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Inleiding
Voor u liggen de jaarstukken 2018 van de gemeente Alblasserdam. Het jaar 2018 sluiten wij af met een positief
saldo van € 1.293.000. De meevaller is vooral het gevolg van voordelen uit de gemeenschappelijke regelingen
die pas na de 2e bestuursrapportage 2018 bekend zijn geworden en van hogere opbrengsten uit
omgevingsvergunningen door een aantal grote projecten in 2018. Anderzijds is dit het resultaat van het solide
en duurzaam financiële beleid van het college.
Samenlevingsagenda
De Samenlevingsagenda ‘Samen doen’ 2014-2018 is geheel geïntegreerd in de begroting en jaarstukken. Het
jaarverslag 2018 geeft inzicht in de bijdrage van de gemeente en de bijdrage van de partners aan de realisatie
van de doelstellingen en de uitvoering van de Samenlevingsagenda in 2018.
In de raad van 10 juli 2018 is de eerste aanzet van de Samenlevingsagenda 2.0 'Van Samen Doen naar Samen
Versterken' vastgesteld. Voor de sporen uit het coalitieakkoord zijn in deze aanzet de doelstellingen verder
uitgewerkt in locomotieven, waarbij de inhoud van de beschreven wagons als richting gevend kader wordt
gebruikt richting de begroting. In de begroting 2019 is de Samenlevingsagenda 2.0 geheel geïntegreerd en
verder uitgewerkt. De Samenlevingsagenda 2.0 2018-2022 was nog geen onderdeel van de begroting 2018. Het
college is wel vanaf juli 2018 gestart met de uitvoering van deze Samenlevingsagenda 2.0. In de
programmaverantwoording legt het college verantwoording af over de voortgang van deze uitvoering in 2018.
Projecten in uitvoering
Er werd en wordt volop gebouwd aan en in Alblasserdam. In 2018 is onder meer gewerkt aan Blokweer Noord,
Scheldeplein, Lammetjeswiel, woonwagenstandplaatsen en Fietspad Kinderdijk Oost. Het Scheldeplein en
Lammetjeswiel zijn in 2018 opgeleverd en geopend. Aan andere projecten wordt ook in 2019 doorgewerkt. In
2018 is een aanvullend uitvoeringskredieten voor de renovatie van het gemeentehuis vastgesteld. Hiervoor
start de uitvoering in 2019.
De gemeente Alblasserdam heeft een faciliterende rol bij projecten van ontwikkelaars en partners. In 2018 is
door projectontwikkelaars onder meer gewerkt aan (de voorbereidingen van) projecten Mercon Kloos,
Bochanenterrein en Waterhoven. In 2018 is de sporthal Molenzicht in gebruik genomen en de renovatie van de
Alblashof opgeleverd.
Samenwerking in de regio
Alblasserdam heeft een duidelijke keuze gemaakt over de deelname in de samenwerking tussen de zes
Drechtsteden gemeenten. Alblasserdam neemt zelfbewust en zelfstandig deel aan de samenwerking vanuit het
oogpunt voor de best mogelijk georganiseerde dienstverlening, kwaliteit en prijs voor onze inwoners en
bedrijven op lokale schaal. De regionale samenwerking is ondersteunend aan de lokale visie en doelen van de
gemeente waarbij de bestuurlijke zelfstandigheid voorop staat.
Alle colleges in de Drechtsteden zijn in 2018 betrokken bij het traject over de toekomst van de regionale
samenwerking. De gemeente Alblasserdam draagt de regio én de afzonderlijke gemeenten een warm hart toe
en probeert met allerlei initiatieven op inhoud én vorm bij te dragen aan een slagvaardige regio. We zien de
goede resultaten die we met elkaar hebben bereikt én ook de punten die aan verbeteren en/of herijking toe
zijn. Alblasserdam heeft baat bij een sterke centrumstad zonder dat daarbij de structuur in de weg hoeft te
zitten. Wat Alblasserdam betreft leidt te veel aandacht voor de structuur af van de grote inhoudelijke opgaven.
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Analyse gerealiseerd resultaat 2018 op hoofdlijnen
De jaarrekening 2018 sluit met een positief gerealiseerd resultaat van € 1.293.000 ten opzichte van een
geraamd resultaat van € 210.000 positief. Op hoofdlijnen is het verschil van € 1.083.000 tussen begroting na
wijziging en realisatie als volgt te verklaren:
Programma:
omschrijving afwijking
Samenleven in Alblasserdam
Diverse afwijkingen Sociaal domein
Molen Souburg lagere lasten
Molen Souburgh ontrekking aan reserve
Actief in Alblasserdam
Vastgoed
Omgevingsvergunningen
Verplaatsingskosten woonwagens
Verplaatsingskosten woonwagens onttrekking aan reserve
Besturen in Alblasserdam
Reiniging (grondstoffenplan)
Fietspad Oost Kinderdijk
Besturen in Alblasserdam
College en bestuurlijke ondersteuning
Solide financieel beleid
Algemene uitkering
Belastingen
Fietspad Oost Kinderdijk ontrekking aan reserve
Diverse programma's
Afdelingskosten en overhead
Overige afwijkingen
Totaal

Afwijkingen
(saldo neutraal)

Afwijkingen
met effect op
resultaat
€ 489.000

V
V
N

-/- € 252.000
€ 643.000

N
V
V
N

-/- € 248.000

N
V

€ 243.000

V

€ 251.000
€ 279.000

V
V
N

-/- € 350.000
€ 28.000

N
V

€ 1.083.000

V

€ 530.000
-/- € 530.000

€ 614.000
-/- € 614.000

€ 220.000

-/- € 220.000

-

V = voordeel /
N= Nadeel

In het sociaal domein hebben zich in 2018 per saldo voor een bedrag van € 489.000 voordelig een aantal
afwijkingen voorgedaan ten opzichte van de begroting na wijziging. Dit betreft:
 Beschermd wonen
€ 324.000 voordeel
 Inkomensondersteuning
€ 40.000 voordeel
 Maatschappelijke ondersteuning € 248.000 voordeel
 Drechtwerk
€ 22.000 voordeel
 Participatiewet
€ 57.000 nadeel
 Serviceorganisatie jeugd
€ 181.000 nadeel
Dit betreft vooral afwijkingen die bekend zijn geworden in de 2e bestuursrapportages 2018 en/of
jaarrekeningen 2018 van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (inkomensondersteuning, begeleiding
en kortdurend verblijf en huishoudelijke hulp), de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd en
de gemeente Dordrecht (beschermd wonen). Hierdoor hebben wij deze afwijkingen nog niet in onze 2 e
bestuursrapportage 2018 kunnen verwerken.
Voor een aantal projecten, waarvan de kosten worden gedekt met een bijdrage uit de reserves, zijn de
werkzaamheden (deels) nog niet in 2018 uitgevoerd. Deze werkzaamheden zullen in 2019 worden afgerond. De
werkelijke kosten in 2018 en de bijdrage uit de reserves zijn daardoor beide lager dan begroot. Per saldo heeft
dit geen effect op het jaarresultaat. Dit betreft de volgende projecten:
 de restauratie van de molen Souburgh
 de verplaatsingskosten woonwagens
 fietspad Oost Kinderdijk
In 2018 is (groot) onderhoud aan diverse panden uitgevoerd. De werkelijke kosten zijn hoger dan begroot.
Doordat de voorziening groot onderhoud ultimo 2018 niet toereikend was, is in de jaarrekening een
aanvullende storting in de voorziening verwerkt van € 103.000.
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In 2018 zijn de gerealiseerde kosten op het jaarprogramma OZHZ € 210.000 hoger dan begroot. Daar staan ook
hogere opbrengsten uit leges omgevingsvergunningen voor een aantal grote projecten tegenover voor een
bedrag van € 853.000.
De resultaten van uitvoering van het grondstoffenplan laten een daling zien van het aantal kilo's restafval, maar
leiden nog niet tot de begrote financiële besparing. In de jaarrekening 2018 laat het product reiniging een
nadelig verschil zien van € 248.000 ten opzichte van de begroting.
Op het product College en bestuurlijke ondersteuning zijn in de begroting een aantal stelposten geraamd
beschikbare ruimte voor groei kapitaallasten en loon- en prijscompensatie voor gemeenschappelijke
regelingen. Deze posten zijn in 2018 voor een bedrag van € 243.000 niet ingezet.
De algemene uitkering is € 251.000 hoger dan begroot en de belastingopbrengsten zijn € 279.000 hoger dan
begroot.
In 2018 is voor een bedrag van € 350.000 meer aan afdelingskosten en overhead toegerekend aan de
exploitatie. Dit komt vooral omdat van de afdelingskosten en overhead op grond van werkelijke tijdsbesteding
€ 311.000 minder aan investeringsprojecten is toegerekend dan begroot.
Voor een uitgebreidere toelichting op de afwijkingen verwijzen wij naar de analyses in de
programmaverantwoording.
Doorkijk naar 2019 en verder
De afwijkingen in het sociaal domein van (€ 489.000 voordelig) werken niet zomaar door in 2019 en verder. Uit
de geactualiseerde begrotingen 2019 en concept begrotingen 2020 van de GR Drechtsteden en de GR Dienst
Gezondheid en Jeugd blijkt juist dat de kosten op de WMO en jeugdzorg fors stijgen. In de Drechtsteden is een
Task Force ingesteld die voor de zomer 2019 met aanbevelingen komt over beheersbaarheid van de kosten in
het sociaal domein in de komende jaren.
In 2018 zijn de legesopbrengsten omgevingsvergunningen door enkele hele grote projecten éénmalig heel veel
hoger dan normaal. Door de aantrekkende economie zien wij wel weer een toename in projecten. In de
Perspectiefnota 2020 zal worden beoordeeld in welke mate structureel een hogere opbrengst wordt verwacht.
Gerealiseerd structureel resultaat 2018
In de toelichting op de programmarekening in de jaarrekening is een overzicht van incidentele baten en lasten
opgenomen. Het totaal van de incidentele baten en lasten bedraagt € 88.000 nadelig. Het structureel
gerealiseerd resultaat 2018 bedraagt € 1.381.000 voordelig.
Gerealiseerd resultaat 2018:
Af: incidenteel gerealiseerd resultaat 2018
Structureel gerealiseerd resultaat 2018:

€ 1.293.000 voordelig
€
88.000 nadelig
€ 1.381.000 voordelig

Financiële positie per 31 december 2018
De financiële positie van een gemeente is niet alleen uit de balans af te lezen. Om een goed beeld van de
financiële positie van een gemeente te krijgen, zijn meerdere kengetallen relevant. In de verschillende
paragrafen is nadere informatie opgenomen over onder meer het risicoprofiel, het weerstandsvermogen, de
schuldpositie, het beheer van kapitaalgoederen en het grondbeleid. Op grond van deze informatie kan een
totaal beeld van de financiële positie van een gemeente worden gevormd.
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Een aantal belangrijke kengetallen voor de financiële positie van de gemeente Alblasserdam is als volgt samen
te vatten naar de situatie per 31 december 2018:
Indicator

Structureel sluitende begroting

Gunstig

Neutraal

Ongunstig

*)

Weerstandsvermogen
Schuldpositie
*)

Vanwege de bijzondere situatie rondom precario beschouwen wij deze indicator als gunstig in de
begroting 2019 (zie toelichting hierna).

De verschillende indicatoren worden hierna kort toegelicht. In de paragrafen wordt uitgebreider ingegaan op
de aspecten van de financiële positie, zoals weerstandsvermogen, schuldpositie en grondbeleid.
Structureel sluitende begroting
De begroting 2019 is door de raad vastgesteld in november 2018. De begroting 2019 en het
meerjarenperspectief 2020-2022 is structureel sluitend.
Bedragen x € 1.000
Geraamd resultaat
Geraamd “structureel” resultaat

2019

2020

2021

2022

122

18

335

-

-/- 566

-/- 557

-/- 240

-

In de perspectiefnota 2019 is aangegeven dat voor de jaren 2019 tot en met 2021 een geraamd structureel
resultaat wordt toegestaan van maximaal -/- € 575.000 in verband met de wegvallende 'structurele' opbrengst
van € 575.000 als gevolg van het afschaffen van precario op kabels en leidingen.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen van de gemeente is het vermogen om niet structurele financiële tegenvallers op te
vangen waardoor de taken kunnen worden voortgezet. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen
de beschikbare weerstandscapaciteit en het gekwantificeerde risicoprofiel en is uit te drukken in een
weerstandsratio (= beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld door het gekwantificeerd risicoprofiel).
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de weerstandsratio van de gemeente Alblasserdam weergegeven:
Weerstandscapaciteit:
- algemeen
- grondexploitaties
Totaal
Risicoprofiel:
- algemeen
- grondexploitaties
Totaal
Ratio weerstandsvermogen:
- algemeen
- grondexploitaties
Totaal

Jaarstukken 2018

Begroting 2018

8.926.000
1.472.000
10.398.000

6.996.000
221.000
7.217.000

3.976.300
10.000
3.986.300

3.340.000
3.340.00

2,2
147,2
2,6

2,1
max
2,2

Het weerstandsvermogen algemeen is hoger dan de interne norm van 1,4. Op grond van onze interne
normering classificeren wij het weerstandsvermogen per 31 december 2018 als 'uitstekend'.
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Schuldpositie
De investeringscapaciteit van een gemeente hangt in belangrijke mate samen met de ruimte die een gemeente
heeft om nieuwe schulden aan te kunnen gaan. Deze ruimte wordt vooral bepaald door de inkomsten. Zijn er
voldoende inkomsten om de hogere rentelasten van schulden op te vangen? Het bedrag van de schulden op de
balans zegt niet alles. Het gaat om verhoudingsgetallen, zogenaamde kengetallen. Goede indicatoren voor het
beoordelen van de hoogte van de gemeentelijke schuld zijn:
 De debt ratio;
 De netto schuld als aandeel van de inkomsten (netto schuldquote).
De debt-ratio wordt berekend door de som van de langlopende schulden, de kortlopende schulden en
overlopende passiva op de rechterzijde van de balans te delen door het balanstotaal en dit verhoudingsgetal
uit te drukken in procenten. De debt ratio is toegenomen van 71% per 31 december 2017 naar 73% per
31 december 2018. Een debt ratio van 80% of hoger geeft aan dat een gemeente zijn bezit met zeer veel
schulden heeft belast. De netto schuld quote (netto schuld gedeeld door totaal inkomsten voor bestemming) is
toegenomen van 79% per 31 december 2017 naar 85% per 31 december 2018. De netto schuldquote is in beide
jaren ruim lager dan de kritische norm van 130% (stoplicht op rood) en lager dan 100% (stoplicht op oranje),
waarbij voorzichtigheid is geboden. Het stoplicht staat voor de gemeente Alblasserdam op “groen”.

Leeswijzer
In het jaarverslag treft u de programmaverantwoording en de verplichte paragrafen. In de
programmaverantwoording zijn de verantwoording van de programma’s (Samenleven in Alblasserdam, Actief
in Alblasserdam, (Be)leef in Alblasserdam, Besturen in Alblasserdam en Solide financieel beleid) en een
Overzicht algemene dekkingsmiddelen opgenomen. In de jaarrekening zijn de balans, de programmarekening,
toelichtingen en de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa) opgenomen.
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Jaarverslag
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Programmaverantwoording
Op grond van de verslaggevingsregels volgt de programmaverantwoording de indeling van de het
programmaplan uit de begroting 2018. De Samenlevingsagenda 2014-2018 Samen Doen is geheel geïntegreerd
in de begroting en jaarstukken.
In de raad van 10 juli 2018 is de eerste aanzet van de Samenlevingsagenda 2.0 'Van Samen Doen naar Samen
Versterken' vastgesteld. Voor de sporen uit het coalitieakkoord zijn in deze aanzet de doelstellingen verder
uitgewerkt in locomotieven, waarbij de inhoud van de beschreven wagons als richting gevend kader wordt
gebruikt richting de begroting. In de begroting 2019 is de Samenlevingsagenda 2.0 geheel geïntegreerd en
verder uitgewerkt. De Samenlevingsagenda 2.0 2018-2022 was nog geen onderdeel van de begroting 2018. Het
college is wel vanaf juli 2018 gestart met de uitvoering van deze Samenlevingsagenda 2.0. In deze
programmaverantwoording legt het college verantwoording af over de voortgang van deze uitvoering in 2018.
De programmaverantwoording 2018 volgt verder de indeling van het programmaplan uit de begroting 2018. In
de programmaverantwoording treft u per programma achtereenvolgens deze indeling aan:


Een schematisch overzicht van de gewenste maatschappelijke effecten en de effect- en prestatieindicatoren van het betreffende programma uit de begroting 2018. Hierin wordt weergegeven hoe de
gemeente, samen met partners, de gewenste maatschappelijke effecten wil bereiken. Ook de
effectindicatoren en bron van de meting zijn hierbij opgenomen. De prestaties van de gemeente en
partner(s) zijn hierbij duidelijk gescheiden omschreven. De activiteiten die gemeente en partner(s)
voor 2018 hebben gepland zijn benoemd in het overzicht.



Een schematische weergave van de aard van de werkelijke kosten per programma in 2018. Ook hier is
een onderscheid gemaakt tussen de bestedingen door de gemeente en de financiële bijdragen aan
partner(s). De verdeling van de bijdragen aan verschillende partner(s) is weergegeven.



Drie tabellen met een specifieke verantwoording over de uitvoering van de samenlevingsagenda in
2018. In de eerste tabel treft u de actuele meting van de effectindicatoren ten opzichte van de
nulmeting. Per gewenst effect zijn de conclusies en een duiding op de effectinidicatoren gegeven. De
tweede tabel geeft de status van de prestatie-indicatoren. De derde tabel bevat een inhoudelijke
toelichting op de bereikte effecten per programma ‘wat hebben we bereikt?’ en de activiteiten die
gemeente en partners hebben uitgevoerd in 2018 ‘wat hebben we daarvoor gedaan in 2018?’. Ook
hier vindt u het onderscheid tussen de inspanningen door de gemeente en partner(s).



Een tabel ‘wat mag het kosten?’ geeft inzicht in de lasten en baten van het betreffende programma.
De lasten en baten zijn gespecificeerd naar de verschillende producten binnen het programma.



Een inhoudelijke analyse op de belangrijkste afwijkingen tussen realisatie en de begroting op
productniveau.

Jaarstukken 2018 – gemeente Alblasserdam (Definitief vastgesteld d.d. 28 mei 2019)

9

Samenlevingsagenda 2.0 Van Samen Doen naar Samen Versterken
De Samenlevingsagenda is een dynamisch document en vraagt gedurende de gehele collegeperiode op verschillende onderwerpen verdere uitwerking. De kernthema's uit de
Samenlevingsagenda 2.0 Van Samen Doen naar Samen Versterken zijn de doelstellingen verder uitgewerkt in locomotieven. De sporen uit het coalitieakkoord en kernthema’s zijn
in de begroting 2019 verdeeld over een nieuwe programmaindeling die vanaf de begroting 2019 wordt gehanteerd. Deze indeling wijkt af van de programmaindeling in de
begroting 2018. De mijlpalen voor 2018 uit de Samenlevingsagenda 2.0 zijn dan ook niet in deze programmaverantwoording per programma gepresenteerd, maar in
onderstaande tabellen per spoor.
Spoor 1 Actiever en zorgzamer
Locomotief
Gewenst maatschappelijk effect

Wagon

Rol overheid

Mijlpalen voor 2018 uit
eerste aanzet
Samenlevingsagenda 2.0
vesie 2 juli 2018

Status
1) gerealiseerd
2) loopt volgens planning
3) bijstelling nodig

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij daarvoor
(samen) gedaan in 2018?

Versterken centrumfunctie
Om ontmoeten mogelijk te maken, is een fysieke
plek van belang.

Renovatie
gemeentehuis

Overheid
verantwoordelijk:
gemeente aan zet

Juni 2017, definitief
ontwerp en krediet,
uitvoering 2018 / 2019

2

In de raad van december is een aanvullend krediet
vastgesteld. De renovatie is in 2019 gestart.

Realiseren Dok 12

Coproductie:
gelijkwaardige
samenwerking,
initiatief overheid

September 2018: pakket
van uitgangspunten: het
voorlopig ontwerp, de te
maken afspraken, de
financiële onderbouwing
en de financiële
consequenties.

1

In 2018 is het Voorlopig Ontwerp vastgesteld en aan
omwonenden en raadsleden gepresenteerd. Er is onderzoek
gedaan naar de grond- en daaraan gerelateerde
huurwaarden en is ambtelijk advies ingewonnen over de
wijze van aanbesteden en de eventuele (juridische en
financiële) risico's voor de gemeente. Dit zal in 2019 verder
worden uitgewerkt in een Definitief Ontwerp en voorstel tot
selecteren van een marktpartij (ontwikkelaar en uitvoerder).
Daarnaast zal in 2019 een bestemmingsplanprocedure
worden gestart. In de Project- en Gebruikersgroep
(gemeente en partners) is een aanzet gegeven tot eerste
huurafspraken en een dienstverleningsconcept. Deze zullen
eveneens in 2019 worden geëffectueerd.
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Spoor 1 Actiever en zorgzamer
Locomotief
Gewenst maatschappelijk effect

Wagon

Rol overheid

Mijlpalen voor 2018 uit
eerste aanzet
Samenlevingsagenda 2.0
vesie 2 juli 2018

Status
1) gerealiseerd
2) loopt volgens planning
3) bijstelling nodig

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij daarvoor
(samen) gedaan in 2018?

Gezondheid en preventie
Door aan de voorkant van problemen te komen,
voorkomen we dat mensen een zwaar beroep
moeten doen op de vangnetten van de zorg en
zich volwaardig lid van de gemeenschap voelen.
In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien
als de af-of aanwezigheid van ziekte, maar als het
vermogen van mensen om met de fysieke,
emotionele en sociale levensuitdagingen om te
gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.
Het raakt daarom preventie, meedoen,
gezondheid, sport, geluk etc.

Aanpak armoede

Coproductie:
gelijkwaardige
samenwerking,
initiatief overheid

Plan van aanpak 4e
kwartaal 2018

2

Het Armoedeconvenant is door 22 partners ondertekend. Er
is een dynamische uitvoeringsagenda opgesteld. Een
werkgroep (gemeente en aantal convenantpartners) heeft
onderzoek gedaan naar vervolgstappen vanuit het
convenant. Resultaat is een doorstart van de financiële
werkgroep in het Platform Armoede. Via Stichting
SchuldHulpMaatje participeren we in Money Fit, een
website voor en door jongeren over omgaan met
geld(problemen).

Planontwikkeling
samenhang en
transformatie
sociaal domein

Coproductie:
gelijkwaardige
samenwerking,
initiatief overheid

1ste tranche
samenhangend plan
sociaal domein in 2018

2

Het visiedocument is door de raad vastgesteld en geeft
richting aan het samenhangende en ontschotte beleid op
het gebied van het sociaal domein. Het is tevens een aanzet
voor volgende stappen in het transformatieproces. Met een
positieve aanpak waarbij we kijken naar de mogelijkheden
van onze inwoners. Naar wat wel goed gaat en wat inwoners
(nog) wel zelf kunnen om zelfstandig te blijven wonen.
Waarin het accent ligt op voorlichting en preventie om ook
daadwerkelijk te kunnen blijven meedoen. En waarin we
alert zijn en problemen in een vroeg stadium oppakken

Jaarstukken 2018 – gemeente Alblasserdam (Definitief vastgesteld d.d. 28 mei 2019)
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Spoor 1 Actiever en zorgzamer
Locomotief
Gewenst maatschappelijk effect

Meedoen in de samenleving
Door mensen actief bij de samenleving te
betrekken, krijgen zij de kans op eigen wijze bij te
dragen aan de gemeenschap. Hierbij krijgen
mensen heel nadrukkelijk het stuur in eigen hand.

Wagon

Rol overheid

Mijlpalen voor 2018 uit
eerste aanzet
Samenlevingsagenda 2.0
vesie 2 juli 2018

Status
1) gerealiseerd
2) loopt volgens planning
3) bijstelling nodig

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij daarvoor
(samen) gedaan in 2018?

