwijshuisvesting (leeg) 295                 -                      37                   -                      332                 369                 406                 443                 

Openbaar groen (wijkrenovaties) (leeg) -61                  -                      39                   -                      -23                  16                   55                   93                   

Rioleringslasten (leeg) 1.269              -                      72                   -                      1.341              1.309              1.233              1.233              

Speelterreinen (leeg) 133                 -                      15                   -2                    146                 142                 150                 166                 

Terugkoopverplichting kazerne (leeg) 345                 -                      -                      -                      345                 345                 345                 345                 

Wegen en straten (leeg) 1.044              -                      828                 -875                997                 958                 1.249              2.037              

Wethouderspensioenen (leeg) 607                 -                      17                   -                      624                 641                 659                 676                 

Zuidelijke entree (leeg) 450                 -                      -                      -                      450                 450                 450                 450                 

Totaal Voorziening 6.254              -                      1.344              -1.016             6.583              6.424              6.640              7.874              

Totaal VLT 18.119            -                      1.830              -1.870             18.079            17.085            16.608            17.680            

KRW Huisvesting herindeling 2015 (leeg) -                      -                      1.275              -456                819                 1.647              2.484              3.331              

Frictiekosten (leeg) -                      -                      3.505              -1.489             2.016              2.255              2.529              3.180              

Totaal Reserve -                      -                      4.780              -1.945             2.835              3.902              5.014              6.511              

Totaal KRW -                      -                      4.780              -1.945             2.835              3.902              5.014              6.511              

Eindtotaal 79.641            916                 19.530            -22.497          77.591            76.782            77.206            78.569            
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