Realiseren
preventieve
activiteiten
jeugdhulp

Coproductie:
gelijkwaardige
samenwerking,
initiatief overheid

Plan van aanpak 3e
kwartaal 2018

3

Het plan van aanpak jeugdhulp is in het najaar vastgesteld in
college en besproken in de raad.
Toegevoegd aan de preventieve activiteiten in 2018 is de
Kinderpsycholoog die doorverwijzing naar de GGZ voorkomt.
Met Route22 willen we er voor zorgen dat kinderen en
jongeren veilig & gezond opgroeien. Er is een
welkomstbijeenkomst georganiseerd voor baby's en hun
ouders. Voor de basisschool kinderen wordt met
KunstKanjers aandacht besteed aan kunst- en cultuur. Het
ABC team heeft een sportdag georganiseerd en een Triatlon
voor de groepen 8.

Realiseren
bewegen op recept

Coproductie:
gelijkwaardige
samenwerking,
initiatief overheid

Start november 2018

2

Project is gestart. Eerste successen zijn behaald. De
doelgroep is ouderen die minder bewegen en d.m.v.
bewegen ook (weer) een netwerk krijgen en onderhouden.
Er wordt samengewerkt met huisartsen, ABC team en de
sportverenigingen, SWA en Steunpunt Koel. Doel van dit
preventieve project is dat ouderen actief en vitaal zijn en
blijven.

Intensiveren sport
en bewegen

Coproductie:
gelijkwaardige
samenwerking,
initiatief overheid

Nota 4e kwartaal 2018

3

Er is onderzoek uitgevoerd naar de benodigde capaciteit
voor de binnensport. De nota zal in het derde kwartaal
2019 gereed zijn.

Versterken
jeugdhulp dichtbij

Coproductie:
gelijkwaardige
samenwerking,
initiatief overheid

PvA september 2018

3

Het plan van aanpak jeugdhulp is in het najaar vastgesteld in
college en besproken in de raad.
Toegevoegd aan de preventieve activiteiten in 2018 is de
Kinderpsycholoog die doorverwijzing naar de GGZ voorkomt.
Tevens zijn we
gestart met lokaal maatschappelijk werk op de VO
scholen De Willem, Lage Waard, Guido de Bres en de
Swaeff. Er is een vrijwilligersproject gestart in
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Spoor 1 Actiever en zorgzamer
Locomotief
Gewenst maatschappelijk effect

Wagon

Rol overheid

Mijlpalen voor 2018 uit
eerste aanzet
Samenlevingsagenda 2.0
vesie 2 juli 2018

Status
1) gerealiseerd
2) loopt volgens planning
3) bijstelling nodig

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij daarvoor
(samen) gedaan in 2018?

het CJG. En er is een actieve verbinding gelegd tussen CJG
en Jeugdpunt om kwetsbare jongeren
vroegtijdig adequaat te ondersteunen.

Stimuleren
cultuurbeleving en
-activiteiten

Faciliterend:
samenleving aan zet,
overheid
ondersteunend

Herijkte nota 4e kwartaal
2018

3

De cultuurnota wordt samen met de culturele partners
ontwikkeld en de doelen van de nota worden geactualiseerd
en geconcretiseerd. De nota wordt in het tweede kwartaal
van 2019 aangeboden.

Realiseren
beschermd thuis

Verantwoordelijkheid:
overheid aan zet /
Samenleving
faciliterend

Startnotitie 4e kwartaal
2018

2

De overgangsperiode is opnieuw verlengd. Op dit moment
wordt verwacht dat de taak per 1 januari 2021 aan de
gemeente wordt overgedragen. De planvorming is daarop
aangepast.

Plan vormen hulp
en ondersteuning
(WMO)

Verantwoordelijkheid:
overheid aan zet /
Samenleving
faciliterend

4e kwartaal 2018

2

De gemeenteraad is d.m.v. een RIB van 29 januari 2019
geïnformeerd over het verlengen van het huidige Wmouitvoeringsprogramma met een jaar tot 1 januari 2020. Dat
geeft ons gelegenheid om de uitvoeringsprogramma's
binnen het sociaal domein integraal af te stemmen (lokaal
en regionaal) en het gesprek aan te gaan binnen de regio
met de betreffende gemeenten en de serviceorganisaties
Jeugd en Wmo. Daarbij staan ons i.v.m. oplopende tekorten
in het sociaal domein voor 2020 en verder grote financiële
uitdagingen te wachten en willen wij een aanzet geven tot
verdere transformatie in het sociaal domein d.m.v. lokale
experimenteerruimte).

Versterken
jeugdparticipatie
(route 22)

Coproductie:
gelijkwaardige
samenwerking,
initiatief overheid

3e kwartaal 2018

2

In 2018 zijn we gestart met een groep enthousiaste
jongeren die graag een jongerengemeenteraad wilde
vormen. Deze jongeren hebben inmiddels een goede start
gemaakt met eigen sociale media kanalen en een
presentatie in de raad.
Ook was de debatwedstrijd in het voorjaar van 2018 een
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Spoor 1 Actiever en zorgzamer
Locomotief
Gewenst maatschappelijk effect

Wagon

Rol overheid

Mijlpalen voor 2018 uit
eerste aanzet
Samenlevingsagenda 2.0
vesie 2 juli 2018

Status
1) gerealiseerd
2) loopt volgens planning
3) bijstelling nodig

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij daarvoor
(samen) gedaan in 2018?

succes. 4 initiatieven kwamen vanuit de jeugd naar voren
om Alblasserdam leuker te maken. Voor de winnaar, met als
idee het klimbos, is op het havenfestival een klimevent
georganiseerd. Er wordt nog gekeken of we ook een echt
klimbos in Alblasserdam kunnen realiseren. Een ander
initiatief was de klushut: een plek waar jongeren kunnen
klussen. Dit initiatief is gerealiseerd in het ParticiPand.
Er zijn succesvolle pop-up cafés georganiseerd door het
jongerenwerk. Dit zijn thema-avonden waar jongeren
kunnen meepraten. Tot slot is de babybox geïntroduceerd.

Spoor 2 Buiten beter
Locomotief
Gewenst maatschappelijk effect

Wagon

Rol overheid

Mijlpalen voor 2018 uit
eerste aanzet
Samenlevingsagenda 2.0
vesie 2 juli 2018

Status
1) gerealiseerd
2) loopt volgens planning
3) bijstelling nodig

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij daarvoor
(samen) gedaan in 2018?

Schoner Alblasserdam
Wij gaan actief inzetten op een schone
leefomgeving en anticiperen op gevaren die
vanuit deze leefomgeving op ons af komen.

Faciliteren
afvalscheiding

Coproductie:
gelijkwaardige
samenwerking,
initiatief overheid

Eind 2018 – begin 2019 is
hoogbouw gefaciliteerd
om hun GFT gescheiden
aan te bieden.

3

Eerste voorstel is in 2018 uitgewerkt. Verdere uitwerking is
noodzakelijk.

Kwaliteit buitenruimte
Alblasserdam is een aantrekkelijke plek om te
zijn, waarbij we een goede balans zoeken tussen '
groen en grijs'.

Verbeteren
verblijfskwaliteit
en verhogen
kwaliteitsniveau
buitenruimte

Verantwoordelijkheid:
overheid aan zet /
Samenleving
faciliterend

Eind 2018 kaders helder.
Vanaf 2019 uitvoering op
vastgesteld niveau.

2

Jaarlijkse monitor geeft op alle onderdelen een lichte
verbetering aan t.o.v. 2017. Verzorging (zwerfafval en
onkruid) blijft extra inzet vragen.

Jaarstukken 2018 – gemeente Alblasserdam (Definitief vastgesteld d.d. 28 mei 2019)
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Spoor 2 Buiten beter
Locomotief
Gewenst maatschappelijk effect

Veiliger Alblasserdam
Bij samen leven, horen ook grenzen en goede
afspraken, die wij met elkaar maken en bewaken.

Wagon

Rol overheid

Mijlpalen voor 2018 uit
eerste aanzet
Samenlevingsagenda 2.0
vesie 2 juli 2018

Status
1) gerealiseerd
2) loopt volgens planning
3) bijstelling nodig

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij daarvoor
(samen) gedaan in 2018?

Realiseren groene
loper door het
dorp

Verantwoordelijkheid:
overheid aan zet /
Samenleving
faciliterend

Inventarisatie en analyse
(4e kwartaal 2018) ,
Definitief ontwerp (4e
kwartaal 2019).

2

Reconstructies
(o.a. Blokweer,
Zeilmakerstraat en
Kerkstraat)

Coproductie:
gelijkwaardige
samenwerking,
initiatief overheid

start met
bewonersavonden
Kerkstraat 4e kwartaal
2018

2 Project Blokweer

Blokweer Fase 1 is opgeleverd in mei 2018. Uitvoering fase 2
is gestart in 2018 en zal in medio mei 2019 afgerond
worden. Fase 3 strart in Q3/4 2019. Intensieve
samenwerking met bewoners kost extra inzet, maar levert
positieve resultaten op.

3 Project Zeilmakerstraat

De uitvoering van de Zeilmakerstraat is gestart in 2018.
Voorbereiding loopt uit door aanvullend onderzoek. Wordt
in samenspraak met bewoners en bedrijven verder
uitgewerkt en uitgevoerd.

2 Project Kerkstraat

Eind 2018 gestart met de eerste voorbreidingen. Eerste
bewonersavond begin 2019.

Uitwerken
groenstructuurplan

Coproductie:
gelijkwaardige
samenwerking,
initiatief overheid

De daadwerkelijke
invulling vindt plaats in
samenspraak met
inwoners. Verwacht
wordt dat hier eind 2018
mee kan worden
begonnen.

3

Delen van groenstructuurplan worden meegenomen in
Groene Loper, Speelruimtebeleid en zijn in 2018 een vast
onderdeel van alle reconstructies en bewonersavonden
geworden.

Samen werken aan
leefkwaliteit

Faciliterend:
samenleving aan zet,
overheid
ondersteunend

Vervolg
veiligheidsavonden 4e
kwartaal 2018

3

Diverse actuele casuistiek vroeg de aandacht in 2018
waardoor niet altijd is toegekomen aan beleidsontwikkeling
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Spoor 2 Buiten beter
Locomotief
Gewenst maatschappelijk effect

Wagon

Rol overheid

Mijlpalen voor 2018 uit
eerste aanzet
Samenlevingsagenda 2.0
vesie 2 juli 2018

Status
1) gerealiseerd
2) loopt volgens planning
3) bijstelling nodig

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij daarvoor
(samen) gedaan in 2018?

Actiever inzetten
op handhaving

Verantwoordelijkheid:
overheid aan zet /
Samenleving
faciliterend

Startnotitie 3e kwartaal
2018, prioritering bestuur
en vaststelling 4e
kwartaal 2018

3

In 2018 is actief ingezet op meer handhavers in de vorm van
BOA´s in Alblasserdam. Hun rol was vooral de inwoners en
bedrijven bewust te maken op hun gedrag en welk effect
hun handelen op de omgeving heeft. Er werd
geinventariseerd waar binnen de gemeente gericht te
gehandhaafd. De prio ligt op afval, parkeren en honden.

Gebiedstoezicht

Coproductie:
gelijkwaardige
samenwerking,
initiatief overheid

Start pilot cameratoezicht
(3e kwartaal 2018)

1

Het cameratoezicht in het centrum van Alblasserdam is
gerealiseerd.

Locomotief
Gewenst maatschappelijk effect

Wagon

Rol overheid

Mijlpalen voor 2018 uit
eerste aanzet
Samenlevingsagenda 2.0
vesie 2 juli 2018

Status
1) gerealiseerd
2) loopt volgens planning
3) bijstelling nodig

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij daarvoor
(samen) gedaan in 2018?

Blijven in Alblasserdam
Bij verschillende levensfasen, horen verschillende
woonbehoeften. Wij vinden het belangrijke dat
mensen van alle leeftijdscategorieën zich thuis
voelen in Alblasserdam.

Faciliteren
zelfstandig wonen
ouderen

Coproductie:
gelijkwaardige
samenwerking,
initiatief overheid

Uitwerking 3e kwartaal
2018

2

Een werkgroep Wonen en Zorg heeft een plan van aanpak
uitgewerkt, waarin de stappen worden aangegeven om te
komen tot een afwegingskader voor de vele initiatieven die
zich aandienen op het gebied van wonen in combinatie met
zorg voor ouderen en zorgbehoevenden. Medio 2019 zal dit
afwegingskader gereed komen en zullen de initiatieven
‘gewogen’ worden .

Faciliteren
jongeren (route 22)

Coproductie:
gelijkwaardige
samenwerking,
initiatief overheid

Startnotitie 4e kwartaal
2018

1

De Route22 startnotitie is vastgesteld. Een project binnen
deze strategie betreft het doen van een onderzoek naar de
woonbehoeften van jongeren. In 2019 zal het regulier
woononderzoek door het OCD worden uitgevoerd.
Aanvullend daarop kan kwalitatief onderzoek worden

Spoor 3 Beter wonen
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Spoor 3 Beter wonen
Locomotief
Gewenst maatschappelijk effect

Wagon

Rol overheid

Mijlpalen voor 2018 uit
eerste aanzet
Samenlevingsagenda 2.0
vesie 2 juli 2018

Status
1) gerealiseerd
2) loopt volgens planning
3) bijstelling nodig

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij daarvoor
(samen) gedaan in 2018?

uitgevoerd naar de woonbehoeften van Alblasserdamse
jongeren. De jeugdgemeenteraad is een initiatief van
Alblasserdamse jongeren. Zij betrekken andere jongeren via
sociale media en adviseren de gemeente.

Verbeteren woonaanbod
Om voor iedereen die hier wil wonen, een plek te
creëren, gaan we inzetten op het bouwen van
(nieuwe)woningen die passen bij de behoeften
van onze (nieuwe) inwoners.

Sloop voor
nieuwbouw

Faciliterend:
samenleving aan zet,
overheid
ondersteunend

PALT-afspraken 4e
kwartaal 2018

1

In december 2018 zijn de locale PALT-afspraken getekend
met Woonkracht10 en Huurdersorganisatie. Hierin zijn
afspraken gemaakt over de verduurzaming, verbetering en
nieuwbouw van sociale huurwoningen.

Locomotief
Gewenst maatschappelijk effect

Wagon

Rol overheid

Mijlpalen voor 2018 uit
eerste aanzet
Samenlevingsagenda 2.0
vesie 2 juli 2018

Status
1) gerealiseerd
2) loopt volgens planning
3) bijstelling nodig

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij daarvoor
(samen) gedaan in 2018?

Bereikbaarheid lokaal
In Alblasserdam stimuleren we doorstroom van
verkeer zodat iedere plek binnen de
gemeente goed bereikbaar is.

Beheersen
leefkwaliteit i.h.k.v.
toeristenstroom
Kinderdijk

Coproductie:
gelijkwaardige
samenwerking,
initiatief overheid

Gebiedsperspectief 4e
kwartaal 2018

3

In 2018 is door een extern bureau een verkennende studie
gestart naar toekomstbeelden voor het Gebiedspersectief
Kinderdijk. Deze studie wordt opgeleverd in 2019 en vormt
een onderlegger voor de verdere afronding van het
Gebiedsperspectief die voorzien wordt in 4de kwartaal
2019.

Verbeteren
verkeersmanagement

Coproductie:
gelijkwaardige
samenwerking,
initiatief overheid

Opleveren GVVP, 4e
kwartaal 2018

2

In 2018 liep de samenspraaktraject voor het GVVP. Er zijn
gesprekken gevoerd met bewoners en belangengroepen, en
zijn in 2018 twee dorpgesprekken gevoerd. De opmerkingen

Spoor 4 Bereikbaarder
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Spoor 4 Bereikbaarder
Locomotief
Gewenst maatschappelijk effect

Wagon

Rol overheid

Mijlpalen voor 2018 uit
eerste aanzet
Samenlevingsagenda 2.0
vesie 2 juli 2018

(doorstroming,
sluipverkeer)

Status
1) gerealiseerd
2) loopt volgens planning
3) bijstelling nodig

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij daarvoor
(samen) gedaan in 2018?

Planning is gedurende
2018 aangepast naar eind
2019.

zijn verzameld in een opmerkingenlijst. Tevens is een start
gemaakt met de analyse van deze opmerkingenlijst.

Maatregelen beter
bereikbaar maken
Alblasserdam
(GVVP)

Coproductie:
gelijkwaardige
samenwerking,
initiatief overheid

Opleveren GVVP, 4e
kwartaal 2018

Locomotief
Gewenst maatschappelijk effect

Wagon

Rol overheid

Mijlpalen voor 2018 uit
eerste aanzet
Samenlevingsagenda 2.0
vesie 2 juli 2018

Status
1) gerealiseerd
2) loopt volgens planning
3) bijstelling nodig

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij daarvoor
(samen) gedaan in 2018?

Betere aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt
Wij willen een betere aansluiting van het
onderwijs op de arbeidsmarkt realiseren zodat
meer mensen in Alblasserdam aan werk geholpen
kunnen worden.

Ontwikkeling
oeverlocatie
Nedstaal

Coproductie:
gelijkwaardige
samenwerking,
initiatief overheid

Naar verwachting zal 2e
helft 2018 gestart
worden met
praktijkonderwijs.

1

Met de huidige eigenaar van de Nedstaallocatie wordt een
samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Onderdeel van
deze overeenkomst is het praktijkleren om hiermee de
locatie aantrekkelijker te maken voor vestiging

Versterken Kansrijk
Alblasserdam

Coproductie:
gelijkwaardige
samenwerking,
initiatief overheid

Start van de volgende
groepen in september
2018

1

Jaarlijks, ook in september 2018, is andermaal een groep in
het kader van Kansrijk gestart in het Participand. Daarnaast
zijn in het kader van garantiebanen circa 6 medewerkers in
dienst genomen bij Smile en gedetacheerd bij de afdeling
Buitenruimte, die ook de begeleiding verzorgt. Ook deze
mensen volgen een Kansrijk onderwijstraject, voor zover
hun beperking dit toestaat

Spoor 5 Ondernemender
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Spoor 5 Ondernemender
Locomotief
Gewenst maatschappelijk effect

Wagon

Rol overheid

Mijlpalen voor 2018 uit
eerste aanzet
Samenlevingsagenda 2.0
vesie 2 juli 2018

Status
1) gerealiseerd
2) loopt volgens planning
3) bijstelling nodig

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij daarvoor
(samen) gedaan in 2018?

Stimuleren ondernemersklimaat
Wij willen Alblasserdam aantrekkelijk maken voor
bedrijven en ondernemingen omdat dit de
werkgelegenheid en voorzieningenniveau van het
dorp verhoogt.

Stimuleren
collectiviteit
(Ondernemersfonds)

Faciliterend:
samenleving aan zet,
overheid
ondersteunend

2e helft 2018: oplevering
tussenevaluatie op basis
van quickscan aan de
raad

1

We hebben bereikt dat het merendeel van de ondernemers
positief is over het ondernermersfonds en dat de de raad
conform is. Vanuit het fonds zijn diverse collectieve
beveiligings-voorzieningen getroffen die bijdragen aan
veiligere bedrijventerreinen, aanschaffen van
feestverlichting, baskets en vlaggen in winkelcentra,
aanschaf van een kunstwerk. De
bedrijvencontactfucntionaris (BCF) sluit 6-wekelijks aan bij
de bestuursvergadering. Gemeente faciliteert het innen van
de belastngen via SVHW en keert uit aan OFA. De quick scan
is door BCF uitgevoerd en heeft raadsvoorstel gemaakt.

Faciliteren
ondernemerschap

Coproductie:
gelijkwaardige
samenwerking,
initiatief overheid

2e helft 2018: Uitrol
Online Bedrijvenregister
Alblasserdam

1

Een tool die we hebben ingezet voor het stimuleren van het
ondernemersklimaat is de uitrol van het Online
Bedrijvenregister Alblasserdam in oktober 2018. Hiermee
stimuleren we in het local for local ondernemen en worden
de aanbestedingen extra onder de aandacht gebracht.
Gemeente heeft dit samen met het Ondernemersfonds
Alblasserdam georganisserd en gefinancieerd.

Ontwikkelen visie
op detailhandel
(Nieuwe
Winkelstraat)

Jaarstukken 2018 – gemeente Alblasserdam (Definitief vastgesteld d.d. 28 mei 2019)

Coproductie:
gelijkwaardige
samenwerking,
initiatief overheid

2e helft 2018: Traject De
Nieuwe Winkelstraat

2

Samen met de stakeholders werd in aanloop naar het
ontwikkelen en vaststellen van deze visie in november 2018
een ronde tafel sessie georganiseerd door de gmeente. Het
doel van de sessie was om de weerstand weg te nemen bij
de winkeliers en vastgoedeigenaren. Dit is deels gelukt; er is
de intentie uitgesproken om samen te gaan werken in 2019,
onder begeleiding van een expert op dit gebied, naar een
beleidsvisie en actieplan om het centrum van Alblasserdam
vitaal te houden in de toekomst.

19

Programma 1: Samenleven in Alblasserdam
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Wat mag het kosten?

Samenleven in Alblasserdam
Bijdragen aan 'Maatschappelijke partners'

Kapitaallasten
Sociale Die nst Drechtsteden

Subsidies en inkome nsoverdrachten

Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ

Inkopen goede ren en diensten

Stichting Welzijn Alblasse rdam

Storting voorziening onderhoud

Bibliotheek

Afdelingskosten

Dive rse overige bijdragen

Bedrijfsvoering

Kapitaallasten
Subsidies en inkomensoverdrachten
Inkopen goederen en diensten
Storting voorziening onderhoud
Afdelingskosten
Bedrijfsvoering
College B&W, raad en griffie
Totaal
Jaarstukken 2018 – gemeente Alblasserdam (Definitief vastgesteld d.d. 28 mei 2019)

€
360.000
€ 20.543.000
€ 1.736.000
€
€
831.000
€
€
€ 23.470.000

Sociale Dienst Drechtsteden
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Stichting Welzijn Alblasserdam
Bibliotheek
Diverse overige bijdragen
Totaal

€
€
€
€
€
€

12.247.000
5.755.000
722.000
488.000
1.331.000
20.543.000
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Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij daarvoor gedaan in 2018?
Gewenst maatschappelijk effect

Effect indicator

Bron

Nulmeting

Jaarrekening 2018

Maatschappelijke ondersteuning
Inwoners participeren naar vermogen, zijn
zelfredzaam en leveren een actieve bijdrage
aan de samenleving.

% inwoners met weinig kracht

Monitor Sociaal (OCD)

4% (2013)

3% (2017)

% inwoners dat mantelzorgt

Monitor Sociaal (OCD)

29% (2013)

30% (2017)

Drechtsteden: 26% (2013)

Drechtsteden (28% (2017)

% inwoners met onvoldoende contacten

Monitor Sociaal (OCD)

5% (2013)

6% (2017)

% inwoners dat vrijwilligerswerk doet

Monitor Sociaal (OCD)

43% (2013)

41% (2017)

% jongeren van 12 t/m 15 jaar met sociale
steun (met een hoge of gemiddelde score
sociale steun)

Jeugdgezondheidsmonitor
(Dienst Gezondheid & Jeugd)

93% (2016; Drechtsteden
94% en Zuid-Holland-Zuid
94%)

-

% jongeren van 12 t/m 15 jaar met goede
ouder/kind-relatie (hoge score)

Jeugdgezondheidsmonitor
(Dienst Gezondheid & Jeugd)

46% (2016; Drechtsteden
45% en Zuid-Holland-Zuid
44%)

-

% 12- t/m 15-jarigen dat eigen gezondheid
als (heel) goed ervaart

Jeugdgezondheidsmonitor
schooljaar 2013/2014 (Dienst
Gezondheid & Jeugd)

83% (2015; Drechtsteden
80% en Zuid-Holland-Zuid
81%)

-

% jongeren tot 18 jaar dat gebruikmaakt van
jeugdhulp (WSJG.nl)

Wsjg.nl

7,7% (eerste halfjaar
2015; Drechtsteden 8,9%,
Zuid-Holland-Zuid 8,7%,
Nederland 8,2%)

11,9% (tweede halfjaar
2017; Drechtsteden
12,4%, Zuid-Holland-Zuid
12,0%, Nederland 11,2%)

Participatiewet
Afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen voor
mensen met een beperking en ouderen.

Aantal en aandeel personen in bijstand met
lage verdiencapaciteit < 50%)

Sociale Dienst Drechtsteden

133

143

Onderwijs/arbeidsmarkt
Goede aansluiting onderwijs en
arbeidsmarkt voor Alblasserdammers.

Werkgelegenheidsontwikkeling
Alblasserdam, Nederland en andere regio’s

Bedrijvenregister Drechtsteden
(OCD)

8.789 banen (1.1.2014)

Aantal jongeren die MBO-techniek opleiding
volgen woonachtig in Alblasserdam

DUO

194 (oktober 2014;
definitief)

Jeugd
Jeugdigen in Alblasserdam groeien gezond
en veilig op en krijgen kansen om zich te
ontwikkelen en mee te doen naar
vermogen.

47% van het totale aantal
bijstandsontvangers
(31.01.2016)
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8.866 banen (1.1.2018)
1.1.2016-1.1.2018: 2,6%
(Drechtsteden: +3,0%,
Nederland: +3,8%
206 (2018)
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Conclusies en duiding effect indicatoren:
Maatschappelijke ondersteuning

Op basis van de actuele meting kunnen wij constateren, dat de actieve bijdrage van inwoners aan de samenleving de afgelopen vier jaren ongeveer gelijk is
gebleven. Uit andere cijfers zien we dat vanaf 2016 vooral het aantal bereikte mantelzorgers in Alblasserdam is gegroeid naar bijna 400.

Jeugd

Omdat de jeugdhulp voor 2015 georganiseerd werd met diverse geldstromen, zijn er geen cijfers te vergelijken van de periode voor 2015 en die daarna. Vanaf
2015 tot en met 2017 zien we dat het aantal jongeren uit Alblasserdam die een beroep doet op de jeugdwet varieert tussen 10,8 en 9,7 procent. Dit is ongeveer
250 kinderen per jaar. De in 2016 gehouden nulmeting is nog niet herhaald. Derhalve hebben we geen actuele cijfers op de genoemde onderdelen.

Participatiewet

De invloed van Alblasserdam op deze effect indicatoren is zeer beperkt omdat er sprake is van een regionale arbeidsmarkt van de Drechtsteden. In Alblasserdam
proberen wij via lokale inzet onze doelstellingen te bereiken. Soms doen wij dit vanuit preventie, zoals bij het faillissement van Nedstaal: voorkomen van
werkeloosheid. De inzet is altijd op gericht om mensen niet in de bijstand te laten komen en om zoveel mogelijk mensen nuttig bezig te laten zijn. Daarnaast speelt
ook het na-ijl effect van de economische crisis omdat mensen die hun baan verliezen pas na hun WW-periode in de bijstand komen. Bij een aantrekkende
economie blijft het voor personen met een lage verdiencapaciteit lastig om hier uit te komen.

Onderwijs/arbeidsmarkt

De werkgelegenheid in Alblasserdam is met 2,6% gestegen (2018 t.o.v. 2016). In Drechtsteden is de werkgelegenheid met 3,0% gestegen. Ten opzichte van de rest
van Nederland zien wij dat de ontwikkeling van de werkgelegenheid iets achterblijft.

Gewenst maatschappelijk effect

Maatschappelijke ondersteuning
Inwoners participeren naar vermogen, zijn
zelfredzaam en leveren een actieve bijdrage aan
de samenleving.

Jeugd
Jeugdigen in Alblasserdam groeien gezond en
veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen
en mee te doen naar vermogen.

Prestatie (indicator)

Status:

Prestatie (indicator)

Status:

Uitgevoerd door gemeente

1) gerealiseerd
2) loopt volgens planning
3) bijstelling nodig

Uitgevoerd door partner(s)

1) gerealiseerd
2) loopt volgens planning
3) bijstelling nodig

1. Stimuleren en monitoren transformatie

2

1. Regionaal maatwerk via SO Wmo

1

2. Verdere lokale inbedding

2

2. Uitvoering via SWA

1

3. Budget neutraal

3

3. Start innovatieve pilots

1

4. Vangnet voor meest kwetsbaren

1

1. Stimuleren en monitoren transformatie

2

1. Regionaal maatwerk via SO Jeugd

2

2. Verdere lokale inbedding

2

2. Uitvoering via CJG

2

3. Budget neutraal

3

3. Start innovatieve pilots

1

1. Verbeteren positie ouderen op arbeidsmarkt

1

1 Begeleiding meer Alblasserdamse WSW-ers
door partners

2
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Gewenst maatschappelijk effect

Participatiewet
Afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen voor
mensen met een beperking en ouderen.

Onderwijs/arbeidsmarkt
Goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
voor Alblasserdammers.

Prestatie (indicator)

Status:

Prestatie (indicator)

Status:

Uitgevoerd door gemeente

1) gerealiseerd
2) loopt volgens planning
3) bijstelling nodig

Uitgevoerd door partner(s)

1) gerealiseerd
2) loopt volgens planning
3) bijstelling nodig

2. Stimuleren van opname groep 3'ers binnen
leerwerkbedrijfconstructies bijvoorbeeld Smile,
Tro Tardi, zorgaanbieders.

1

2. Lokaal project via 50+ Drechtsteden:

2

3. Innovatieve pilots

2

1. Inzetten op verbinding onderwijs en
werkgevers

2

1. Regievoering op aansluiting onderwijs /
arbeidsmarkt

2

2. Actief aansluiting zoeken bij regionale
ontwikkelingen

2

Onderwerp & portefeuillehouder

Wat willen we bereiken?

Bijdrage gemeente (in 2018)

Bijdrage partner (in 2018)

Samenhang in het sociale domein:
Jeugd, AWBZ/ Wmo, Participatiewet
(Dorien Zandvliet / Peter Verheij)

Een samenhangende operationele uitvoering binnen
het sociale domein, voor en met de samenleving.

De gemeente brengt als regievoerder partijen samen
vanuit de netwerkbenadering. Wij zetten ons in om het
sociaal dorpsnetwerk te versterken en nieuwe
initiatieven te laten ontstaan die de verschillende
opgaven binnen het sociale domein met elkaar
verbinden en waarbij wij het accent zullen leggen op
preventie. Dit gaan wij o.a. doen door het organiseren
van netwerklunches en themabijeenkomsten. We
hebben een aantal locaties als het gemeentehuis en het
Raadhuisplein benoemd als ontwikkelplekken voor
ontmoeting en DOK12 als centrale toegang voor zorg en
ondersteuning. Wij zijn in gesprek gegaan met de
grotere stichtingsbesturen, maar dit heeft niet geleid tot
een convenant. We gaan de Wmo-adviesraad
doorontwikkelen tot een brede adviesraad voor het
sociaal domein (Wmo, jeugd en participatie).

Sleutelrollen binnen het netwerk zijn belegd bij Stichting Welzijn
Alblasserdam (SWA), Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en SMILE.
We zien dat partijen in het dorp steeds meer werken vanuit een
integrale benadering. Samen met de SDD en een aantal lokale
partners zijn wij in 2018 aan de slag gegaan met het voorkomen en
bestrijden van armoede (convenant en sluitende aanpak) en hebben
een nieuwe aanjager Armoedebestrijding aangesteld. Het Platform
Armoede is daarbij het netwerk (uitvoeringspartners).
Inmiddels zijn er verschillende leerwerkbedrijven binnen Alblasserdam, die arrangementen aanbieden ten behoeve van zwakkere
groepen in de samenleving (Helpende Handen, Wooncadans en
SMILE). Het ParticiPand (Lelsstraat) heeft zich in 2018 verder
doorontwikkeld . Een aantal partners is actief in het ondersteunen
van kwetsbare inwoners, een ander deel zorgt voor economische
opleving. De Wmo-adviesraad heeft zich doorontwikkeld tot een
adviesraad Sociaal Domein.

Jaarstukken 2018 – gemeente Alblasserdam (Definitief vastgesteld d.d. 28 mei 2019)
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Wat willen we bereiken?

Bijdrage gemeente (in 2018)

Bijdrage partner (in 2018)

Jeugdhulp en AWBZ/Wmo
(Dorien Zandvliet)

De transformatie van de zorg vormgeven met daarbij
als uitgangspunt dat de burger vanuit zijn of haar
eigen kracht op effectieve en betaalbare
ondersteuning kan rekenen, de gemeente heeft
daarbij een stimulerende rol richting de samenleving
en maatschappelijke partners.

In 2018 hebben wij ons, conform het vastgestelde
beleidsrijk transitiearrangement (BRTA) en het Wmo
beleidsplan 2015-2018 gericht op het uitvoeren van de
Jeugdwet en de Wmo met de volgende uitgangspunten:

bieden van zorgcontinuïteit

budgetneutrale uitvoering

lokale inbedding

het voortzetten van de transformatie
Daarnaast zijn wij pilots gestart in samenwerking met
het SDD en de maatschappelijke partners ( bv de
leerwerkbedrijven Wooncadans en Helpende Handen)
die het mogelijk maken dat steeds meer inwoners
langer zelfstandig kunnen blijven wonen (Hulp bij het
doen van boodschappen, het opknappen van het tuintje
etc).

Partners als Rivas, Vivenz, Stichting Jeugdteams, Jeugd-Punt en
Stichting Welzijn Alblasserdam leveren een bijdrage aan de
transformatie in de zorg en ondersteuning. Daarnaast leveren de
Serviceorganisatie Jeugd en de Serviceorganisatie Wmo (SDD) resp.
jeugdhulp en maatwerkvoorzieningen aan Alblasserdamse inwoners..

Maatschappelijke ondersteuning
(Dorien Zandvliet)

Kwetsbare inwoners in Alblasserdam krijgen, al dan
niet vanuit het eigen netwerk, ondersteuning zodat
men tenminste

zichzelf in en om huis kan redden

kan komen waar hij wil en

naar eigen behoefte contacten kan
onderhouden.
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Tevens zijn wij gestart met de pilot aanbod 18 min / 18
plus in samenwerking met de SDD, het CJG , de
onderwijsorganisaties, de leerwerkbedrijven en de
zorgaanbieders. Kern van de pilot is een soepele
overgang voor jongeren van jeugd naar volwassenheid.
In 2018 willen wij meer bekendheid geven aan deze
functie Clientondersteuning (Vivenz) o.a. als
ondersteuning van inwoners bij het keukentafelgesprek.

De visie op het sociaal domein is vastgelegd in een notitie. Er is een
praatplaat gemaakt aan de hand waarvan we over de transformatie
met de partners in gesprek gaan

Vivenz is als werkgever van de cliëntondersteuners meegegaan in de
verbeterde samenwerking met partners binnen het CJG/sociaal
dorpsnetwerk. Zij zijn inmiddels aangesloten bij de Gebruikersgroep
voor herontwikkeling van Dok12.

Daarnaast willen we de samenwerking tussen de
partners uit ons Sociaal Dorpsnetwerk verder
verbeteren met als doel kwetsbare inwoners de juiste
ondersteuning te bieden. De inzet van Helpende
Handen als aanvulling op huishoudelijke ondersteuning
via de SDD is hier een concreet voorbeeld van.
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Wat willen we bereiken?

Bijdrage gemeente (in 2018)

Bijdrage partner (in 2018)

Participatiewet
(Peter Verheij)

Doelstelling van de wet is om mensen in staat te
stellen deel te nemen aan het arbeidsproces op
basis van hun verdiencapaciteit. Hierdoor kunnen
meer mensen, in de geest van de
participatiemaatschappij, meedoen aan werk en
sociale verbanden.

De in 2015 ingevoerde Participatiewet wordt voor wat
betreft werk en inkomen uitgevoerd door de SDD. In
2018 is nadrukkelijk geïnvesteerd op de verbinding
tussen regionale en lokale activiteiten die gericht zijn op
de uitvoering van deze wet. Lokaal zijn plaatsingen in
beschut werk en garantiebanen gerealiseerd. Evenals
taalstages (voor statushouders) en natuurlijk de zorg
voor de groep met een verdiencapaciteit van < 50%
WML.

De publiekrechtelijke partner is de SDD, die het onderdeel 'werk en
inkomen' uitvoert.
Daarnaast is de SDD de partner als het gaat om het in beeld brengen
van de groep met een lage verdiencapaciteit, de statushouders en de
kandidaten voor beschut werk.

Asielzoekers/Statushouders
(Dorien Zandvliet)

Het rijk legt de gemeente een halfjaarlijkse
taakstelling huisvesting statushouders op. We willen
op een zo goed mogelijke manier voldoen aan deze
wettelijke verplichting.

In 2018 zijn 29 statushouders gevestigd, en hiermee is
voldaan aan de taakstelling. Om de nieuwe
Alblasserdammers te huisvesten werken we regionaal
samen met de Projectgroep Statushouders. Voor de
coaching huisvesting statushouders verleent de
gemeente subsidie aan VluchtelingenWerk.

In Alblasserdam wonen betekent ook in
Alblasserdam leven en meedoen. We helpen de
statsuhouders om zelfredzaam en zelfstandig te
worden.

Via de startmodule van de SDD hebben alle volwassen,
Alblasserdamse statushouders zo snel mogelijk na
aankomst voorlichting gekregen over o.a. inburgering,
werk & inkomen, gezondheid. Allen volgen verplicht een
inburgeringscursus en krijgen lokale maatschappelijke
begeleiding via Vluchtelingenwerk . Een groep van 16
anderstaligen, waarvan 13 statushouders, zijn in
september aan hun MBO1 begonnen. Hiermee hebben
ze een betere start op de arbeidsmarkt.
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Verder is samengewerkt met private partners die een rol spelen in de
scholing (Da Vinci College), ontwikkeling en inzet van mensen voor
maatschappelijk nuttige taken, met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt (leerwerkbedrijven). Aan de leerwerkbedrijven is
gevraagd zich verder te ontwikkelen tot ‘sociaal ondernemer’.
Voor de groep 50+ is de stichting 50+ ingezet die vijf bijeenkomsten
heeft georganiseerd in 2018.
Het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA) koppelt statushouders
aan de gemeente en is het aanspreekpunt tot de huisvesting is
afgehandeld. VluchtelingenWerk regelt de coaching huisvesting
statushouders en verantwoordt zich in kwartaalrapportages i.v.m.
door haar ontvangen subsidie. Woonkracht10 voorziet in geschikte
woningen voor de statushouders. Dienstverlening Drechtsteden zorgt
voor de administratieve afhandeling van de huisvesting
statushouders. In regionale overleggen vindt afstemming plaats.
VluchtelingenWerk neemt een deel van de maatschappelijke
begeleiding op zich, hiervoor ontvangt ze aanvullende subsidie. Sihva
organiseert diverse activiteiten voor statushouders. Da Vinci College
en Helpende Handen en een aantal bedrijven in de regio zorgen voor
onderwijs en stage.
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Wat willen we bereiken?

Bijdrage gemeente (in 2018)

Bijdrage partner (in 2018)

Onderwijs
(Arjan Kraijo / Dorien Zandvliet)

Wij willen een doorgaande leerlijn realiseren voor
leerlingen van het primair onderwijs naar het
voortgezet onderwijs. Daarnaast willen we dat
Alblasserdamse leerplichtige kinderen gebruik
maken van onderwijs dat bij hen past. De inzet is
dat iedere Alblasserdamse jongere het onderwijs
verlaat met een startkwalificatie.
Wij willen de doorgaande leerlijn van voorschoolse
voorzieningen naar primair onderwijs behouden en
bevorderen.

Ook in 2018 zijn we verder gegaan met het project
Brugcoach. Maximaal 20 kinderen kunnen per jaar
binnen het project Brugcoach worden begeleid.
Vastgesteld is dat het project zijn vruchten afwerpt.
Scholen, ouders en kinderen zijn tevreden.

De dagelijkse leiding van het project was in handen gegeven van
Tribus Pro. Tribus pro is een praktijk in Alblasserdam voor jeugd,
opvoedhulp en psychosociale hulpverlening. Zij hebben zich de
laatste jaren bewezen als kundige Brugcoaches. De samenwerking
met de andere Brugcoaches blijft gelijk. De samenwerking met het
CJG is door netwerklunches versterkt.

Per 1-1-2018 zijn kinderopvang en peuteropvang
geharmoniseerd. Vanaf dat moment ontvangen
tweeverdieners voor peuteropvang
kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. Een- en
geenverdieners kunnen aanspraak maken op een
gemeentelijke subsidieplaats. Daarnaast blijft de
gemeente verantwoordelijk voor peuters die (een kans
op) onderwijsachterstand hebben.
Met de schoolbesturen heeft frequent overleg
plaatsgevonden over onderwijshuisvesting op basis van
een duidelijke onderwijsvisie. Eerst inhoud, dan stenen.
Het voornemen daarbij is om nog voor het einde van
2019 een eerste concept integraal huisvestingsplan
(IHP) te ontwikkelen.

Alle peuteropvang valt in 2018 onder de Wet Kinderopvang. De
aanbieders voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen, dit wordt door
de inspecteurs van de Dienst Gezondheid en Jeugd gecontroleerd. De
aanbieders blijven samen met hun onderwijspartners en de
gemeente werken aan de doorgaande lijn en resultaatafspraken.

Er is een start gemaakt met de fysieke realisatie van het
Integraal Kindcentrum De Twijn. De gemeente treedt op
als bouwheer en levert het gebouw in 2020 in eigendom
aan PIT kinderopvang en onderwijs.

Het schoolbestuur participeert in het bouwproces zowel via de
project- als de stuurgroep De Twijn.

Onderwijs
(Arjan Kraijo / Dorien Zandvliet)

Onderwijs
(Arjan Kraijo / Dorien Zandvliet)

Waarborgen toekomstbestendigheid basisonderwijs,
onder meer via huisvesting.

Jaarstukken 2018 – gemeente Alblasserdam (Definitief vastgesteld d.d. 28 mei 2019)

Vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid leveren de schoolbesturen
een inhoudelijke bijdrage aan de planvorming over een adequate
lokale onderwijshuisvesting dan wel kindcentra. Het periodiek
huisvestingsoverleg is gepositioneerd binnen het reguliere Op
Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO). De inbreng van de
schoolbesturen moet uiteindelijk leiden tot een breed gedragen
Integraal Huisvestingsplan (IHP)
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Wat willen we bereiken?

Bijdrage gemeente (in 2018)

Bijdrage partner (in 2018)

Onderwijs en arbeidsmarkt
(Arjan Kraijo / Peter Verheij)

Wij willen een goede verbinding tussen onderwijs en
ondernemers, zodat de benodigde vakmensen in
onze regio te vinden zijn voor werkgevers en
werknemers een baan kunnen vinden. Dit geldt
zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs.
We willen bereiken dat meer leerlingen kiezen voor
een technische opleiding in het vervolgonderwijs.

De Techniek- en Onderwijsroute is een structurele
activiteit om de drie O's (Onderwijs, Overheid en
Ondernemers) te verbinden. In die hoedanigheid zijn
deze ook in 2018 weer georganiseerd.

De Onderwijsroute wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met
het VMBO van het Willem de Zwijgercollege en De Lage Waard,
Gemeente Papendrecht, Gemeente Alblasserdam en Konekto
(bemiddelaar voor maatschappelijke stages voor scholieren).

Er is gestart met een netwerkbijeenkomst voor VMBO'
ers in het examenjaar. Deze leerlingen zijn in contact
gebracht met werkgevers en uitgedaagd om zichzelf te
profileren op de arbeidsmarkt.

De netwerkbijeenkomst wordt georganiseerd in nauwe
samenwerking met het VMBO van het Willem de Zwijgercollege en De
Lage Waard, Gemeente Papendrecht, Gemeente Alblasserdam,
Gemeente Molenlanden en Konekto.
De Techniekroute wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met
de basisscholen en de gemeente Alblasserdam.

Arbeidsmarkt
(Peter Verheij)

Arbeidsmarkt
(Peter Verheij)

Kansrijk Alblasserdam

Wij willen in het kader van de Participatiewet actief
zicht hebben op de Wsw’ers in Alblasserdam en hen
zo veel als mogelijk in Alblasserdam aan het werk
krijgen.
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In 2018 zijn diverse mensen via Kansrijk Alblasserdam
gaan leren.
10 deelnemers van de Entree-opleiding uit 2017 hebben
zich aangemeld voor een vervolgopleiding (MBO2 of
MBO3). Daarnaast hebben 4 anderen zich aangemeld
voor een MBO2-opleiding.
In september is een nieuwe Entree-groep gestart met 16
deelnemers.
Het blijft lastig om het langetermijnperspectief van de
gemeente (mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
een goede basis te geven voor duurzame uitstroom naar
werk) te combineren met het kortetermijnperspectief
van de SDD (zo snel mogelijke uitstroom naar werk) te
combineren.
In het periodiek overleg regionaal en de samenwerking
met SMILE lokaal zetten wij ons in om het aantal
WSW'ers dat in de eigen gemeente aan het werk kan uit
te breiden evenals het aantal garantiebanen

Da Vinci College is bij uitstek de partner geweest om Kansrijk
Alblasserdam uit te rollen. Dit heeft deels geleid tot een lokale
lesplaats, en deels tot instroom in het reguliere aanbod van DVC.
Ondanks aantoonbare tekorten in sommige werkvelden (techniek,
zorg) is het in 2018 niet gelukt om structurele stage- of werkplekken
te creëren. Met name de zorgsector houdt vast aan eigen opleidingen
en identiteit.

SMILE heeft zich ingezet voor de begeleiding van (meer) WSW’ers in
Alblasserdam. Op dit moment zijn circa 40 SW medewerkers
gedetacheerd in hun eigen dorp. Door ook de groep beschut binnen
en garantiebanen hieraan te verknopen is dit aantal met 20 personen
toegenomen..
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Wat willen we bereiken?

Bijdrage gemeente (in 2018)

Bijdrage partner (in 2018)

Arbeidsmarkt
(Peter Verheij)

Wij willen de positie van ouderen op de
arbeidsmarkt verbeteren.

Wij zetten ons vanaf 2016 in om werkloze
Alblasserdammers extra ondersteuning te bieden in het
zoeken en vinden van werk en hiervoor is de stichting
50+ ingeschakeld.

In 2018 is het programma van de stichting 50+ andermaal uitgevoerd.
Hoewel de groep die een beroep op ondersteuning, door de
aantrekkende economie en arbeidsmarkt, kleiner wordt is de inzet
van deze stichting nog steeds zeer zinvol.

Arbeidsmarkt
(Peter Verheij)

Wij willen meer (leer)werk- en stageplaatsen met
het accent maritieme techniek, zowel in het primair
als voortgezet onderwijs.

In 2016 is een eerste begin gemaakt met het aanbieden
van MBO opleidingen in Alblasserdam. De leerlingen
(doorgaans met een afstand tot de arbeidsmarkt) lopen
stage in de verschillende leerwerkbedrijven, maar ook
bij het bedrijfsleven.

Vanuit de ondernemers is belangstelling om hieraan deel te nemen.
Door de uitbreiding van het aantal leerwerkbedrijven is ook het
aantal stageplekken toegenomen waar leerlingen gebruik van kunnen
maken voor zover een stage in een bedrijf niet mogelijk is.
Knelpunt is echter dat uitkeringsgerechtigden die nog niet aan het
werk zijn, vanuit de uitkeringsorganisatie geen mogelijkheden krijgen
om bijvoorbeeld mbo 2 opleidingen te volgen.

Wij hebben vraag en aanbod bijeengebracht door het
leggen van een verbinding tussen onderwijs en
bedrijfsleven, o.a. via de Onderwijsroute en
Techniekdock. Door ook het gemeentelijk
investeringsbeleid hieraan te verbinden kan er meer
ruimte ontstaan voor stageplaatsen bij de bedrijven
waar de uitvoering is ondergebracht.
De stelselmatige invoering van dit voornemen is nog
niet volledig afgerond.
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Wat willen we bereiken?

Bijdrage gemeente (in 2018)

Bijdrage partner (in 2018)

Jong en oud in Alblasserdam
(Dorien Zandvliet)

Wij willen jongeren actief betrekken bij grote
ontwikkelingen in Alblasserdam via
jeugdparticipatie. Dit doen wij aan de hand van
thema’s zoals (maatschappelijke) voorzieningen en
in samenwerking met de Jeugdgemeenteraad en
Jeugd-Punt.

In de tweede helft van 2017 is een start gemaakt met
het project Route 22 dat gaat over de toekomst van
Alblasserdam. De jeugdigen van nu zijn de eerste
bewoners van de 22ste eeuw. Hoe kijken zij dan terug?
Wat heeft Alblasserdam vanuit het perspectief van
jongeren nodig in 2017 tot 2022 zodat de jongeren van
nu zich de toekomstige ambassadeurs van Alblasserdam
voelen? De naam Route 22 staat voor het feit dat
mensen pas rond hun 22e volgroeid zijn zowel fysiek als
mentaal. En de afslag van de A15 naar Alblasserdam is
ook nummer 22. In 2018 willen we een integrale agenda
Route 22 opleveren.

Route 22 wordt gevormd door input van de jeugd zelf, maar ook van
ondernemers, woningstichting, zorginstellingen, sport en cultuur. We
hebben een expertgroep samengesteld met mensen werkzaam in het
onderwijs, met mensen van het (kerkelijk) jeugdwerk, met actieve
vrijwilligers om vorm te geven aan een integraal programma
gebaseerd op de wensen van een ieder.

In het kader van route 22 heten we in de toekomst alle
baby's in Alblasserdam een warm welkom. We geven
anstaande ouders een zogenaamde babybox. 1 op de 9
baby's in Nederland start in een armoede situatie. Idee
achter deze box is dat alle baby's in Alblasserdam
dezelfde start krijgen.
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Wat willen we bereiken?

Bijdrage gemeente (in 2018)

Bijdrage partner (in 2018)

Kwetsbare Ouderen / Kwetsbare
inwoners
(Dorien Zandvliet)

Alblasserdam is een prettige leefomgeving, waar
kwetsbare inwoners zo lang mogelijk zelfstandig
kunnen blijven wonen. Daarnaast willen wij de
kennis en levenswijsheid van ouderen binnen ons
dorp benutten.

In 2018 hebben we aandacht voor (langer) zelfstandig
thuis wonen voor kwetsbare inwoners (kwetsbare
ouderen, GGZ/Beschermd wonen), niet alleen vanuit
maatschappelijk maar ook vanuit ruimtelijk oogpunt.
Onder andere wordt in dit kader bekeken welke
aanpassingen gedaan kunnen worden om het bewegen
en ontmoeten in de buitenruimte voor ouderen te
stimuleren. Wij trekken samen op met de Drechtsteden
bij beleid en uitvoering rond de thema's "langer
zelfstandig thuis" en "Beschermd thuis wonen".

De SDD en SWA zijn belangrijke partners als het gaat om het bieden
van informatie, ondersteuning en activering, waardoor ouderen of
met een GGZ/Beschermd wonen-indicatie (langer) zelfstandig thuis
kunnen wonen, maar ook als het gaat om communicatie naar de
doelgroep over het tijdig treffen van maatregelen om zelfstandig te
kunnen blijven wonen. Onder meer via het signalerend huisbezoek
SWA is hier aandacht aan gegeven. Zij hebben hierbij samen gewerkt
met de gemeente, Wmo-loket (SDD) en Dienst Gezondheid en Jeugd,
maar ook met lokale partners als Rivas, Waardeburgh, Yulius, ASVZ,
Helpende handen en WoonCadans.

Wij zetten ons in voor de doelgroep 50+ om hen te
ondersteunen bij het vinden van betaald werk of
vrijwilligerswerk.

De SWA heeft in 2018 een 55+ beurs georganiseerd met
ondersteuning van de gemeente.

Gezondheid: DOK 12
(Arjan Kraijo)

Het uitbouwen van Dok 11 in een voorziening op het
snijvlak van zorg en welzijn. Het realiseren van deze
fysieke ontwikkeling, waar mogelijk zorgwoningen
onderdeel van uitmaken, en de samenwerking tu
ssen de partijen in de eerstelijns gezondheidszorg en
de nulde lijn. Hierin willen wij ook het concept van
een dorpswinkel vormgeven.
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De gemeente heeft een regisserende, faciliterende en
aanjagende rol bij het realiseren van deze voorziening.
In 2018 gaan we met onze partners verder met het
voorbereiden van de uitbreiding van DOK 12 (project- en
gebruikersgroep). We willen de uitbreiding van DOK 11
zien in het perspectief van integrale
gebiedsontwikkeling van de Parallelweg e.o. (inclusief
Fatimakerk, De Twijn en KDO).

Vanuit de stichting 50+ zijn regelmatig bijeenkomsten georganiseerd
in Alblasserdam. Hoewel de stichting in de bijeenkomsten
nadrukkelijk aandacht besteedt aan het belang van vrijwilligerswerk,
is nog geen concreet beroep gedaan op deze doelgroep om hun
expertise in te zetten. In 2018 is hier meer aandacht aan besteed
door hun hulp te vragen o.a. in het ondersteunen van startende
ondernemers en andere activiteiten waar hun ervaring op een juiste
wijze tot zijn recht kan komen.
In de gebruikersgroep hebben wij met partners als Rivas, Stichting
Jeugdteams, Vivenz en Stichting Welzijn Alblasserdam samen met de
eerstelijn het Voorlopig Ontwerp (VO) en de visie op samenwerking
binnen DOK12 verder vorm en inhoud gegeven. Het VO is eind 2018
aan de gemeenteraad, omwonenden en partners gepresenteerd en
kon op veel bijval rekenen (ontwerp, zorgfuncties, woningen,
parkeren en groen).
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Wat willen we bereiken?

Bijdrage gemeente (in 2018)

Bijdrage partner (in 2018)

Positieve gezondheid:
Preventieprogramma "Alles is
gezondheid"
(Dorien Zandvliet)

Bevorderen van de gezondheid van mensen en
voorkomen van chronische klachten.
Prominente aandacht voor preventie in de
gezondheidszorg.Op peil houden van de
gezondheidsbescherming en nieuwe bedreigingen
keren.

Partners, zoals Dienst Gezondheid en Jeugd, SWA, CJG, Steunpunt
KOEL en huisartsen gaan werken aan het tot stand brengen van een
cultuuromslag in organisaties om daarmee de voorgenomen
verandering te operationaliseren. ABC-team….. (bewegen op recept)

Gezondheid algemeen (Dorien
Zandvliet, Peter Verheij, Arjan Kraijo)

Als gemeente willen wij een gezonde leefomgeving
waarborgen. Externe factoren
(bodemverontreiniging, drinkwater, luchtkwaliteit)
mogen geen risico's opleveren voor de gezondheid
van inwoners.

Het stimuleren en versnellen van het belang van
preventie in de dagelijkse aanpak door: focus op welbevinden en mensen mee laten doen. Stimuleren van de
cultuurverandering in de gezondheidszorg.
Actieve verbinding wordt gezocht tussen sport- en
spelen. Dit doen we onder andere door de actieve
beweegplekken in de wijken hierin te betrekken evenals
de programma's van de sportverenigingen. (Nota
sporten en bewegen)
Bodemverontreiniging West-Kinderdijk
In 2018 heeft een bewonersavond plaatsgevonden en
hebben diverse individuele gesprekken met bewoners
plaatsgevonden. Bij alle bewoners die deelnemen aan
het project is in 2018 een bodemonderzoek uitgevoerd.
In mei 2019 vindt een bewonersavond plaats waarin een
en ander verder wordt toegelicht. De gemeente houdt
de vinger aan de pols voor wat betreft de voortgang van
de project en de communicatie rondom dit project.
PFOA in de bodem
PFOA is een hulpstof die wordt gebruikt bij de productie
van teflon. In de periode 1970 – 2012 heeft
DuPont/Chemours uit Dordrecht deze stof uitgestoten,
waarna deze stof in de regio is neergeslagen op de
bodem, waarschijnlijk ook in Alblasserdam.
In 2018 is onderzoek uitgevoerd naar de omvang van de
verontreiniging met PFOA in Alblasserdam en in de
regio. Verder is er in 2018 regionaal beleid vastgesteld
met betrekking tot het hergebruik van grond.
Drinkwater
In 2018 heeft de gemeente Alblasserdam als
belanghebbende ingesproken bij de behandeling van
het beroep dat Oasen heeft ingesteld tegen de
verleende vergunning aan DuPont/Chemours.
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De omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid coördineert de
bodemonderzoeken die worden uitgevoerd.
Daarnaast communiceert de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid met
de bewoners en belanghebbenden.

OZHZ adviseert de betrokken gemeenten aan de hand van de
onderzoeksresultaten. Samen met externe partijen zorgen zij voor de
ontwikkeling van kennis op dit gebied.

Door OZHZ is beleid opgesteld met betrekking tot het hergebruik van
grond in de regio.

Oasen heeft beroep aangetekend tegen de lozingsvergunning die
DuPont/Chemours heeft ingediend.
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Wat willen we bereiken?

Bijdrage gemeente (in 2018)

Bijdrage partner (in 2018)

Sociale cohesie
(Dorien Zandvliet)

Locaties als Landvast, het MFC Maasplein en de
bibliotheek zijn de ontmoetingsplekken in ons dorp
ter ondersteuning en bevordering van de sociale
cohesie, daarnaast kijken we naar andere plekken in
het dorp die hieraan kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld
de openbare ‘huiskamers’ van Alblasserdam, het
Scheldeplein en Raadhuisplein, die zowel een fysieke
als sociale transformatie zullen ondergaan. Het
Scheldeplein moet een plek worden waar
buurtbewoners zich thuis voelen en waar sociale
doelstellingen in het kader van de decentralisaties
kunnen worden bereikt.

In 2018 gaan wij verder in gesprek met netwerkpartners
als Landvast, MFC Maasplein/SMILE, BSSA en de
bibliotheek over de bijdrage die zij leveren ter
bevordering van de sociale cohesie en het gebruik van
ontmoetingsruimte (convenant). Het gemeentehuis en
Raadhuisplein en Scheldeplein zullen in 2018 worden
verbouwd tot huiskamer of centrale ontmoetingsplek
van het dorp.
Wij willen de samenwerking tussen partners binnen het
MFC en de sociale programmering m.b.t. de buurt
vanuit het MFC Maasplein in 2018 bevorderen.

Landvast fungeert als dorpshuis voor ontmoetingen en activiteiten..
Ook heeft Landvast een rol bij de centrumontwikkeling en
recreatie/toerisme. In 2018 is met Landvast een nieuwe
exploitatieovereenkomst 2019 - 2022 aangegaan.

Participatie en netwerken
(Dorien Zandvliet)

In 2018 zijn nieuwe vormen van participatie en
netwerken duidelijk zichtbaar, die zorg voor elkaar
stimuleren en faciliteren en waarbij beperkingen
zoveel mogelijk worden weggenomen en kwetsbare
groepen inwoners worden ondersteund.
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Om de participatie van inwoners te stimuleren zijn wij in
2017 en 2018 gestart met de vorming van een netwerk
van creatieve inwoners en startende ondernemers
(dorpsmakers). Dit heeft in 2017 en 2018 een aantal
nieuwe initiatieven opgeleverd. Het streven is om dit
netwerk te versterken en verschillende initiatieven aan
elkaar te verbinden. Daarnaast zijn we regelmatig in
gesprek met geloofsgemeenschappen (diaconaal
platform en overleg voorgangers) en het Cultureel
netwerk. Ook stimuleren wij buurtpreventie initiatieven.

Voor wijk- of buurtgebonden activiteiten en het stimuleren van
ontmoeting wordt gebruikgemaakt van MFC Maasplein en andere
locaties als ParticiPand. Voor het bevorderen van de samenwerking
tussen partners binnen het MFC en de sociale programmering m.b.t.
de buurt zien wij een belangrijke rol voor de sociaal makelaar van
SWA. Het Scheldeplein is in 2018 feestelijk opgeleverd. De
verbouwing van het gemeentehuis tot "Huis van de Samenleving" is
definitief in 2019 van start gegaan. De bibliotheek zal hier mede haar
nieuwe onderkomen vinden.
De bibliotheek brengt vanuit haar rol als informatieknooppunt de
netwerkpartners samen.
Partners als Stichting Welzijn Alblasserdam, SMILE, Waardeburgh,
Rivas en Woonkracht10 hebben een belangrijke rol in het faciliteren
van zorg voor elkaar en het stimuleren van participatie. SWA heeft
het werkveld wonen en leven doorontwikkeld, omdat de
participatiesamenleving met zich meebgrngt, dat de sociale
verbanden, die dicht bij huis gevonden kunnen worden een steeds
grotere rol spelen in het kader van de zelfredzaamheid. De
dorpsmakelaars van SWA ondersteunen en verbinden inwoners en
hun initiatieven. De volgende initiatieven zijn reeds ontstaan: De
Bonte Molen, EetMee (Postduif) en Kindergroep m.b.t. autisme.
Daarnaast heeft SWA een aantal nieuwe acties uitgezet om de
samenhang in buurten te bevorderen. Zo is er o.a. gezamenlijk veel
veel aandacht gegeven aan initiatieven in en rond de Eksterstraat,
Wielen, Scheldeplein en Blokweer. De locatie ParticiPand en de daar
gevestigde partners hebben bijgedragen aan het ontstaan van
initiatieven en nieuwe (informele) netwerken.
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Wat willen we bereiken?

Bijdrage gemeente (in 2018)

Bijdrage partner (in 2018)

Participatie en netwerken
(Jaap Paans)

Als gemeente zijn wij faciliterend bij het tot stand
brengen van innovatie en kennisdeling in de
samenleving tussen partners en tussen partners en
de gemeente.

In navolging van de gesprekken in 2016 en de
gezamenlijke bijeenkomst in 2017 met de vier grote
stichtingsbesturen in Alblasserdam t.w. Landvast, BSSA,
SMILE en SWA, komen de gemeente en genoemde
stichtingsbesturen op hun verzoek 1x per jaar bij elkaar.
De gemeente heeft hierbij een faciliterende rol.

De vier stichtingsbesturen hebben aangegeven samen met de
gemeente 1x per jaar een bijeenkomst te willen organiseren voor
onderlinge kennisdeling, waarbij zij de agendapunten aanleveren aan
de gemeente. Daarnaast hebben de stichtingsbesturen elkaar zelf
opgezocht.

Cultuur
(Dorien Zandvliet)

Basisschoolleerlingen maken tijdens hun
schoolloopbaan op verschillende manieren kennis
met cultuureducatie/cultuurhistorie
(muziek/dans/beeldend), binnen en buiten
schooltijd.

Leerlingen van alle basisscholen hebben kennis gemaakt
met verschillende aspecten van cultuurbeleving. Dit
zowel binnen als buiten schooltijd.
Voor de cultuurnota is meer tijd nodig gebleken. Dit
heeft ons wel de mogelijkheid gegeven om de rol van
het cultureel netwerk te verduidelijken en uit te diepen.

De leden van het cultureel netwerk zijn actief betrokken bij de
herijking van de cultuurnota. De koppeling met de Dorps ambassade
is gelegd door deelname van de SWA aan het netwerk.
Cultuurhistorie was een speerpunt in 2018. Door de CMK regeling
hebben we een lesbrief over de Romeinen kunnen laten maken door
het SOC. De uitvoering ligt bij Kunstkanjers.
Via het SOC heeft Kunstkanjers in 2018 workshops van lokale
verenigingen en kunstenaars kunnen aanbieden op alle basisscholen.
Daarnaast zijn er verschillende workshops na schooltijd georganiseerd
en is er samengewerkt met verschillende partners zoals Jeugdpunt en
Jeugdland.

Cultuurhistorie
(Dorien Zandvliet)

Cultuur(historie) als vast onderdeel in het
lesprogramma op de basisscholen.
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We willen educatie op het gebied van cultuur en
erfgoed (cultuurhistorie op scholen) ondersteunen en
maken ons sterk om het vastgestelde archeologiebeleid
en het beschermd dorpsgezicht incl. de beeldbepalende
panden en de monumenten te vatten in een les. Onze
doelstelling is dat elke leerling in Alblasserdam voordat
hij/zij naar het voortgezet onderwijs gaat een les heeft
gevolgd over de geschiedenis van Alblasserdam uit het
aanbod van Kunstkanjers namens het ABC team.

In 2018 hebben we de lesbrieven over de Romeinen gerealiseerd in
samenwerking met Kunstkanjers. De eerste scholen hebben de
lesbrief enthousiast ontvangen en de lessen ook daadwerkelijk
gevolgd in het kader van kunstkanjers onder schooltijd.
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Wat heeft het gekost?

Samenleven in Alblasserdam
Primaire begroting 2018

Lasten

Baten

Begroting 2018 na wijziging

Saldo

Lasten

Baten

Jaarrekening 2018

Saldo

Lasten

Baten

Begroting na wijziging 2018
-/- Jaarrekening 2018

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

380

Uitkeringen SDD

6.294

4.258

-/- 2.035

7.024

5.028

-/- 1.996

7.192

5.170

-/- 2.022

-/- 169

142

-/- 27

385

Sociale werkvoorzieningen

1.703

51

-/- 1.652

1.583

51

-/-1.532

1.629

144

-/- 1.485

-/- 46

93

47

390

Maatschappelijke ondersteuning

4.767

245

-/- 4.522

4.947

245

-/- 4.702

4.836

572

-/- 4.264

111

327

438

395

Jeugd

5.772

59

-/- 5.713

6.273

59

-/- 6.214

6.531

122

-/- 6.409

-/- 258

62

-/- 195

396

Participatie

321

-

-/- 321

348

-

-/- 348

346

-

-/- 346

2

-

2

400

Vreemdelingen

119

-

-/- 119

144

-

-/- 144

166

14

-/- 152

-/- 22

14

-/- 8

410

Gezondheid

134

-

-/- 134

134

-

-/- 134

139

1

-/- 138

-/- 5

1

-/- 4

420

Kunst en cultuur

1.474

-

-/- 1.474

1.474

-

-/- 1.474

915

-

-/- 915

559

455

Onderwijs Algemeen

1.669

80

-/- 1.589

1.689

109

-/- 1.580

1.709

113

-/- 1.596

-/- 19

4

-/- 15

460

Huisvesting onderwijs

7

-

-/- 7

7

-

-/- 7

6

-

-/- 6

-

-

-

Totaal programma

22.260

4.693

-/- 17.566

23.622

5.492

-/- 18.130

23.470

6.136

-/- 17.334

153

644

796

Mutaties reserves

-

862

862

-

862

862

-

332

332

-

-/- 530

-/- 530

22.260

5.555

-/- 16.704

23.622

6.354

-/- 17.268

23.470

6.468

-/- 17.002

153

114

266

Totaal programma na bestemming
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Analyse afwijkingen ten opzichte van de begroting
Product
94-380 Uitkeringen SDD

Grootboek rekening /
onderwerp
Inkomensondersteuning

Afwijking
lasten
94.000 N

Afdelingskosten

89.000 N

94-385 Sociale
werkvoorzieningen

SDD / Drechtwerk / Smile

35.000 N

94-390 Maatschappelijke
ondersteuning

Beschermd wonen

Toelichting afwijking
De gemeente heeft in 2018 € 134.000 meer rijksbudget gekregen voor
inkomensondersteuning dan geraamd in de begroting. Deze bijdrage wordt
doorbetaald aan het SDD. De werkelijk bijdrage van Alblasserdam in het
tekort op inkomensondersteuning bedraagt € 271.000 ten opzichte van
€ 311.000 in de begroting na wijziging (voordeel van € 40.000).
De afdelingskosten zijn op grond van de werkelijke uren en het werkelijke
afdelingstarief verdeeld worden over de producten. In de analyse op
hoofdlijnen in de inleiding (pag. 4) is het totaal effect op het
jaarrekeningresultaat toegelicht.
De bijdragen aan de SDD en Drechtwerk in onze begroting na wijziging is
gebaseerd op de 1e bestuursrapportages van deze gemeenschappelijke
regelingen. In de 2e bestuursrapportage en de jaarrekening van de GR
Drechtsteden is de bijdrage van Alblasserdam verhoogd met € 57.000. In de
2e bestuursrapportage van Drechtwerk is de bijdrage van Alblasserdam
verlaagd met € 22.000.

Afwijking
baten
134.000 V

94.000 V

324.000 V

Begeleiding en kortdurend
verblijf

61.000 V

Huishoudelijke hulp,
hulpmiddelen en vervoer

187.000 V
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Toelichting afwijking
Zie de toelichting op de lasten.

Bij het gemeentelijke leerwerkbedrijf Smile zijn een
fors aantal medewerkers geplaatst die vallen onder de
werking van de WSW. Het verschil tussen de
werkelijke loonkosten en de rijkssubsidie geldt als
detacheringsvergoeding aan Drechtwerk. Met
Drechtwerk zijn afspraken gemaakt dat deze
vergoeding rechtstreeks ten gunste komt van
Alblasserdam .
In onze 2e bestuursrapportage hebben wij een
voordeel op Beschermd Wonen geraamd van
€ 245.000. Dordrecht ontvangt als centrumgemeente
de rijksmiddelen. Het werkelijk saldo voor beschermd
wonen bedraagt € 569.000.

In onze begroting was op basis de maartcirculaire nog een reservering
opgenomen voor kosten 3d AWBZ/WMO € 31.000. Daarnaast is de bijdrage
in onze begroting na wijziging is gebaseerd op de 1e burap van
de GRD. In de 2e burap van de GRD is de bijdrage Begeleiding en
kortdurend verblijf bijgesteld wat leidt tot een voordeel van €30.000.
In onze begroting was op basis de maartcirculaire nog een reservering
opgenomen voor kosten huishoudelijke hulp van € 20.000. Daarnaast is de
bijdrage in onze begroting na wijziging is gebaseerd op de 1e burap van
de GRD. In de 2e burap en de jaarrekening van de GRD is de bijdrage
Huishoudelijke hulp bijgesteld wat leidt tot een voordeel van € 167.000.
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Product

94-395 Jeugd

Grootboek rekening /
onderwerp
Afdelingskosten

Bijdrage Serviceorganisatie

Afwijking
lasten
156.000 N

114.000 N

Bijdrage Serviceorganisatie
voorlopig tekort jr 18
Jeugdsimulatie Drechtsteden

67.000 N

Exploitatie houten gebouw
CJG

29.000 N

37.000 N

94-420 Kunst en cultuur

Molen Souburgh

530.000 V

94-455 Onderwijs

Leerlingenvervoer

17.000 N
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Toelichting afwijking

Afwijking
baten

Toelichting afwijking

De afdelingskosten zijn op grond van de werkelijke uren en het werkelijke
afdelingstarief verdeeld worden over de producten. In de analyse op
hoofdlijnen in de inleiding (pag. 4) is het totaal effect op het
jaarrekeningresultaat toegelicht.
De geraamde algemene uitkering in de begroting 2018 is gebaseerd op de
maartcirculaire van 2018. Voor de bijdrage aan de serviceorganisatie was
op basis van de maartcirculaire nog een reservering opgenomen van
€ 30.000. Uit de meicirculaire bleek dat onze gemeente een hogere
integratie-uitkering jeugdzorg heeft ontvangen dan begroot. Deze hogere
bijdrage van € 144.000 is op grond van de huidige financieringsafspraken
van de Service organisatie jeugd betaald aan de Dienst Gezondheid en
Jeugd. Per saldo resteert een nadeel van € 114.000.
Ons aandeel in het tekort op grond van de conceptjaarrekening.
De gemeente Alblasserdam heeft Deloitte Consulting een opdracht
gegeven voor een onderzoek. De kosten van dit onderzoek zijn gedeeld
door de Drechtstedengemeenten.
In de begroting is de exploitatie van de tijdelijkonderkomen van het
Centrum voor Jeugd en gezin saldoneutraal opgenomen met € 55.000 aan
lasten en € 55.000 aan opbrengsten. Zowel de werkelijke lasten, als
opbrengsten zijn hoger dan de raming in de begroting.
In de begroting is rekening gehouden met het volledige restauratie budget
van € 750.000. De besteding in 2018 bedraagt € 220.000.
Na een jarenlange daling van de kosten voor leerlingenvervoer zien we nu
een langzame stijging. Waar de gedachte achter passend onderwijs is dat
kinderen langer in het reguliere onderwijs terecht kunnen, is de praktijk dat
scholen vanwege de diversiteit in achterstanden/problemen
handelingsverlegen zijn. Dan gaan de leerlingen alsnog naar een vorm van
speciaal onderwijs, buiten Alblasserdam. Er is daarmee een toename van
het aantal leerlingen dat gebruikmaakt van de regeling leerlingenvervoer.
Daarnaast zien we een toename van het aantal maatwerk-toekenningen
voor taxi(bus)vervoer, de duurste vorm van leerlingenvervoer. Door
uithuisplaatsingen, multiproblemen in een gezin, eenoudergezinnen met
meerdere kinderen op meerdere scholen, enz. wordt er in overleg met
bijvoorbeeld jeugdteam aangepast vervoer toegekend. Er is daarmee een
toename van het aantal leerlingen dat met aangepast vervoer reist.
De verwachting is dat de toename doorzet in de komende jaren.

32.000 V

Zie lasten

27.000 V

Zie lasten
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Product

Overige verschillen
Totaal

Grootboek rekening /
onderwerp
Mutatie reserves

Afwijking
lasten

13.000 V
153.000 V
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Toelichting afwijking

Afwijking
baten
530.000 N

Toelichting afwijking
Zie toelichting Molen Souburgh hiervoor op product
Kunst en cultuur

33.000 N
114.000 V
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Programma 2: Actief in Alblasserdam
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Actief in Alblasserdam
Bijdragen aan 'Maatschappelijke partners'

Wat mag het kosten?

Kapitaallasten

Omgevingsdienst ZHZ

Subsidies en inkome nsoverdrachten

Landvast

Inkopen goede ren en diensten

GR Sportpark Souburgh

Storting voorziening onderhoud

BSSA

Afdelingskoste n

Dive rse overige bijdragen

Bedrijfsvoering

Kapitaallasten
Subsidies en inkomensoverdrachten
Inkopen goederen en diensten
Storting voorziening onderhoud
Afdelingskosten
Bedrijfsvoering
College B&W, raad en griffie
Totaal
Jaarstukken 2018 – gemeente Alblasserdam (Definitief vastgesteld d.d. 28 mei 2019)

€
€
€
€
€
€
€
€

675.000
2.200.000
1.102.000
75.000
1.256.000
5.308.000

Omgevingsdienst ZHZ
Landvast
GR Sportpark Souburgh
BSSA
Diverse overige bijdragen
Totaal

€
897.000
€
376.000
€
305.000
€
279.000
€
343.000
€ 2.200.000
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Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij daarvoor gedaan in 2018?
Gewenst maatschappelijk effect

Effect indicator

Bron

Nulmeting

Jaarrekening 2018

Ondernemersklimaat
Aantrekkelijk vestigingsklimaat
ondernemers.

Rapportcijfer voor ondernemersklimaat

Ondernemerspanel (OCD)

Nog niet bekend (of
uitkomst 2010: 7,1)

-

Tevredenheid ondernemers dienstverlening
gemeente

Ondernemerspanel (OCD)

Nog niet bekend (of
uitkomst 2010: 6,9)

-

Toerisme
Haven Zuid als centraal knooppunt en
toegangspoort naar Kinderdijk, Biesbosch en
Dordrecht met oog voor Alblasserdamse
maat en karakter. Verbeteren lokale
recreatieve functie.

Aantal hotelovernachtingen,
camperovernachtingen en passanten in
jachthavens

SVHW (toeristenbelasting)

2014: 4.833

2015: 4.932
2016: 11.893
2017: 11.581

Ontwikkeling werkgelegenheid in
toeristisch/recreatieve sector Alblasserdam
vs. Nederland

LISA

520 banen (1.1.2014)

585 banen (1.1.2018)
1.1.2016-1.1.2018: +5,6%
(Drechtsteden: +4,4%)
Nederland: +5,7%

Gebruik en tevredenheid Lammetjeswiel

Omnibus /bewonerspanel(OCD)

bekend: 88%

bekend: 82%

bezocht: 42%

bezocht: 49%

(erg) tevreden: 56%

(erg) tevreden: 59%

(2015)
Sport
Alblasserdammers hebben een gezonde en
actieve levensstijl. Sport is stimulans voor
sociale cohesie, gezondheid, opgroeien en
vrijwilligersinzet.

% van de bevolking (18+) dat sport in de
afgelopen 12 maanden

Omnibus /bewonerspanel(OCD)

57% (2012)

bekend: 82%

% deelname vrijwilligerswerk bij
sportvereniging

Monitor Sociaal (OCD)

11% (2013)

bezocht: 49%

% lidmaatschap organisatie of vereniging

Monitor Sociaal (OCD)

80% (2013)

(erg) tevreden: 59%

% (zeer) goede ervaren gezondheid

Omnibus (OCD)

75 % (2013) Alblasserdam

bekend: 82%

79% (2013) Drechtsteden
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Conclusies en duiding effect indicatoren:
Ondernemersklimaat

Er zijn nog geen conclusies te trekken omdat er nog niet specifiek is gemeten. Dit is dan ook een aandachtspunt voor 2018 e.v.

Toerisme

In 2014 en 2015 zijn we rond de 5.000 overnachtingen waarover toeristenbelasting is opgelegd. In 2016 is Camperpark Kinderdijk in het Havengebied geopend. Het
is een goedlopende voorziening waarover de gebruikers aangeven tevreden zijn. Dit vertaalt zich door in een forse stijging van het aantal overnachtingen in 2016
en 2017 (bijna 12.000).

Sport

De indicatoren laten merendeels niet significante afwijkingen zien. Een uitzondering hierop vormt de afname van de als (zeer) goed ervaren gezondheid. Net zoals
in de Drechtsteden gemiddeld, zien we ook in Alblasserdam een afname van het aandeel inwoners dat zijn/haar gezondheid als (zeer) goed ervaart. We moeten
opmerken dat de vragenlijst rond dit thema in 2017 iets anders is opgebouwd dan vier jaar geleden. De vergelijking tussen beide metingen is voor deze vraag
helaas dus niet helemaal zuiver te maken.
De sportdeelname en het ervaren van de gezondheid zijn speerpunten in de nieuwe nota 'Actief, gezond en sociaal Alblasserdam' en vormen tevens een
onderdeel voor de te wijzigen inzet van de combinatiefunctionarissen.

Gewenst maatschappelijk effect

Prestatie (indicator)
Uitgevoerd door gemeente

Status:
1) gerealiseerd
2) loopt volgens planning
3) bijstelling nodig

Prestatie (indicator)
Uitgevoerd door partner(s)

Status:
1) gerealiseerd
2) loopt volgens planning
3) bijstelling nodig

Ondernemersklimaat
Aantrekkelijk vestigingsklimaat ondernemers.

1. Faciliteren ondernemerschap

1

1. Input leveren aan en uitvoering geven aan
Strategische agenda

1

2. Uitvoeren Strategische agenda

1

2. Uitvoering ondernemersfonds

1

3. Uitvoeren inkoopbeleid dat lokale
ondernemingen stimuleert

1

1. Regievoering op proces toeristische
ontwikkelingen Haven Zuid en Kinderdijk

2

1. Bijdragen aan visievorming

2

2. Integrale visievorming: lokaal en regionaal

2

2. Inbreng maatschappelijke initiatieven

3

3. Leveren van financiële bijdrage

3

Toerisme
Haven Zuid als centraal knooppunt en
toegangspoort naar Kinderdijk, Biesbosch en
Dordrecht met oog voor Alblasserdamse maat en
karakter. Verbeteren lokale recreatieve functie.

Sport
Alblasserdammers hebben een gezonde en
actieve levensstijl. Sport is stimulans voor sociale

1. Sporten en bewegen in verenigingsverband
stimuleren

2

1. Functioneren verenigingen en sportstichting
BSSA

3

2. Faciliterende rol sporthal Molenzicht

1

2. Voorbereiden bouw sporthal door Stichting
Sporthal Molenzicht

1
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Gewenst maatschappelijk effect

Prestatie (indicator)
Uitgevoerd door gemeente

Status:
1) gerealiseerd
2) loopt volgens planning
3) bijstelling nodig

Prestatie (indicator)
Uitgevoerd door partner(s)

Status:
1) gerealiseerd
2) loopt volgens planning
3) bijstelling nodig

cohesie, gezondheid, opgroeien en
vrijwilligersinzet.

3. Nota sport & bewegen

3

3. Uitvoeren activiteiten

1

Onderwerp & portefeuillehouder

Wat willen we bereiken?

Bijdrage gemeente (in 2018)

Bijdrage partner (in 2018)

Recreatie, toerisme en vrije tijd
Havengebied
(Arjan Kraijo)

Alblasserdam is een van de knooppunten in een
regionaal recreatief-toeristisch netwerk. Tot dit
netwerk behoren de Waterdriehoek en de
Alblasserwaard. Ons knooppunt willen wij
optimaliseren. De drie kernwaarden rust en stilte,
cultuurhistorie en authenticiteit zijn leidraad voor
het optimaliseren van ons knooppunt, zoals
omschreven in de beleidsvisie recreatie en
toerisme. Wij zetten de samenwerking met andere
overheden en partijen voor het Managementplan
Werelderfgoed Kinderdijk, de AV-regio Groen en
Waterdriehoek voort.

In 2018 is aangevangen met het faciliteren van
ondernemers en andere partijen binnen de
recreatieve en toeristische sector. In 2018 heeft de
voorgenomen cursus gastheerschap voor recreanten
en toeristen uitgevoerd. Beperkt aantal ondernemers
heeft dit bezocht

Gemeente Molenwaard, SWEK en ondernemers werkten ook in
2018 samen met de gemeente Alblasserdam voor een goede
onderlinge afstemming en uitwerking van de toegangspoorten
Werelderfgoed Kinderdijk. Dit zal onder andere zijn beslag krijgen
in het gebiedsperspectief Kinderdijk.

De verschillende toegangspoorten tot het
Werelderfgoed Kinderdijk (auto-, OV-, water- en
camperpoorten) worden uitgewerkt. Alblasserdam
werkt met SWEK en de gemeente Molenwaard samen
aan de ontwikkeling van een digitaal platform
Customer Journey voor sturing van bezoekersstromen.
In 2018 is de visitor app 'live' gegaan voor de
bezoekers.

Coalitiepartners vanuit de Waterdriehoek (Drechtsteden,
Dordrecht Marketing, Provincie Zuid-Holland, Waterschap,
Dordrecht, SWEK, Biesbosch, VVV) hebben ook in 2018 bijgedragen
aan de uitwerking en cofinanciering van projecten uit het
Meerjarenprogramma Waterdriehoek (bijvoorbeeld bijdrage aan
de entree Kinderdijk)

Verder is met de gemeente Molenwaard en de
provincie verder gewerkt aan een zogeheten
gebiedsperspectief Kinderdijk e.o., waarin het
Werelderfgoed en de genoemde vervoerslogistiek
centraal staan (zie ook de verantwoordingstekst bij
onderdeel Havengebied)
Recreatie en toerisme
Lammetjeswiel
(Arjan Kraijo)

Het Lammetjeswiel wordt in samenwerking met
gebruikers en jongeren ontwikkeld tot een
aantrekkelijk recreatiegebied voor onze inwoners.
Hierdoor ontstaat een heringericht Lammetjeswiel
naar wens van betrokkenen.
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In 2018 is het project nagenoeg afgerond. Er vinden
nog baggerwerkzaamheden plaats, maar deze staan
los van het project. De fruitboomgaard en het
Amphitheater worden naar verwachting in 2019
afgerond.

Het project is met de stichting Lammetjeswiel, De Groene Long,
omwonenden en de Raad geëvalueerd.
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Onderwerp & portefeuillehouder

Wat willen we bereiken?

Bijdrage gemeente (in 2018)

Bijdrage partner (in 2018)

Sport
(Arjan Kraijo)

Alblasserdammers hebben een gezonde en actieve
levensstijl. Sport en bewegen zien we hierbij als
stimulans voor sociale cohesie, gezondheid,
opgroeien en vrijwilligersinzet.

De inzet van de combinatiefunctionarissen en de
sportconsulent heeft geleid tot enkele projecten voor
kwetsbare inwoners.
Het project 'Alblasserdam Beweegt' is gestart waarbij
de 55+ doelgroep preventief onder de aandacht komt

De SWA en Steunpunt KOEL zijn samen met de gemeente
projectleiders voor Alblasserdam Beweegt. De meerderheid van de
1e lijnszorgaanbieders in het dorp zijn aangesloten. Dit zijn de
huisartsen, fysiotherapeuten, RIVAS, en Waardeburgh

Voor mensen met een beperking is Alblasserdam
aangesloten bij 'Uniek Sporten'. Een platform dat
mensen met een beperking een regionaal beeld geeft
van alle mogelijkheden om te sporten
Door de website van het ABC team heeft iedere
vereniging de ruimte om zijn of haar activiteiten onder
de aandacht te brengen
Het ABC team heeft een belangrijke rol gespeeld in
het organiseren van een triatlon voor de
schoolverlaterssportdag. Daarnaast ondersteunen we
alle scholen bij activiteiten en de koningsdagspelen.

Voor Uniek sporten is een convenant getekend met de
Drechtstedelijke gemeenten
Sportverenigingen hebben de primaire verantwoordelijkheid voor
het functioneren van de vereniging en het uitoefenen van de
diverse (maatschappelijke) activiteiten. We ondersteunen
Tijdens activiteiten van het ABC team hebben de verenigingen de
mogelijkheid gekregen om zich te profileren. Denk hierbij aan Akidz en kaboutersport
Stichting Sporthal Molenzicht heeft de sportzaal van de nieuwe
sporthal in medegebruik aan de Kinderdijkse scholen gegeven.
Hiervoor is een overeenkomst gesloten voor een periode van 40
jaar.

De gemeente maakt na realisatie van de nieuwe
sporthal op Molenzicht gebruik van deze hal voor het
bewegingsonderwijs van de Kinderdijkse scholen.
de nieuwe nota sporten en bewegen is in 2018
aangehouden, onder meer door de
huisvestingskwestie die speelt omdat de Weverstraat
de deuren in 2019 sluit. De gemeente heeft hierbij
afwisselend een ondersteunende, faciliterende en
stimulerende rol.
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Onderwerp & portefeuillehouder

Wat willen we bereiken?

Bijdrage gemeente (in 2018)

Bijdrage partner (in 2018)

Faciliteren ondernemerschap
(Peter Verheij)

Vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid wordt
samen met het lokale bedrijfsleven een
strategische agenda opgesteld. Doel: kennis delen,
van elkaars expertise gebruikmaken en van elkaar
leren.

Blijvend ingezet op de strategische agenda en
aangevuld waar opportuun. Concreet betekende dit:

Structurele input van OKA, OV De Noord, Makado, Dam-Plantage
en Scheldeplein op strategische agenda, prioriteitstelling en
bijdrage aan uitvoering van de strategische agenda. Ook het
ondernemersfonds is hier een partij in.

Faciliteren ondernemerschap
(Peter Verheij)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
staat bij vele ondernemers al jaren (prominent) op
de agenda. Dergelijke initiatieven worden
zichtbaar(der) gemaakt. De betreffende
ondernemers worden als ambassadeurs gezien
welke collega-ondernemers kunnen stimuleren en
inspireren om hetzelfde te doen. Dit te stimuleren
en waarderen zal het positieve proces versterken.
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Het ondernemersfonds is doorontwikkeld
(organisatorisch en gemeentelijk vs SVHW)
en de tussenevaluatie is uitgevoerd met
een overwegend positief resultaat.
Blijvend activeren van de
trekkingsgebieden om hier gebruik van te
maken.

De collectieve camerabeveiliging is
doorgevoerd op industrieterrein
Hoogendijk nav de pilot op Nieuwland Parc.

De openbare veiligheid van het
winkelgebied centrum is verbeterd door
het aanbrengen van camerabeveiliging in
het gebied.

Voorbereidingssessie gehad met de
winkeliers voor de nieuwe
detailhandelsvisie 2019-2024. Dit olv een
expert om weerstand weg te halen.
Op de overlegtafel inbracht bij de gebruikersraad/OV
de Noord.
In samenspraak met de Sociale Dienst weer het
nomineren van sociale bedrijven ondersteund om hen
te stimuleren en waarderen bij hun maatschappelijke
betrokkenheid. De Social Impact Award is in 2018
uitgereikt in Landvast. Pro-Verkeer, genomineerd, is
een Alblasserdams bedrijf dat mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt een kans geeft.
Bij bezoeken aan bedrijven wordt Baanbrekend
Drechtsteden en Smile altijd genoemd ihkv
arbeidsmarkt.

In samenspraak met gebruikersraad/OV de Noord zijn de
mogelijkheden besproken. De conclusie was dat MVO een
container begrip is en bedrijven veelal vanuit hun missie al MVO of
duurzaam bezig zijn. Een initiatief vanuit gemeente en partners zou
geen toegevoegde waarde hebben.
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Onderwerp & portefeuillehouder

Wat willen we bereiken?

Bijdrage gemeente (in 2018)

Bijdrage partner (in 2018)

Faciliteren ondernemerschap
(Peter Verheij)

De inzet is het waarborgen van goede en veilige
bedrijventerreinen (‘schoon, heel en veilig’) om
daarmee een goed ondernemersklimaat te
ondersteunen.

Via het ondernemersfonds konden de ondernemers
op de bedrijventerreinen zelf extra collectieve
maatregelen financieren zoals camerabeveiling. In
navolging van de pilot op Nieuwland Parc is hier ook
sprake van op Hoogendijk.
Industrieterrein Vinkenwaard volgt in 2019; de
gemeente heeft het convenant voor Vinkenwaard in
orde gemaakt in 2018.

De werkgroep KVO-B is iedere drie maanden bijeen gekomen en
bestaat uit vertegenwoordiging van de bedrijventerreinen, politie,
brandweer en gemeente. Twee keer per jaar is er een schouw
gereden met bovengenoemde partijen. De aandachtspunten zijn
opgepakt.
Daarnaast structureel overleg gehad met de gebruikersraad.

Ingezet op goede samenwerkingsverbanden
(ondernemers, politie, brandweer, beveiligingsbedrijf
Alert ism parkmanager) op de terreinen, snelle
opvolging van actiepunten die voortkomen uit de
overleggen en korte lijnen binnen het gemeentehuis.
Het Team Ondernemen pakt veel punten op.

Faciliteren ondernemerschap
(Peter Verheij)

Faciliteren ondernemerschap
(Peter Verheij)

Waar mogelijk worden bij de inkoop van diensten
lokale ondernemingen uitgenodigd om de
verbindingen tussen ondernemen en lokale
overheid te versterken.
Wij zijn transparant over onze gemeentelijke
opdrachten, bijvoorbeeld via onze website.
Door de gemeentelijke opdrachten op de website
te communiceren zullen lokale partijen proactiever kunnen reageren.
Duurzame inkoop van producten en diensten
wordt nagestreefd.
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De openbare veiligheid van het winkelgebied centrum
is verbeterd door het aanbrengen van
camerabeveiliging in het gebied. Hiermee
Inkoopkalender is ook in 2018 maandelijks
gepubliceerd op de website. Tevens is de
inkoopkalender middels de digitale nieuwsbrief onder
de aandacht gebracht van de ondernemers.
Het in oktober gelanceerde platform "Online
Bedrijvenregister" bevat ook informatie met alle
aanbestedingen.

In 2018 was de de aanbesteding van het nieuwe
gemeentehuis. Lokale ondernemers zijn uitgenodigd
aan te besteden.
De BCF heeft ook diverse lokale bedrijven
aangedragen bij de werkgroep.

Parktrust heeft diverse provinciale planvormingssubsidies
verkregen voor bedrijventerreinen in 2018. Dit voorziet ondermeer
in het voortzetten van parkmanagement.

Geen.

De projectleider werkt nauw samen met Bureau Inkoop van de
Drechtsteden voor benodigde expertise.
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Wat heeft het gekost?

Actief in Alblasserdam
Primaire begroting 2018

Lasten

Baten

Begroting 2018 na wijziging

Saldo

Lasten

Baten

Jaarrekening 2018

Saldo

Lasten

Baten

Begroting na wijziging 2018
-/- Jaarrekening 2018

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

70

32

-/- 39

70

32

-/- 39

37

20

-/- 17

33

-/- 12

22

Economie

194

-

-/- 194

229

-

-/- 229

282

-

-/- 282

-/- 53

-

-/- 53

130

Ruimtelijke en stedelijke
ontwikkeling

445

-

-/- 445

560

387

-/- 173

516

435

-/- 81

45

48

93

140

Volkshuisvesting

154

1

-/-153

154

1

-/- 153

81

1

-/- 80

73

-

73

160

Bouw- en sloopvergunningen

911

316

-/- 595

845

316

-/- 529

1.056

1.169

113

-/- 211

853

641

170

Woonwagenzaken

705

-

-/- 705

705

-

-/- 705

93

-

-/- 93

612

-

612

345

Vastgoed

982

535

-/- 446

1.044

654

-/- 389

1.296

649

-/- 647

-/- 252

-/- 5

-/- 257

425

Sport

763

248

-/- 516

763

248

-/- 516

738

234

-/- 504

25

-/- 13

12

430

Sportcomplexen en
gymnastieklokalen

863

198

-/- 665

992

198

-/- 794

1.030

372

-/- 658

-/- 37

174

136

440

Recreatie en toerisme

191

16

-/- 175

215

16

-/- 199

135

5

-/- 130

81

-/- 11

69

445

Accomodaties

45

12

-/- 33

45

12

-/- 33

43

-

-/- 43

1

-/- 12

-/- 10

Totaal programma

5.324

1.358

-/- 3.967

5.623

1.864

-/- 3.759

5.308

2.885

-/- 2.423

315

1.021

1.336

Mutaties reserves

-

702

702

-

831

831

-

217

217

-

-/- 614

-/- 614

5.324

2.060

-/- 3.264

5.623

2.695

-/- 2.928

5.308

3.102

-/- 2.206

315

408

723

110

Weekmarkt

120

Totaal programma na
bestemming
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Analyse afwijkingen ten opzichte van de begroting
Product

94-120 Economie

94-130 Ruimtelijke en
stedelijke ontwikkeling

Grootboek
rekening /
onderwerp
Afdelingskosten

Afwijking
lasten

Toelichting afwijking

69.000 N

Bochanenterrein

47.000 V

Afwijking
baten

De afdelingskosten zijn op grond van de werkelijke uren en het werkelijke
afdelingstarief verdeeld worden over de producten. In de analyse op
hoofdlijnen in de inleiding (pag. 4) is het totaal effect op het
jaarrekeningresultaat toegelicht.
De gemeentelijke projectkosten voor 2018 zijn lager dan in de begroting is
opgenomen.

ISV2

34.000 V

94-140 Volkshuisvesting

Afdelingskosten

70.000 V

94-160 Bouw- en
sloopvergunningen

Kosten derden /
leges inkomsten

210.000 N

94-170 Woonwagenzaken

Project
woonwagenstandplaatsen

614.000 V
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Toelichting afwijking

De afdelingskosten zijn op grond van de werkelijke uren en het werkelijke
afdelingstarief verdeeld worden over de producten. In de analyse op
hoofdlijnen in de inleiding (pag. 4) is het totaal effect op het
jaarrekeningresultaat toegelicht.
In 2018 zijn de gerealiseerde kosten op het jaarprogramma fors hoger dan
begroot. De hogere kosten worden ruimschoots gedekt door hogere direct
gerelateerde opbrengsten.
In juni 2016 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor het project
woonwagenstandplaatsen. De verplaatsingskosten en tijdelijke
maatregelen worden gedekt uit de reserves. Het volledige resterende
verplaatsingsbudget is geraamd in 2018. De feitelijke veplaatsing zal in
2019 plaatsvinden. Tegenover dit voordeel staat ook een lagere bijdrage
uit de reserve. Zie mutaties reserves hierna.

853.000 V

In 2018 is de afrekening ISV2 van bureau Drechtsteden
ontvangen. Voor een bedrag van € 34.000 heeft de
gemeente Alblasserdam geen bestedingsverplichting
meer.

In 2018 zijn de leges hoger door een aantal grote
projecten.
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Product

94-345 Vastgoed

Grootboek
rekening /
onderwerp
Groot en dagelijks
onderhoud,
subsidie,
kapitaallasten en
afdelingskosten

Afwijking
lasten

Toelichting afwijking

252.000 N

Afwijking
baten

Toelichting afwijking

In 2018 is voor € 284.000 meer groot en dagelijks onderhoud aan diverse
panden uitgevoerd en is een extra subsidie toegekend aan Stichting
Cultureel Centrum Alblasserdam van € 58.000. Tegenover deze hogere
lasten staan voordelen doordat de bodemsanering polder Blokweer nog
niet is uitgevoerd (€ 45.000), zijn minder afdelingskosten toegerekend aan
het product vastgoed € 19.000 en zijn de kapitaallasten € 26.000 lager dan
begroot. Totaal een nadelige afwijking op de lasten van € 252.000.
Het extra groot en dagelijks onderhoud van € 284.000 (inclusief een extra
storting in de voorziening groot onderhoud van € 103.0000 omdat deze
eind 2018 negatief was) betreft voor € 117.000 extra werkzaamheden aan
het gebouw van Landvast en € 167.000 aan overige panden.
In 2018 is de gevelbeplating van Landvast vervangen. Tijdens de uitvoering
van deze werkzaamheden zijn direct ook extra niet geraamde, maar
noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd. Dit betreft onder meer de lang
gewenste verlichting van de loopbrug richting Landvast, herstel van slijtage
en schade aan de vloerafwerking, vervanging van de dakrand en
vervanging van elektrotechnische installaties om de
veiligheidsvoorzieningen weer aan de huidige eisen te laten voldoen.

94-425 Sportcomplexen en
gymnastieklokalen

Afdelingskosten

31.000 V

94-430 Sportcomplexen en
gymnastieklokalen

Bouw sporthal
Molenzicht

19.000 N

In 2018 is voor de overige panden een grote onderhoudsronde uitgevoerd
aangevuld met extra werkzaamheden die vanuit wettelijke keuringen naar
voren zijn gekomen en is in de Lelstraat de CV en brandmeldinstallatie
vervangen.
De afdelingskosten zijn op grond van de werkelijke uren en het werkelijke
afdelingstarief verdeeld worden over de producten. In de analyse op
hoofdlijnen in de inleiding (pag. 4) is het totaal effect op het
jaarrekeningresultaat toegelicht.
De gemeente heeft de aanleg van de riolering bij de nieuwe Sporthal laten
uitvoeren. Deze kosten zijn doorbelast aan de Stichting Sporhal Molenzicht

19.000 V
197.000 V
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Zie toelichting lasten.
In de raadsinformatiebrief van 18 december 2018 bent u
geïnformeerd over de
grondverkoop 'kantine CKC' aan Woonkracht10. De
grondopbrengsten en de bijbehorende
kosten waren niet geraamd in de begroting 2018. Het
nettoresultaat bedraagt € 180.000.
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Product

94-440 Recreatie en
toerisme

Grootboek
rekening /
onderwerp
Subsidie BSSA

Afwijking
lasten

Toelichting afwijking

35.000 V

Zie lasten

Visitormanagement
Kinderdijk

46.000 V

Afdelingskosten

26.000 V

In de begroting 2018 waren incidentele budgetten opgenomen voor het
opstellen van het gebiedsperspectief, het opzetten van een digitaal
platform en het bijbehorende contentmanagement. Daarnaast waren
middelen gereserveerd voor de overlegstructuur. De werkelijke incidentele
kosten in 2018 waren lager dan begroot. In 2019 zullen we in de reguliere
planning en control producten een voorstel doen voor de aanpassing van
de begroting gericht op het visitormanagement Kinderdijk.
De afdelingskosten zijn op grond van de werkelijke uren en het werkelijke
afdelingstarief verdeeld worden over de producten. In de analyse op
hoofdlijnen in de inleiding (pag. 4) is het totaal effect op het
jaarrekeningresultaat toegelicht.

Mutaties reserves
Overige verschillen
Totaal

4.000 N
315.000 V
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Afwijking
baten
35.000 N

614.000 N
46.000 N
408.000 V

Toelichting afwijking

De subsidie aan BSSA is bruto geraamd. Een nadeel op de
exploitatie van het Zwembad, de Weverstraat en een
voordeel op de exploitatie van Blokweer. Het werkelijke
saldo wordt aan de lasten kant (netto) verantwoord.

Zie toelichting hiervoor bij product Woonwagenzaken.
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Programma 3: (Be)leef in Alblasserdam
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52

Jaarstukken 2018 – gemeente Alblasserdam (Definitief vastgesteld d.d. 28 mei 2019)

53

Wat mag het kosten?

(Be)leef in Alblasserdam
Bijdragen aan 'Maatschappelijke partners'

Kapitaallasten
Veilighe idsregio ZHZ

Subsidies en inkomensoverdrachten
Omgevingsdienst ZHZ

Inkopen goederen en diensten
SVHW
Storting voorziening
Waterbus
Afdelingskoste n

Diverse overige bijdragen
Bedrijfsvoering

Kapitaallasten
Subsidies en inkomensoverdrachten
Inkopen goederen en diensten
Storting voorziening
Afdelingskosten
Bedrijfsvoering
College B&W, raad en griffie
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€

1.450.000
1.908.000
5.461.000
219.000
1.906.000
10.944.000

Veiligheidsregio ZHZ
Omgevingsdienst ZHZ
SVHW
Waterbus
Diverse overige bijdragen
Totaal

€ 1.252.000
€
354.000
€
46.000
€
42.000
€
214.000
€ 1.908.000

Het totaal van de lasten voor mutaties reserves voor het programma (Be)leef in Alblasserdam bedraagt € 12.054.000.
Dit bedrag is inclusief een overboeking naar de balans van mutaties in het onderhanden werk van de grondexploitaties
van € 1.110.000. In bovenstaande grafiek is het totaal van deze lasten, exclusief de overboeking naar de balans voor de
grondexploitaties weergegeven: € 10.944.000.
Jaarstukken 2018 – gemeente Alblasserdam (Definitief vastgesteld d.d. 28 mei 2019)
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Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij daarvoor gedaan in 2018?
Gewenst maatschappelijk effect

Effect indicator

Bron

Nulmeting

Jaarrekening 2018

Centrumontwikkeling
Over een periode van tien jaar is een
aantrekkelijker centrum gerealiseerd.

Beleving van het centrum

OCD

-

-

Oordeel ondernemers over de openbare
ruimte

Ondernemerspanel
(OCD)

6,8 (2010)

-

Schaalscore fysieke voorzieningen

Veiligheidsmonitor (CBS)

6,6 (2012)

6,4 (2015)

Tevredenheid van inwoners over de
processtappen tijdens visievorming (via
bewonerspanel)

Bewonerspanel (OCD)

-

-

Gezondheid, hernieuwbare energie,
energiegebruik, water, financiële
weerbaarheid

Gemeentelijke
Duurzaamheidsindex
(GDI)

GDI 2.0: 5,0 (2015)

GDI 2.0: 5,8 (2018)

drie dimensies:

drie dimensies:

-

-

Duurzaamheid
Fysieke en sociale duurzaamheid vormt
onderdeel van besluitvorming en er
wordt naar gehandeld.

-

Mens en Maatschappij: 6,3
Milieu, Natuur en
Grondstoffenkringloop: 5,0
Economie: 2,9

-

Luchtkwaliteit
Creëren van een gezonde leefsituatie.

Gegevens Meetpunt

DCMR

Leefomgeving
Waarborgen van een schone, hele en
veilige leefomgeving.

Meting beeldkwaliteit volgens CROW
normen, percentage minimaal niveau B

CROW

Veiligheid
Waarborgen van de veiligheid in het dorp
en de overlast die bewoners ervaren
terugdringen.

% inwoners dat zich wel eens onveilig
voelt in eigen buurt

Veiligheidsmonitor

Sociale overlast (% veel overlast)

Veiligheidsmonitor

Mens en Maatschappij:
6,6
Milieu, Natuur en
Grondstoffenkringloop:
5,2
Economie: 5,9

Fijn stof (PM10): 28,7 ug/m3
(2014)

Fijn stof (PM10): 22,0 ug/m3
(2016)

Dagen > 50 ug/m3 : 26 (2014)

Dagen > 50 ug/m3 : 3 (2016)

Stikstofdioxide (NO2) : 37,9
ug/m3 (2014)

Stikstofdioxide (NO2): 34,7
ug/m3 (2016)

Meting Alblasserdam 2014:

Meting Alblasserdam 2017:

- Verharding: 70%
- Groen: 88%
- Meubilair: 95%
- Verzorging: 80%

- Verharding: 70%
- Groen: 80%
- Meubilair: 95%
- Verzorging: 70%

13,8% (2012)

16,1% (2015)
13,7% (2017)

9,2% (2012)

13,4% (2015)
12,6% (2017)
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Conclusies en duiding effect indicatoren:
Centrumontwikkeling

Er zijn nog geen conclusies te trekken ook gezien de doorlooptijd van 10 jaar van deze ontwikkeling. Daarnaast is nog niet specifiek gemeten. Dit is dan ook een
aandachtspunt voor 2018 e.v.

Duurzaamheid

Sinds 2014 bestaat de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI), waar informatie te vinden is over 24 indicatoren (opgedeeld in drie dimensies) van alle
gemeenten. Hoe hoger de score, hoe duurzamer de gemeente is. Elk jaar verschijnt er een nieuwe, actuele versie van de GDI. Het is echter niet zo dat elk jaar
nieuwe data beschikbaar is voor alle indicatoren: de GDI is afhankelijk van openbare bronnen. De meeste metingen zijn gebaseerd op bronnen van 0-4 jaar
geleden.
Mens en maatschappij
Voor mens en maatschappij is voor ongeveer de helft van de indicatoren geen nieuwe broninformatie beschikbaar. Voor de overige indicatoren waar wel nieuwe
gegevens beschikbaar voor zijn (minima, onderwijs, sociale zekerheid, gender gelijkheid) is er een stijgende trend in Nederland te constateren. In Alblasserdam is
er een zeer minimale verbetering geconstateerd, waar door de overal score gelijk is gebleven. Wel is de score van Alblasserdam nog (steeds) iets boven het
gewogen gemiddelde van Nederland.
Milieu en energie
De stijging van de score in de groep milieu en energie is geheel in lijn met de gemiddelde stijging in Nederland (8%). De grootste verbetering in de afgelopen paar
jaar is op het gebied van energiebesparing in woningen. Deze score is nog niet 'duurzaam' te noemen, maar wel beter dan het gemiddelde van Nederland: In
Alblasserdam wordt er relatief weinig elektriciteit en warmte per inwoner gebruikt. Ook is de score "luchtkwaliteit" verbeterd, waarbij wel moet worden
opgemerkt dat de score in 2017 gebaseerd is op brondata uit 2015. Zelf hebben we inmiddels een beter/actueler inzicht in de luchtkwaliteit in Alblasserdam, na
plaatsing van het meetpunt in 2014 (zie Luchtkwaliteit 2014-2018). Op het gebied van afvalscheiding is er een kleine positieve trend, maar die verbetering is kleiner
dan het gemiddelde van Nederland. De punten waar Alblasserdam relatief nog (steeds) laag op scoort is natuur(kwaliteit) en hernieuwbare energie (en daarmee
ook CO2 uitstoot). Gelukkig zien we wel een stijgende trend in de score van hernieuwbare energie. We zijn dus heel langzaam bezig met een inhaalslag. Een ander
aandachtspunt is een daling van de score voor verkeer (verplaatsingen met de auto), terwijl in de rest van Nederland hier juist gemiddeld een stijgende trend
(verbetering) is.
Economie
Deze significante stijging is zeer positief. Daar waar Alblasserdam in 2015 nog een lagere score had dan het gewogen gemiddelde van Nederland, is dat in 2017
rechtgetrokken: Alblasserdam scoort op de dimensie Economie hetzelfde als gemiddeld Nederland. De werkgelegenheid in heel Nederland is de afgelopen jaren
verbeterd, maar in Alblasserdam verhoudingsgewijs nog meer. De (lokale) inspanningen hebben hieraan bijgedragen. Ook de werkloosheid is nu lager en heeft
daarmee een betere score, maar deze daling van werkloosheid is kleiner dan het gemiddelde van Nederland. De enige aspecten waar Alblasserdam onder
gemiddelde scoort is de Solvabiliteitsratio en woonlasten.

Luchtkwaliteit

Begin 2014 is aan de Dam/Ruigenhil een gecertificeerd meetpunt voor luchtkwaliteit ingericht door DCMR. Op het meetpunt worden de indicatoren fijn stof en
NO2 continu gemeten.
Gedurende de meetperiode van 4 jaar zijn geen overschrijdingen van wettelijke grenswaarden vastgesteld. De gemeten luchtkwaliteit voldoet niet aan de
advieswaarden voor gezonde lucht van de Wereldgezondheidsorganisatie.
Vanaf 2015 is de luchtkwaliteit in Nederland in het algemeen licht verbeterd. In Alblasserdam is echter een scherpere daling ingezet. Dit is voornamelijk het gevolg
van de afname van op korte afstand van het meetpunt gelegen bronnen en activiteiten. De afname van de productie en daarop volgende sluiting van Nedstaal en
het beëindigen van de bouwactiviteiten aan de Marineweg, hebben een positief effect gehad op de luchtkwaliteit ter plaatse.
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Conclusies en duiding effect indicatoren:
Leefomgeving

In deze collegeperiode heeft ook Alblasserdam te maken gehad met warme, natte zomers en relatief 'warme' winters. Deze klimaatverandering in combinatie met
de invoering van een duurzamere manier van onkruidbestrijding (geen gif meer gebruiken) in 2015 heeft er zichtbaar toe geleid dat er in de openbare ruimte meer
groen (onkruid) is. Dit is terug te lezen in de daling van het CROW-norm 'Verzorging". In met name 2017 is er extra inzet gepleegd om de sterke daling in
beeldkwaliteit op het gebeid van verzorging te keren. (De metingen zoals zij nu zijn weergegeven zijn moment opnames, beleving van de beeldkwaliteit op een
andere momenten of locatie kan een geheel ander beeld geven)

Veiligheid

Sociale kwaliteit: Het totaal van de overlastmeldingen en –ervaringen is afgenomen. De meldingen overlast jeugd neemt de laatste 3 jaar af. De beleving van de
criminaliteit is echter toegenomen. Ook is er een toename in de beleving van de sociale overlast in de eigen woonomgeving. Beide sluiten aan op de landelijke
trend en tegen de achtergrond van de (inter)nationale veiligheidssituatie.
Fysieke kwaliteit: Het aantal vernielingen neemt de laatste 3 jaar af. De verloederingsscore heeft neemt toe. Daarentegen neemt het aantal overlastmeldingen
geluid af.
Objectieve veiligheid/veelvoorkomende criminaliteit: Het aantal High Impact Crimes beweegt door de jaren heen op en neer. Er is geen doorzettende stijging of
daling, maar een schommeling per jaar te zien in de cijfers.
Subjectieve veiligheid/veiligheidsgevoel: De veiligheidsbeleving in Alblasserdam is verbetert ten opzichte van 2015. Het percentage inwoners dat zich wel eens
onveilig voelt in eigen buurt in 2017 (13,7%) is gedaald ten opzichte van 2015 (16,1%) en het percentage sociale overlast in 2017 (12,6%) is gedaald ten opzichte
van 2015 (13,4%).
De politiecijfers zijn opgebouwd uit meldingen en feitelijke constateringen. Het is van belang om te realiseren dat meldingen niet altijd betekent dat er dat
werkelijk iets aan de hand is. Zo wordt er regelmatig gemeld dat jongeren rondhangen. Dit betekent niet altijd dat er overtredingen worden begaan.

Gewenst maatschappelijk effect

Centrumontwikkeling
Over een periode van tien jaar is een
aantrekkelijker centrum gerealiseerd.

Duurzaamheid
Fysieke en sociale duurzaamheid vormt onderdeel
van besluitvorming en er wordt naar gehandeld.

Prestatie (indicator)

Status:

Prestatie (indicator)

Status:

Uitgevoerd door gemeente

1) gerealiseerd
2) loopt volgens planning
3) bijstelling nodig

Uitgevoerd door partner(s)

1) gerealiseerd
2) loopt volgens planning
3) bijstelling nodig

1. Voorbereiden deelprojecten centrumhart

2

1. Maatschappelijk initiatief tonen

2

2. Start Raadhuis (-plein)

3

2. Actief meedoen: kennis en expertise
inbrengen

2

3. Herinrichting Scheldeplein

1

4. Lammetjeswiel

1

1. Duurzaamheid vormt onderdeel van dagelijkse
besluitvorming

2

1. Inbreng expertise

2

2. Uitwisseling expertise

2
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Gewenst maatschappelijk effect

Luchtkwaliteit
Creëren van een gezonde leefsituatie.

Leefomgeving
Waarborgen van een schone, hele en veilige
leefomgeving.

Veiligheid
Waarborgen van de veiligheid in het dorp en de
overlast die bewoners ervaren terugdringen.

Prestatie (indicator)

Status:

Prestatie (indicator)

Status:

Uitgevoerd door gemeente

1) gerealiseerd
2) loopt volgens planning
3) bijstelling nodig

Uitgevoerd door partner(s)

1) gerealiseerd
2) loopt volgens planning
3) bijstelling nodig

1. Uitvoeren maatregelen Actieplan

2

1. Afspraken met GGD en DCMR over
inspanningsverplichting

2

2. Voldoen aan de wettelijke norm

1

2. Activeren burgers en bedrijven voor leveren
bijdrage(n)

2

1. Uitvoeren dagelijks beheer en onderhoud
volgens beeldkwaliteit

2

1. Bewoners en bedrijven aan voorkant
betrekken bij reconstructies

1

2. Uitvoeren van reconstructies straten of
buurten

2

2. Input bewoners en kinderen onderzoek naar
speelvoorzieningen

3

3. Nader onderzoek speelvoorzieningen

3

1. Uitvoeren Kadernota integrale veiligheid

2

1. Uitvoeren veiligheidsplan met
netwerkpartners op gebied van veiligheid

2

2. Opstellen handhavingsbeleid

3
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Onderwerp & portefeuillehouder

Wat willen we bereiken?

Bijdrage gemeente (in 2018)

Bijdrage partner (in 2018)

Visie op centrumontwikkelingen
(Arjan Kraijo)

Over een periode van circa tien jaar willen we een
aantrekkelijk centrum realiseren Trefwoorden:
huiskamer, uitnodigend, aandacht voor elkaar en
klein en vriendelijk van hoogwaardige kwaliteit. De
ontwikkeling vormt een nauwe verknoping tussen
het sociale en het fysieke domein en is nauw
verbonden met andere ontwikkelingen in
Alblasserdam.

De lijnen van de visie zijn bekend. Op inhoud vindt
verbreding, verdieping en verbinding tussen de
diverse projecten plaats.

Bewoners, ondernemers, winkeliers en maatschappelijke
instellingen tonen initiatief en zijn partners in de ontwikkeling van
het centrum. Zij krijgen een centrale rol in de uitvoering in de vorm
van eigenaarschap.

Er is een extern adviseur aangetrokken die toeziet op
de samenhang tussen de diverse deelprojecten en
gevraagd en ongevraagd advies geeft op allerlei
ontwikkelingen die in het gebied plaatsvinden.

Met woonkracht10 is intensief gesproken over het voormalige
Wipmolenterrein. Dit heeft vooralsnog niet tot resulaten geleid.

Het definitief ontwerp voor het Raadhuisplein en
omgeving is in 2017 vastgesteld. Op verzoek van de
gemeenteraad wordt nog onderzocht of en op welke
wijze inpassing van een hellingbaan naar het terrein
van Landvast kan plaatsvinden. Het (her)plaatsen van
de vlaggenmasten met verlichting wordt
meegenomen in de uitvoering van het plein.

Visie op centrumontwikkelingen
Scheldeplein
(Peter Verheij)

Het Raadhuisplein en het Scheldeplein worden de
huiskamer van Alblasserdam waar veel gebeurt, in
en voor de wijk en voor Alblasserdam als geheel.

Raadhuisplein
(Arjan Kraijo)
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In 2018 is het Bochanenterrein verkocht en is gestart
met bouw van de Nieuwe Plantagewerf.
In 2018 is het heringerichte Scheldeplein opgeleverd.
Het Raadhuisplein is uitgesteld naar 2019-2020. De
reden is dat er een heroverweging moet plaatsvinden
in combinatie met Huis van de Samenleving en
bereikbaarheid.

De opening van het Scheldepleind is met de buurt en direct
betrokkenen feestelijk geopend.
Het Raadhuisplein wordt na toetsing door de samenleving en
directe partners van de bereikbaarheid van het Huis van de
Samenleving heroverwogen.
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Onderwerp & portefeuillehouder

Wat willen we bereiken?

Bijdrage gemeente (in 2018)

Bijdrage partner (in 2018)

Ontwikkeling havengebied
(Arjan Kraijo)

De gemeente stelt in afstemming met de
centrumvisie nieuwe ambities vast voor de
ontwikkeling van het Havengebied van
Alblasserdam. Op basis hiervan worden
marktpartijen actief uitgenodigd met de gemeente
in gesprek te gaan om tot een haalbare en
passende ontwikkeling van het gebied te komen.
Er is een duidelijke samenhang met de
centrumontwikkeling, de Entreezone én de
beleidsvisie Recreatie en Toerisme.

De activiteiten in 2018 hebben zich gericht op het
voorbereiden van het op de markt zetten van de
ideeën en plannen voor het Havengebied, en daarvoor
het voorsorteren met het van rechtswege aflopen van
het huurcontract voor de camperplaats in het
havengebied. Zo zijn ook ideeën voor initiatieven in
het plangebied verder omarmt om te komen tot
uitvoering.

Ondernemers en derden zijn uitgedaagd om hun ideeën tot
plannen uit te werken.
Tegelijkertijd is samen met SWEK, Molenwaard, PZH, Waterschap
Rivierenland en Rijksdienst Cultureel Erfgoed gestart met het
gebiedsperspectief Kinderdijk. Daartoe is het geplande transferium
in het Havengebied van essentieel belang als het gaat om het
vormgeven van visitormanagement Kinderdijk.

Wonen
(Arjan Kraijo)

Wonen
(Arjan Kraijo)

De gemeente geeft invulling aan de regionale
ambities op het gebied van wonen. Deze ambities
vloeien voort uit de (nieuwe) Regionale woonvisie.
Deze ambities richten zich naast het faciliteren van
de autonome groei en het bieden van passende
huisvesting voor alle doelgroepen, ook op het
verhogen van de aantrekkelijkheid van de
Drechtsteden, door zowel in te zetten op een
aanvullende kwantitatieve groei als door het
realiseren van onderscheidende woonmilieus op
top locaties.

De gemeente stimuleert in samenwerking met
Woonkracht10 en mogelijk private partijen de
bouw van levensloopbestendige woningen.
Toegewerkt wordt naar voldoende aanbod van
deze woningen in 2018 en verder in Alblasserdam.
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Tot slot is gestart met het opstellen van het
Gebiedsperspectief Kinderdijk voor welke het
Havengebied van essentieel belang is, als het gaat om
de realisatie van het Transferium bezoekers voor
Kinderdijk die op individuele wijze met de auto het
molengebied willen bezoeken.
Na vaststelling van de (nieuwe) regionale woonvisie,
heeft de gemeente in 2018 de lokale PALT afspraken
met Woonkracht10 en de huurderorganisatie gesloten
en zal in Alblasserdam in 2019 duiden wat de bijdrage
van Alblasserdam aan de regional woonvisie isdoor
middel van een lokale uitvoeringsparagraaf., de
betekenis voor Alblasserdam concretiseren.

Met de toenemende ambitie rond het realiseren van
onderscheidende woonmilieus en het bedienen van het middel
dure en dure segment, komen accenten anders te liggen. Binnen
Alblasserdam hebben we in 2018 dynamiek gezien rond MerconKloos en diverse kleinschalige particuliere initiatieven. Vanuit onze
faciliterende rol zijn we in samenspraak met ontwikkelende
partijen gekomen tot een passend programma met daarnaast
aandacht voor onder meer duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.
In 2018 zijn prestatieafspraken (PALT) gemaakt met
Woonkracht10. Hierin zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente
en Woonkracht10 omtrent de realisatie van onze ambities op het
gebied van wonen, voor zover het segmenten betreft welke binnen
het werkgebied van Woonkracht 10 liggen.

Bij actuele ontwikkelingen is ook in 2018 aandacht
gevraagd voor de bouw van levensloopbestendige
woningen.

Binnen de daarvoor geschikte projecten is dit punt meegenomen.
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Bijdrage gemeente (in 2018)

Bijdrage partner (in 2018)

Cultuurhistorie
(Dorien Zandvliet)

Het streven blijft het aantal gemeentelijke
monumenten uit te breiden. In samenwerking met
andere overheden en maatschappelijke partners
wordt de oeverkwaliteit (vanuit de erfgoedlijn
Waterdriehoek) bekeken en aangepakt..

De panden die in aanmerking komen voor de status
gemeentelijk monument zijn in procedure gebracht.
Dit heeft geleid tot 3 nieuwe gemeentelijke
monumenten. Voor de panden, zowel monumenten
als beeldbepalende panden, is het onderhoudsniveau
bepaald in de Nota grond- en vastgoedbeleid 2013. De
panden en overige gemeentelijke monumenten
worden sober en doelmatig onderhouden.

De Erfgoedcommissie en de Historische Vereniging hebben een rol
gespeeld bij het enthousiasmeren van eigenaren van woningen die
als gemeentelijk monument zouden kunnen worden aangewezen;
Provincie en andere partners werken samen aan de oeverkwaliteit.
&M. Zie ook water, Deltaprogramma (portefeuille Arjan Kraijo).

Het op de agenda houden van het onderwerp
oeverkwaliteit in de erfgoedlijn van de waterdriehoek.
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Bijdrage gemeente (in 2018)

Bijdrage partner (in 2018)

Duurzaamheid
(Arjan Kraijo)

Er wordt werk gemaakt van duurzaamheid. De
gemeente geeft invulling aan de regionale ambities
op het gebied van duurzaamheid.

De gemeente stimuleert, faciliteert, vervult een
voorbeeldfunctie en creëert bewustwording binnen de
vastgestelde (hoofd)thema's:
Circulaire economie
Duurzaam en multifunctioneel inrichten van
gebouwen en de buitenruimte
Duurzame inkoop en aanbesteding
Van fossiele energie naar groene energie

Maatschappelijke initiatieven voor een duurzamer Alblasserdam
worden gestimuleerd. De gemeente, inwoners en de ondernemers
werken hierin samen. Lokale bedrijven en bewoners leveren hun
bijdrage onder meer op het gebied van energiebesparing en
energie opwekking. In 2018 zijn er meer zonnepanelen geplaatst bij
partners en inwoners. Zo heeft BSSA het dak van het zwembad
voorzien van zonnepanelen. Voor Landvast is er een onderzoek
gestart naar de verduurzaming van het pand in brede zin. Ook
bedrijven nemen dit steeds meer in overweging, zoals bijvoorbeeld
Oceanco hierop voorsorteert bij het renoveren van hun dak.

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en toont
betrokkenheid via een concreet programma. Het
college maakt duurzaamheid onderdeel van
besluitvorming en handelt daar ook naar.
Innovaties op gebied duurzaamheid leiden tot
ontstaan nieuw soort bedrijvigheid

De gemeente zal dit zo veel mogelijk doen in
samenwerking met partners binnen de gemeente en
in de regio. Zo is er in 2018 in de regio (met partners
en andere gemeenten) samengewerkt bij het
opstellen van de Transitievisie warmte 1.0

Lokale bedrijven kunnen daarnaast een bijdrage leveren middels
advisering. Zo heeft Zon&Zo gebruik gemaakt van groepsaankoop
voor zonnepanelen, welke onderdeel was van de Duurzame
buurtactie in het najaar van 2018.

Zelf het goede voorbeeld geven hebben we in 2018
bijvoorbeeld gedaan door een start te maken met ons
Plan van Aanpak voor het verduurzamen van het eigen
vastgoed.

Bewoners van de gemeente kunnen zich ook blijven melden bij de
gemeente met duurzame ideeën, onder andere via de website. Dit
heeft onder andere geleid tot het opstarten van een 'inwoners
expert groep' voor de energietransitie.

Stimulatie van inwoners heeft bijvoorbeeld plaats
gevonden middels een eerste 'wijkaanpak', die in
samenwerking met het regionale Energieloket is
georganiseerd voor inwoners. Hierbij zijn 550
inwoners benadert voor maatwerk advies kregen over
energiebesparing en gebruik konden maken van een
groepsaankoop voor isolatie en zonnepanelen.
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Bijdrage gemeente (in 2018)
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Luchtkwaliteit
(Arjan Kraijo)

Gewerkt wordt aan het creëren van een gezondere
leefsituatie door een voortvarende aanpak waarbij
burgers, bedrijfsleven en maatschappelijke
partners actief worden betrokken.

De stuurgroep Luchtkwaliteit van de gemeenteraad
begeleidt de uitvoering van het in 2017 vastgestelde
implementatieplan Actieprogramma Luchtkwaliteit.
Het programma beslaat een periode van 4 jaar. Acties
en maatregelen worden uitgevoerd om te voldoen aan
de geldende normen en ter verdere verbetering van
de luchtkwaliteit richting de advieswaarden voor een
gezonde lucht in 2030.

Het meetpunt, beheerd door DCMR, op de Dam/Ruigenhil monitort
continu de luchtkwaliteit. Periodiek wordt over de meetresultaten
gerapporteerd.
Het meetpunt wordt ingezet om effectmetingen uit te voeren.

Er loopt een onderzoek i.s.m. Rijkswaterstaat naar de
effectiviteit en haalbaarheid van fijnstofafzuiging in de
Noordtunnel. Het uitvoeren van een pilot met de
smogstofzuiger is onderdeel van het onderzoek.
Er is een onderzoek uitgevoerd naar de effecten op
luchtkwaliteit en geluid door openstelling van de Oude
Torenbrug voor vrachtverkeer.

Provincie is medefinancierder van het programma en ondersteunt
de uitvoering van verschillende projecten.
Met provincie en ministerie zijn er afspraken gemaakt over een in
Alblasserdam te houden nationale conferentie over het Schone
Lucht Akkoord.
Ook na afloop van het regionaal samenwerkingsprogramma Lucht
(eind 2017) Drechtsteden zal samen worden gewerkt aan de
gemeenschappelijke ambitie naar een gezonde lucht. Bijdragen aan
projecten en activiteiten mede ter verbetering van de luchtkwaliteit
(o.a. energiestrategie, bereikbaarheid).

Er lopen verschillende bewustwordings- en
communicatiecampagnes rondom het thema
luchtkwaliteit, o.a.:
bewuste houtstook/BBQ
plaatsen logoborden langs invalswegen
plaatsen van meetsensoren (binnen en buiten)
flyer bewust autorijden bij ontvangst (nieuw)
rijbewijs

Water onderdeel waterplan
(Peter Verheij)

Voorkomen van wateroverlast, de afvoercapaciteit
verbeteren en de kwaliteit van het oppervlakte
water verbeteren.
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Met het lokale bedrijfsleven wordt gesproken over
mogelijke inzet op het thema luchtkwaliteit en
bereikbaarheid.
In 2018 zijn de eerste gesprekken gestart om een
strees test te laten uitvoeren.

Waterschap en buurgemeenten werken samen om een goed zicht
te krijgen op de kritike locaties waar wateroverlast bij extreme
buien kan ontstaan.
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Water onderdeel waterbeleving
(Peter Verheij)

Schone en aantrekkelijke watergangen

Periodiek onderhoud aan de watergangen, waardoor
flora en fauna tot hun recht komen is in 2018
uitgevoerd.

Gedurende het zwemseizoen monitort het Waterschap iedere 2
weken de waterkwaliteit van het Lammetjeswiel. In 2018 zijn er
enkele signalen van blauwalg afgegeven, maar gezien de warme
periode waren deze te verwachten.

Het verhogen van belevings- en ecologische
waarde van het oppervlaktewater en oevers

Periodiek ligweide en sanitaire voorzieningen zijn
gecontroleerd en het zand is verschoond bij het
Lammetjeswiel. De pomp tegen voorkoming van
blauwalg blijft in het Lammetjeswiel.
Water, Deltaprogramma
(Arjan Kraijo)

Samen met de waterbeheerder zullen de gevolgen
van Deltaprogramma voor Alblasserdam, bedoeld
om enerzijds te beschermen tegen hoogwater en
anderzijds de zoetwatervoorziening te
waarborgen, in kaart worden gebracht. Bezien zal
worden op welke wijze aan de opgave tegemoet
kan worden getreden.
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In 2018 heeft de Gebiedsraad A5H de zogeheten
Perspectievennota opgeleverd. De Perspectievennota
geeft de gemeenten, het waterschap en de provincie
handvatten om zich tijdig voor te bereiden op
toekomstige waterveiligheidsprojecten en de
wisselwerking daarvan met de omgeving. De nota
biedt een globaal ruimtelijk concept voor afgestemde
ontwikkeling van de dijkzones en biedt
handelingsperspectief voor afstemming van processen
in ruimtelijke ontwikkeling en waterveiligheid. Het
uiteindelijke doel is dat de dijk- en oeverzone straks
wordt aangepakt vanuit één gezamenlijke invalshoek
met een dubbele doelstelling: waterveiligheid èn het
versterken van de ruimtelijke kwaliteit en economie.
Het college van burgemeester en wethouders van
Alblasserdam heeft in 2018 besloten de
Perspectievennota te betrekken bij het toekomstig
omgevingsbeleid. Verder is uit de in het kader van de
Perspectievennota gedane inventarisatie naar
eventuele meekoppelkansen een eventuele
dijkintegratie bij de gebiedsontwikkeling Mercon Kloos
als kansrijk naar vorengekomen. In 2018 is gestart met
de nadere verkenning van deze meekoppelkans.

Provincie meldt op www.zwembaden.nl de kwaliteit van het
zwemwater in Lammetjeswiel.

Whoonapart, als ontwikkelaar van de locatie Mercon Kloos,
Waterschap Rivierenland en Provincie Zuid-Holland hebben in 2018
een actieve bijdrage geleverd aan de verkenning van een eventuele
integratie van een toekomstige dijkversterking met de
gebiedsontwikkeling Mercon Kloos.
Verdere ideeen en plannen voor het gebied KinderdijkAlblasserdam zijn opgepakt met het in 2018 gestarte
Gebiedsperspectief Kinderdijk samen met Molenwaard, PZH, SWEK,
Waterschap Rivierenland en Rijksdienst Cultureel Erfgoed.
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Bijdrage gemeente (in 2018)

Bijdrage partner (in 2018)

Bereikbaarheid
(Arian Kraijo)

De verkeersafwikkeling op het wegennet van, naar
en in Alblasserdam blijft beheersbaar en is waar
mogelijk verbeterd onder andere met het
benoemen van een calamiteitenroute. In
samenwerking met de gemeente Molenwaard en
de provincie Zuid-Holland zal een verkenning
plaatsvinden naar een duurzame oplossing voor de
ontsluiting van Alblasserdam en de
Alblasserwaard.

In 2018 is aan de hand van de basisnota van het GVVP
een samenspraaktraject gestart. Hierbij worden
gesprekken gevoerd met bewoners en
belangengroepen. De opmerkingen zijn verzameld in
een opmerkingenlijst. Tevens is een start gemaakt met
de analyse van de opmerkingenlijst.
In 2019 volgt nog een derde dorpsgesprek en wordt
de vervolgstappen gezet naar een definitef GVVP.

Tijdens de samenspraaktraject van het GVVP zijn diverse
gesprekken met bewoners en belangengroepen. Tevsn zijn drie
dorpsgesprekken (twee in 2018 en een in 2019) waarbij bewoners
met raadsleden in gesprek gaan over de onderwerpen uit de
basisnota GVVP.

Vervoer over water blijft een belangrijke verbinding. In
het kader van de Entreezone Molengebied vindt
regelmatig overleg plaats o.m. met SWEK en
Molenwaard.
De uitvoering van de aanpassingen van de A15, bereikt
via regionale en landelijke lobby, start in 2020 in
overleg met Rijkswaterstaat.
Verkeersveiligheid
(Arjan Kraijo)

Verbetering van de verkeersveiligheid voor
(schoolgaande) fietsers wordt nagestreefd via
verkeerseducatie, gedragsbeïnvloeding en de
aanpassing van de infrastructuur. De reeds
ingezette inspanningen op vrij liggende fietspaden
zoals het dijklint en de Hoogendijk wordt
doorgezet. Dit moet leiden tot een verbetering van
de verkeersveiligheid zowel gevoelsmatig als
daadwderkelijk (minder ongevallen).






Fietspad Dijklint
(Peter Verheij)
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Vanuit Regionaal Platvorm Verkeersveiligheid
diverse acties gericht op gedragsbeïnvloeding,
zoals het School-Op-Seefprogramma, Totally
Traffic, verkeersexamens, fietskeuringen.
Bij weginrichting keuzes in het voordeel van
fietsers nemen zoals bij oversteekplaatsen
aangepaste verlichting plaatsen zodat fietsers
goed zichtbaar zijn en het nemen van
snelheidsremmende maatregelen voor
autoverkeer
Bij het GVVP wordt gekeken naar de ontsluiting
en verkeersafwikkeling van Alblasserdam,
warabij ook gekeken wordt naar de mogelijkheid
van nieuwe wegen.
Fietspad Dijklint. In 2018 is het laatste stuk
fietspad dijklint opengesteld.

Het Regionaal Platvorm Verkeersveiligheid komt meerdere keren
per jaar bij elkaar voor het opzetten en uitvoeren van diverse
acties. Dit is een doorlopend proces.
Het onderwijsveld wordt betrokken bij de educatie.
Provincie is onze partner in het realiseren van de fietsverbinding
door middel van subsidieverstrekking.
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Veiligheid
(Jaap Paans)

In de gemeente is op wisselende dagen en
tijdstippen buurttoezicht aanwezig. Deelnemende
wijkbewoners signaleren onveilige en
inbraakgevoelige situaties.

Buurtpreventie is opgestart onder coördinatie van de
SWA.

Samen met bewoners en wijkagenten wordt onder aansturing van
de SWA via buurtpreventie gewerkt aan het veiligheidsgevoel in de
wijken.

In samenwerking met de politie , Woonkracht10 en
andere partners is gewerkt aan een verbeterde
aanpak voorkomen escalaties. In een aantal casuïstiek
heeft deze aanpak haar vruchten al afgeworpen.
Het ondermijningsbeeld is opgeleverd.
In het centrum van Alblasserdam is het
cameratoezicht geëffectueerd. Op drie plekken zijn
camera's opgehangen met ieder vier kijkrichtingen. Op
het politiebureau in Papendrecht wordt een
uitkijkruimte ingericht.

Speelvoorzieningen
(Peter Verheij)

Het aanbieden van voldoende, veilige en
kwalitatieve speelruimte voor opgroeiende
kinderen. Er wordt rekening gehouden met het
gebruik door meisjes en jongens van verschillende
leeftijden. Bevorderen van gezondheid en
ontwikkeling van kinderen.

De visie op het gebruik van speelplaatsen houdt
rekening met met de nota sport en bewegen. De
verdere uitwerking loopt door in 2019.

Inrichting van de Buitenruimte
Voortzetten inrichting BR binnen
kaders beeldkwaliteit
(Peter Verheij)
Inrichting van de Buitenruimte
Kiezen voor minder budget waar
mogelijk en behoud of verbetering
van kwaliteit (kijken naar plek en
omvang van voorzieningen)
(Peter Verheij)

Waarborgen schone, hele en veilige leefomgeving
op een voldoende functioneel kwaliteitsniveau
tegen zo laag mogelijke kosten.

De beeldkwaliteit is in 2018 op niveau B gehouden.
De gemeten afwijking zaten op onkruidbestrijding en
zwerfafval. In 2018 zijn de eerste stappen gezet om in
2019 de beeldkwaliteit te realiseren.
Bij vervanging is er gestreefd naar lagere totaalkosten
over levensduur (materiaalkeuze en beheer) waarbij
wensen van inwomners en bedrijven worden
meegewogen..

Sober en doelmatig omgaan met investeringen.
Beheer en onderhoud met behoud van kwaliteit.
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Te betrekken partners in 2019

Wijkteams

Speeltuinvereniging

SWA

kinderen (bewoners)

Onderzoekcentrum Drechtsteden
Het onderhouden van de beeldkwaliteit is projectmatig met wijken
en buurten opgepakt.

Bewonersgroepen en wijkplatforms zijn betrokken. Wensen en
ideeën zijn opgehaald en waar mogelijk gebruikt.
Er is zoveel mogelijk rekening met wensen en ervaringen van
inwoners zodat het onderhoud daarop kan worden aangepast.

Het technische beheerssysteem is in 2018 niet
opgeleverd. De verwachting is dat dit pas einds 2019
wordt.
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Inrichting van de Buitenruimte
bevorderen toegankelijkheid
mindervaliden
(Peter Verheij)

Woningen, wegen, parken, winkels,
recreatievoorzieningen e.d. zijn zoveel mogelijk
goed bereikbaar en toegankelijk voor iedereen,
dus ook voor mensen met een fysieke beperking
en ouderen.
Samen de openbare (leef)ruimte inrichten en
beheren.

De wettelijke eisen zijn uitgevoerd en in overleg met
partners bij projecten.

Overleg met Gehandicapten adviesraad, Woonkracht 10,
winkeliersverenigingen

De wettelijke eisen zijn uitgevoerd en overleg met
partners bij projecten.

Overleg met Gehandicapten adviesraad, Woonkracht 10,
winkeliersverenigingen

Realiseren van maximale inzet van mensen met
een beperking (SW-ers) bij de afdeling
Buitenruimte

In 2018 werken SW-medewerkers van Smile bij de
afdeling Buitenruimte. Vanuit Baanbrekend zijn er
zeven extra mensen bij de buitendienst gestart.

SMILE, Baanbrekend en Drechtwerk plaatsen op basis van de
gewenste inzet de juiste mensen binnen de afdeling Buitenruimte.

Herinrichting Bos Rijkee
(Peter Verheij)

Verbetering van de uitstraling en het beter
benutten van de aanwezige natuurwaarden in het
centrum van ons dorp door het bosgebied meer
toegankelijk te maken.

Gereed

Betrokken partners:

Woonkracht 10

Historische vereniging West-Alblasserwaard

Commissie dorpsbehoud

Monumentencommissie

Vereniging Hendrick de Keyser

Woonwagens
(Dorien Zandvliet)

Realiseren van woonwagenwoningen en
standplaatsen (totaal: 16) voor de
woonwagenbewoners aan de Staalindustrieweg.
Uiterlijk 1 januari 2019 moet de Staalindustrieweg
ontmanteld zijn.

De gemeenteraad heeft op 28 juni 2016 het krediet
verleend voor de aanleg van de
woonwagenstandplaatsen op de 2e locatie Lint
Vinkenpolder. In 2018 is gestart met deaanleg van de
standplaatsen. De wagens worden in 2019 verplaatst.

Het gefaseerd realiseren van een
woningbouwproject met ca. 70 woningen op de
locatie van de voormalige LTS en het zwembad.
De verkoop van 12 bouwrijpe kavels aan de
Vinkenpolderweg.
Het realiseren en opleveren van een woonwijk met
ca. 120 woningen met bijbehorende
woonomgeving.

Laatste fase opgeleverd

Inrichting van de Buitenruimte
Omwonenden betrekken met
duidelijke kaders.
(Peter Verheij)
Doorontwikkeling afdeling BR door
inzet mensen met een beperking
(Peter Verheij)

Project Hof en Singel
(Peter Verheij)
Project Lint Vinkenpolderweg
(Peter Verheij)
Project De Waterhoven
(Peter Verheij)
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IEnkele kavels zijn verkocht en bouw is gestart.
Verkoop loopt door in 2019
De gemeente verkoopt bouwgrond aan de
ontwikkelaar en maakt na realisatie de openbare
ruimte woonrijp. Project loopt door in 2019.

Daarnaast blijft er intensief overleg met bewoners
Staalindustrieweg gedurende het proces. Ook met omwonenden
van Lint Vinkenpolder is er regelmatig overleg over de voortgang
geweest.
Realisatie fase vier is in overleg met de gemeente passend
uitgewerkt. De ontwikkelaar heeft plannen gedeeld met
omwonenden, gerealiseerd en opgeleverd.

De ontwikkelingen in de markt zijn positief. De verkoop en
realisatie van woningen in het middengebied is gedeeltelijk
gerealiseerd en wordt vervolgd. De verkoop van kavels op de
eilanden krijgt zijn beslag.
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Wat heeft het gekost?

(Be)leef in Alblasserdam
Primaire begroting 2018

Lasten

080

Brandweer

090

Rampenbestrijding en -plan

100

Integrale veiligheid

200

Baten

Begroting 2018 na wijziging

Saldo

Lasten

Baten

Jaarrekening 2018

Saldo

Lasten

Baten

Begroting na wijziging 2018
-/- Jaarrekening 2018

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1.405

-

-/- 1.405

1.345

-

-/- 1.345

1.292

-

-/- 1.292

52

-

52

51

-

-/- 51

51

-

-/- 51

40

-

-/- 40

11

-

11

210

18

-/- 192

285

18

-/- 267

223

7

-/- 216

62

-/-11

51

Grondexploitatie

2.837

3.011

175

3.820

3.685

-/- 135

1.747

1.406

84

2.073

-/- 2.279

219

300

Wegen straten en pleinen

1.280

50

-/- 1.230

1.544

50

-/- 1.494

1.491

270

-/- 1.221

53

220

273

310

Openbare verlichting

236

17

-/- 219

236

17

-/- 219

258

-

-/- 258

-/- 22

-/- 18

-/- 39

320

Straatmeubilair

16

-

-/- 16

16

-

-/- 16

7

-

-/- 7

9

-

9

330

Verkeer

113

-

-/- 113

113

-

-/- 113

236

-

-/- 236

-/- 123

-

-/- 123

340

Openbaar vervoer

350

Waterkering en afwatering

355

57

-

-/- 57

56

-

-/- 57

65

-

-/- 65

-/- 9

-

-/- 9

381

-

-/- 381

408

-

-/- 408

352

-

-/- 352

56

-

56

Openbaar groen

1.524

-

-/- 1.524

1.699

-

-/- 1.699

1.845

-

-/- 1.845

-/- 146

-

-/- 146

360

Reiniging

2.328

2.787

459

2.328

2.787

459

2.590

2.801

211

-/- 262

14

-/- 248

365

Riolering

1.206

1.624

418

1.206

1.624

418

1.233

1.681

495

-/- 20

57

76

370

Milieu

541

-

-/- 541

567

-

-/- 566

674

16

-/- 658

-/- 108

16

-/- 92

Totaal programma

12.185

7.508

-/-4.678

13.674

8.181

-/-5.492

12.054

6.181

-/- 5.400

1.620

-/- 2.000

93

Mutaties reserves

285

25

-/- 260

111

160

49

529

741

-/- 211

-/- 419

581

162

12.471

7.533

4.938

13.784

8.341

-/- 5.443

12.584

6.922

-/- 5.662

1.201

-/- 1.420

-/- 219

Totaal programma na
bestemming
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Analyse afwijkingen ten opzichte van de begroting
Product

Grootboek rekening /
onderwerp

94-080 Brandweer

94-100 Integrale Veiligheid
94-200 Grondexploitatie

Afwijking
lasten
60.000 V

45.000 V
Grondexploitaties

2.658.000 V

Resultaten
grondexploitaties

621.000 N

Restkavel Hoogendijk

Jaarstukken 2018 – gemeente Alblasserdam (Definitief vastgesteld d.d. 28 mei 2019)

Toelichting afwijking
In onze begroting hebben wij rekening gehouden met een teruggave van
de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid (VRZHZ) over het jaar 2017 van
€ 60.000. De werkelijke teruggave is € 120.000.
De werkelijke kosten van inzet van BOA's in 2018 was € 30.000 lager dan
begroot en het project cameratoezicht is later gestart (voordeel € 15.000).
De investeringen en opbrengsten van de actieve grondexploitaties worden
verwerkt via de programmarekening. Het verschil tussen investeringen en
opbrengsten wordt verwerkt in de balanswaardering. De afwijkingen ten
opzichte van de begroting zijn verder toegelicht in de paragraaf
grondexploitaties. Per saldo heeft dit geen effect op het resultaat in de
programmarekening.
In de jaarrekening 2018 zijn op de actieve grondexploitaties resultaten
verwerkt door aanpassing van de voorziening verliesgevende exploitaties
en tussentijdse winstnemingen op deze projecten. Per saldo is een
resultaat verwerkt van € 621.000 nadelig. Dit nadelige resultaat wordt
onttrokken aan de algeme reserve grondexploitatie (zie hierna).

Afwijking
baten

2.658.000 N

379.000 V

Toelichting afwijking

Zie de toelichting op de lasten.

In 2018 is het laatste kavel van de
voormalige grondexploitatie Hoogendijk
verkocht. Het verschil tussen de
verkoopwaarde en de boekwaarde van de
grond is toegevoegd aan de algemene
reserve grondexploitaties. Er resteert nog
een krediet voor bouwrijpmaken. Dit
betreft kosten in het openbaar gebied.
Volgens de regelgeving van BBV moeten we
deze kosten activeren en afschrijven. In het
oorspronkelijke raadsvoorstel was de
boekwinst als dekking aangegeven.
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Product
94-300 Wegen, straten en
pleinen

94-330 Verkeer

Grootboek rekening /
onderwerp
Fietspad Kinderdijk Oost

Straatwerk kabels en
leidingen en schade en
vandalisme en

141.000 N

Kapitaallasten

108.000 V

Afdelingskosten

106.000 N

94-340 Openbare verlichting

94-350 Waterkering en
afwatering

Afwijking
lasten
95.000 V

45.000 N

Afdelingskosten

26.000 V
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Toelichting afwijking
In juni 2017 heeft de raad het krediet beschikbaar gesteld voor de
realisatie van het Fietspad Kinderdijk Oost. Onderdeel van dit krediet is
een exploitatiebudget dat beschikbaar is gesteld om het fietspad juridisch
mogelijk te maken. Het resterende budget in 2018 bedroeg € 204.000.
Tegenover dit budget staat een onttrekking aan de reserve (zie
programma Solide financieel beleid) In 2018 is het fietspad afgerond. Er
resteert een voordeel op het beschikbare exploitatiebudget van € 95.000.

In 2018 zijn er meer kosten gemaakt dan geraamd voor herstraatwerk
kabels en leidingen. Deze kosten zijn doorbelast aan de nutsbedrijven. De
kosten voor schade en vandalisme worden zo veel mogelijk verhaald op de
dader, dit is voor enkele gevallen niet mogelijk waardoor de kosten hoger
zijn dan geraamd.
De kapitaallasten zijn lager door een lagere werkelijke rekenrente
(€ 27.000) en latere afronding van diverse projecten (€ 81.000) zoals
Scheldeplein, Blokweer en Fietspad Kinderdijk Oost.
De afdelingskosten zijn op grond van de werkelijke uren en het werkelijke
afdelingstarief verdeeld worden over de producten. In de analyse op
hoofdlijnen in de inleiding (pag. 4) is het totaal effect op het
jaarrekeningresultaat toegelicht.
De kosten van regulier onderhoud aan openbare verlichting zijn in 2018
bijna € 45.000 hoger dan geraamd. Voornaamste oorzaken zijn : niet
geraamde kosten van schilderen masten, voorbereidingskosten nieuw
regionaal onderhoudsbestek in 2019, kosten 16c overeenkomst met Stedin
(door deze overeenkomst dalen de wachttijden aanzienlijk omdat de
aannemer zelf bepaalde werkzaamheden mag uitvoeren) en kosten
plaatsen digitale informatie borden (hier staan ook inkomsten tegenover).
De afdelingskosten zijn op grond van de werkelijke uren en het werkelijke
afdelingstarief verdeeld worden over de producten. In de analyse op
hoofdlijnen in de inleiding (pag. 4) is het totaal effect op het
jaarrekeningresultaat toegelicht.

Afwijking
baten
125.000 V

96.000 V

Toelichting afwijking
In 2018 is een subisdie toegekend door de
Provincie Zuid Holland van in totaal €
228.000 voor de realisatie van het fietspad.
Hiervan is € 125.000 dekking voor de
kosten om het fietspad juridisch mogelijk te
maken. Het saldo van de kosten en
opbrengsten 2018 van € 125.000 -/€ 109.000 is gestort in de in de reserve. Zie
programma Solide financeel beleid.
Zie toelichting lasten
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Product

Grootboek rekening /
onderwerp

94-355 Openbaar groen

Kapitaallasten

94-360 Reiniging

Afwijking
lasten
97.000 N

49.000 V

Afdelingskosten

100.000 N

Reguliere budgetten

216.000 N

Afdelingskosten

67.000 N

Toelichting afwijking

Afwijking
baten

Dit betreft € 50.000 voordeel structuurplan en overige nadelen voor
€ 147.000. Op het product groen is er een eenmalige overschrijding van €
40.000 te melden die veroorzaakt is door met name areaal uitbreiding en
indexering van de kosten derden. Op het product wegen is deze zelfde
trend nog opgevangen door regulier budget voor het product groen was
dit niet toereikend. Deze kostenstijging door areaaluitbreiding en
indexering is in de begroting 2019 hersteld.
Er zijn aanvullende opdrachten van in totaal € 20.000 zijn gegeven op het
onderdeel maaien van ecologische zones en extra inzet op
onkruidbestrijding op verharding.
De kapitaallasten zijn lager door een lagere werkelijke rekenrente en
latere afronding van diverse projecten zoals Scheldeplein en Blokweer.
De afdelingskosten zijn op grond van de werkelijke uren en het werkelijke
afdelingstarief verdeeld worden over de producten. In de analyse op
hoofdlijnen in de inleiding (pag. 4) is het totaal effect op het
jaarrekeningresultaat toegelicht.
Op het product reiniging zijn met name de verwerkingskosten en
teruglopende opbrengst uit de verkoop ingezamelde grondstoffen de
hoofdoorzaken van het te kort.
De afdelingskosten zijn op grond van de werkelijke uren en het werkelijke
afdelingstarief verdeeld worden over de producten. In de analyse op
hoofdlijnen in de inleiding (pag. 4) is het totaal effect op het
jaarrekeningresultaat toegelicht.
Deze uren zijn geen extra uren maar waren op basis van een urenraming
geraamd op andere producten zoals riolering. De verschuiving van uren
geeft aan dat reiniging in 2018 meer aandacht vraagt en krijgt dan ons
rioolstelsel.
54.000 V

94-365 Riolering

Kapitaallasten

87.000 V
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Toelichting afwijking

De opbrengsten uit afvalstoffenheffing is
hoger dan begroot.

De kapitaallasten zijn lager door een lagere werkelijke rekenrente
(€ 41.000) en latere afronding van diverse projecten (€ 47.000) zoals
Blokweer en Zeilmakersstraat.
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Product

Grootboek rekening /
onderwerp
Afdelingskosten

Afwijking
lasten
80.000 V

Voorziening riolering

158.000 N

94-370 Milieu

Afdelingskosten /
Actieplan luchtkwaliteit

106.000 N

Mutaties reserves

Resultaten
grondexploitaties
Restkavel Hoogendijk
Riolering

Overige verschillen
Totaal

Toelichting afwijking

Afwijking
baten

De afdelingskosten zijn op grond van de werkelijke uren en het werkelijke
afdelingstarief verdeeld worden over de producten. In de analyse op
hoofdlijnen in de inleiding (pag. 4) is het totaal effect op het
jaarrekeningresultaat toegelicht.
Gezien de staat van ons rioolstelsel heeft dit in 2018 geen negatief effect
gehad op het functioneren.
Het saldo op het product riolering in de primaire begroting van € 111.000
en de bespaarde kapitaallasten vanwege latere uitvoering van de
investeringsprojecten is conform de verslaggevingsvoorschriften
gedoteerd in de voorziening riolering (middelen derden).
De afdelingskosten zijn op grond van de werkelijke uren en het werkelijke
afdelingstarief verdeeld worden over de producten. In de analyse op
hoofdlijnen in de inleiding (pag. 4) is het totaal effect op het
jaarrekeningresultaat toegelicht. De afdelingskosten zijn ongeveer
€ 56.000 hoger dan begroot. In 2018 zijn de werkelijke lasten voor de
uitvoering actieplan luchtkwaliteit ongeveer € 50.000 hoger dan geraamd.
Een aantal activiteiten die oorspronkelijk al in 2017 waren gepland zijn in
2018 uitgevoerd.
621.000 V

379.000 N
40.000 N
69.000 V
1.201.000 V
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Toelichting afwijking

Zie de toelichting op product
grondexploitaties hiervoor.

Zie de toelichting op product grondexploitaties hiervoor.
De lasten op product riolering zijn per saldo lager dan geraamd. Dit saldo
wordt toegevoegd aan de reserve riolering.
37.000 N
1.420.000 N
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Programma 4: Besturen in Alblasserdam
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Wat mag het kosten?

Besturen in Alblasserdam
Bijdragen aan 'Maatschappelijke partners'
Drechtsteden Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Overig Totaal

Kapitaallasten

Subsidies en inkome nsoverdrachten
Inkopen goede ren en diensten

Kapitaallasten
Subsidies en inkomensoverdrachten
Inkopen goederen en diensten
Storting voorziening
Afdelingskosten
Bedrijfsvoering
College B&W, raad en griffie
Totaal
Jaarstukken 2018 – gemeente Alblasserdam (Definitief vastgesteld d.d. 28 mei 2019)

Storting voorziening

Drechtsteden

Afdelingskoste n

Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ

Bedrijfsvoering

Overig

College B&W, raad en griffie

Totaal

€
292.000
€
736.000
€ 1.060.000
€
40.000
€
362.000
€
€
878.000
€ 3.368.000

Drechtsteden
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Overig
Totaal

€
€
€
€

508.000
92.000
136.000
736.000
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Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij daarvoor gedaan in 2018?
Gewenst maatschappelijk effect

Effect indicator

Bron

Nulmeting

Jaarrekening 2018

Bestuur/communicatie
Alblasserdam heeft een interactief en
verbindend bestuur. Bestuur en organisatie
zijn goed en gemakkelijk bereikbaar.

% oordeel en vertrouwen in het
gemeentebestuur

Monitor communicatie en
bestuur (OCD)

rapportcijfer: 6,5 (2013)

6,7 (2017)

% onvoldoende: 15%
(2013)

14% (2017)

Score oordeel bewoners over betrokkenheid
bij (uitvoering van) gemeentelijke plannen

Monitor communicatie en
bestuur (OCD)

5,9 (2013)

5,8 (2017)

Score oordeel bewoners over ruimte voor
initiatieven en ideeën

Monitor communicatie en
bestuur (OCD)

6,3 (2015)

6,3 (2017)

Minimaal 80% van alle vragen aan de
gemeente worden in een keer beantwoord

DKCC interne meting

80% (2016)

80% (eind 2017)

Effectmeting / Klanttevredenheid vanaf
invoering Dienstverlening Drechtsteden
(2016)

DKCC interne meting

Balie 8,1 (2016)

Balie 8,3 (eind 2017)

Telefonie 7,3 (2016)

Telefonie 8,3 (eind 2017)

Web 6,6 (2016)

Web 6,6 (eind 2017)

Dienstverlening
Integrale dienstverlening dichtbij burgers en
bedrijven op een moderne, eenvoudige en
toegankelijke manier.
<Astrid>

(schaal 1-10)

Conclusies en duiding effect indicatoren:
Bestuur/communicatie

De opeenvolgende monitoren laten een stijgende lijn zien in de waardering van de manieren van communicatie en bestuur in de gemeente. Het vertrouwen in de
gemeente Alblasserdam is gestegen 77% naar 79%. De stelling dat de gemeente zich positief weet neer te zetten tegenover de buitenwereld scoort nu een 7,0. Ook
vinden inwoners dat de gemeente integer is met een score van 6,8.Het gemeentebestuur wordt gewaardeerd met een 6,7. Voor de meeste respondenten geldt dat
het vertrouwen gelijk is gebleven. Bij 16% is het vertrouwen toegenomen en bij 14% is het vertrouwen afgenomen. Voor de toename van het vertrouwen valt op
dat de burgemeester relatief vaak is genoemd. In het algemeen is het beeld over de gemeente positief. De stelling dat de gemeente zich positief weet neer te
zetten tegenover de buitenwereld scoort een 7,0. Ook vinden inwoners dat de gemeente integer is met een score van 6,8. Het aandeel van de inwoners dat zich
niet vertegenwoordigd voelt door de gemeenteraad is 29%. En hoewel dit percentage langzaam terugloopt, is de vraag hoe het college en de gemeenteraad om
kunnen gaan met die groepen die zich kennelijk niet gehoord of vertegenwoordigd voelen.

Dienstverlening

Het beantwoorden van alle online vragen aan de gemeente lukt in 80% van de gevallen. Dat was al zo voor de overgang naar Dienstverlening Drechtsteden en dit is
gehandhaafd. De klanten aan de balie worden zowel met als zonder afspraak tijdig geholpen. We promoten het maken van een afspraak (in september 2017 was
dit 18%). Ook de wachttijden voor telefonie (opnemen) en online dienstverlening zijn in orde. We reageren binnen de afgesproken termijnen. Het terugbellen is
gemeentebreed een flink aandachtspunt. Momenteel loopt een telefonisch bereikbaarheidsonderzoek en is een verbeterplan in de maak.
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Gewenst maatschappelijk effect

Prestatie (indicator)
Uitgevoerd door gemeente

Status:
1) gerealiseerd
2) loopt volgens planning
3) bijstelling nodig

Prestatie (indicator)
Uitgevoerd door partner(s)

Status:
1) gerealiseerd
2) loopt volgens planning
3) bijstelling nodig

Bestuur/communicatie
Alblasserdam heeft een interactief en verbindend
bestuur. Bestuur en organisatie zijn goed en
gemakkelijk bereikbaar.

1. Benutten interactie en coproductie

2

1. Gemeenteraad vult eigen traject bestuursstijl
in

2

2. Professionele ambtelijke organisatie

2

3. Gebruik van social media

2

1. Dienstverlening via verschillende kanalen

2

1. Dienstverlening Drechtsteden streeft naar
afhandeling 80% in 1x

2

Dienstverlening
Integrale dienstverlening dichtbij burgers en
bedrijven op een moderne, eenvoudige en
toegankelijke manier.

Onderwerp & portefeuillehouder

Wat willen we bereiken?

Bijdrage gemeente (in 2018)

Bijdrage partner (in 2018)

Bestuursstijl
(Jaap Paans)

Doorontwikkeling van de interactieve bestuursstijl
van het college, gemeenteraad en gemeentelijke
organisatie in deze bestuursperiode. Sinds eind
2015 wordt voor ieder relevant maatschappelijk
thema in de samenleving een bewuste keuze
gemaakt voor de aanpak passend binnen de
bestuursstijl.

De uitgangspunten van Samen doen worden steeds
vaker toegepast. In veel projecten worden inwoners
en ondernemers betrokken, zoals Blokweer 2, Dok 12
en Zeilmakerstraat. De bestuursstijl is consultatief en
participatief.

Van verschillende partners wordt regelmatig een actieve bijdrage
gevraagd. Het kan daarbij gaan om meedenken, participeren in een
interview- of discussieronde, organisatie van een bijeenkomst
rondom een thema.

Communicatiestrategie
(Jaap Paans)

Passend bij de bestuursstijl is een visie op
communicatie opgesteld met een ruime plek voor
het gebruik van verschillende
communicatiemiddelen waaronder social media.

Het monitoren van social media, in een vroeg stadium
issues signaleren en proactief adviseren vormde ook in
2018 een belangrijk onderdeel van het werk van
communicatie. Zo leggen we de verbinding tussen 'de
gemeente' en de samenleving en halen buiten naar
binnen. Daarnaast is de nieuwe website vormgegeven
en aangepast aan de eisen van een website mbt o.a.
vindbaarheid en transparantie. Intern heeft
communicatie zich ingezet op organisatieontwikkeling
en tijdelijke huisvesting.

Van verschillende partners wordt regelmatig een actieve bijdrage
gevraagd. Het kan daarbij gaan om meedenken, participeren in een
interview- of discussieronde, organisatie van een bijeenkomst
rondom een thema, en delen van communicatieboodschappen via
verschillende kanalen.
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Onderwerp & portefeuillehouder

Wat willen we bereiken?

Bijdrage gemeente (in 2018)

Bijdrage partner (in 2018)

Dienstverlening
(Arjan Kraijo /Jaap Paans)

Leveren van integrale dienstverlening dichtbij
burgers en bedrijven op een moderne en
eenvoudige, toegankelijke manier.

In verband met de verbouwing van het gemeentehuis
is de gemeentewinkel verhuisd naar het pand de
Vlinder aan de Cortgene. Dit is zonder problemen
verlopen. Tegelijkertijd is het principe werken alleen
op afspraak ingevoerd. De dienstverlening is van
kwalitatief hoog niveau en scoort in 2018 gemiddeld
een 8 of hoger.

De gemeente Dordrecht is de hostende partner van Dienstverlening
Drechtsteden.

Informatieveiligheid
(Peter Verheij)

Nakomen van de afspraken uit de VNG resolutie
over informatieveiligheid (d.d. 2013).

In 2018 is conform wetgeving weer een ENSIAuitgevoerd, waarin de gemeente zich verantwoord
over de Basisregistratie Personen (BRP),
Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Digitale
persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen
en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige
Topografie (BGT) en de Structuur
Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet).

De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden biedt het regionale
beleid aan de colleges aan.

In 2018 is veel aandacht besteed aan de
bewustwording van medewerkers over
informatieveiligheid en privacy.
Huisvesting gemeentehuis
(Peter Verheij)

Het renoveren van het gemeentehuis naar
technisch en energetisch acceptabel niveau.
Hierdoor een werkomgeving creëren die voldoet
aan (wettelijke) hedendaagse eisen.
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De ongewenste uitkomst van de aanbesteding zorgde
voor een tegenslag en vertraging in de planning. Ook
diende de bibliotheek zich als partner aan, waardoor
het programma van eisen aangepast werd. Extra
krediet is in december 2018 aan de raad gevraagd en
toegekend. De eerdere planning van oplevering in
2019 is niet realistisch meer. De
intentieovereenkomsten met de bibliotheek, stichting
OBA, en Smile zijn getekend.

Voor de exploitatie van het werkcafé en het vergadercentrum is de
samenwerking met Leerwerkbedrijf Smile gezocht.
Er is in 2018 verder gewerkt aan het exploitatieconcept, met als
doel om exploitatie van het maatschappelijke gedeelte in het
nieuwe concept kostendekkend te maken.
Na de renovatie wordt een steunpunt van de politie gehuisvest in
het gemeentehuis. De bibliotheek meldde zich als partner voor het
huis en levert aan actieve bijdrage (na oplevering) aan de realisatie
van het huis van de samenleving
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Onderwerp & portefeuillehouder

Wat willen we bereiken?

Bijdrage gemeente (in 2018)

Bijdrage partner (in 2018)

Organisatieontwikkeling
(Peter Verheij / Jaap Paans)

Aansluitend bij de bestuursstijl doorontwikkelen
van de ambtelijke organisatie. De ambtelijke
organisatie vervult een spilfunctie en er is een
kwalitatief sterke basis.

In 2018 is er vanuit de visie op organisatieontwikkeling
verder vorm gegeven aan het werken met de
Samenlevingsagenda en de manier van werken die
daarbij hoort. Via 5 programmalijnen wordt door de
collega's vorm gegeven aan de gewenste
veranderingen. In 2018 zijn diverse activiteiten, onder
andere op gebied van vitaliteit ontplooid.

Er wordt doorlopend gewerkt aan het verbinden van
maatschappelijke organisaties, inwoners en bedrijfsleven met de
lokale overheid. Daarnaast wordt actief deelgenomen in regionale
samenwerkingsverbanden zoals de Drechtsteden.
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Wat heeft het gekost?

Besturen in Alblasserdam
Primaire begroting 2018

Lasten

Baten

Begroting 2018 na wijziging

Saldo

Lasten

Baten

Jaarrekening 2018

Saldo

Lasten

Baten

Begroting na wijziging 2018
-/- Jaarrekening 2018

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

010

Raad en Raadsondersteuning

254

-

-/- 254

254

-

-/- 254

313

-

-/- 313

-/- 59

-

-/- 59

020

Raadsondersteuning

144

-

-/- 144

144

-

-/- 144

148

-

-/- 148

-/- 5

-

-/- 5

030

College en bestuurlijke
ondersteuning

1.708

-

-/- 1.708

1.688

-

-/- 1.688

1.426

5

-/- 1.420

262

5

267

050

Burgerzaken

847

245

-/- 602

877

245

-/- 632

960

288

-/- 673

-/- 84

43

-/- 41

060

Verkiezingen

38

-

-/- 38

38

-

-/- 38

48

-

-/- 48

-/- 10

-

-/- 10

375

Begraven en lijkbezorging

437

522

85

437

522

85

474

625

151

-/- 37

103

66

3.426

766

-/- 2.659

3.436

766

-/- 2.669

3.368

918

-/- 2.450

67

152

219

56

14

-/- 42

56

-/- 4

-/- 60

155

14

141

-/- 99

18

81

3.482

780

-/- 2.701

3.492

762

-/- 2.729

3.524

932

-/- 2.592

-/- 32

170

138

Totaal programma
Mutaties reserves
Totaal programma na
bestemming
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Analyse afwijkingen ten opzichte van de begroting
Product
94-010 Raad en
raadsondersteuning

94-030 College en
bestuurlijke ondersteuning

94-050 Burgerzaken

Grootboek rekening /
onderwerp
Vergoeding raadsleden

Incidentele stelposten

Afwijking
lasten
47.000 N

243.000 V

Fonds gezamelijke
gemeentelijke uitvoering
VNG
Voorziening wethouders

28.000 N

Afdelingskosten

44.000 V

Burgerzaken lasten derden

64.000 N

34.000 N

94-375 Begraven en
Lijkbezorging

Toelichting afwijking

Afwijking
baten

Eind 2018 is heeft de Minsiter van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
de Tweede Kamer geïnformeerd over de verhoging van de raadsvergoeding
in gemeenten tot 24.000 inwoners. Deze verhoging is met terugwerkende
kracht ingegaan op 29 maart 2018. De gemeenten is hiervoor
gecompenseerd in de algemene uitkering.
Op het product College en bestuurlijke ondersteuning zijn in de begroting
een aantal stelposten geraamd beschikbare ruimte voor groei
kapitaallasten en loon- en prijscompensatie voor gemeenschappelijke
regelingen. Deze posten zijn in 2018 voor een bedrag van € 243.000 niet
ingezet.
In de meicirculaire 2017 is voor onze gemeente € 23.000 aan middelen
toegevoegd. De werkelijke kosten in 2018 bedrage € 51.000.
Het verschil tussen het opgebouwde beleggingstegoed en het benodigde
beleggingstegoed voor de pensioenen van wethouders is in 2018
opgelopen, omdat de verwachte rendementen zijn bijgesteld.
De afdelingskosten zijn op grond van de werkelijke uren en het werkelijke
afdelingstarief verdeeld worden over de producten. In de analyse op
hoofdlijnen in de inleiding (pag. 4) is het totaal effect op het
jaarrekeningresultaat toegelicht.
In 2016 is gestart met Dienstverlening Drechtsteden. De bijdrage aan de
gemeente Dordrecht wordt jaarlijks geïndexeerd. De budgetten zijn sinds
de start niet bijgesteld. Daarnaast zijn er in 2018 meer paspoorten en idkaarten verkocht dan begroot. Hier staan extra inkomsten tegenover.

43.000 V

Zie verklaring lasten

64.000 N

In 2018 zijn er minder begrafenissen geweest dan het
gemiddelde van de afgelopen jaren.
In 2017 heeft de gemeente € 177.000 ontvangen voor
afkoop van onderhoud van graven. Dit bedrag is in 2017
in de voorziening gestort. Op grond van nieuwe
verslaggevingsrichtlijnen is het saldo van deze
voorziening vrijgevallen ten gunste van reserve
afkoopsommen onderhoud van graven.

177.000 V
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Product

Mutaties reserves

Overige afwijkingen
Totaal

Grootboek rekening /
onderwerp
Afdelingskosten

Reserve Afkoopsommen
onderhoud van graven

Afwijking
lasten
32.000 N

99.000 N

15.000 N
32.000 N
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Toelichting afwijking

Afwijking
baten

Toelichting afwijking

De afdelingskosten zijn op grond van de werkelijke uren en het werkelijke
afdelingstarief verdeeld worden over de producten. In de analyse op
hoofdlijnen in de inleiding (pag. 4) is het totaal effect op het
jaarrekeningresultaat toegelicht.
In de begroting 2018 is uitgegaan van een voordelig saldo op het product
begraven van €56.000. Per saldo is € 99.000 meer gedoteerd aan de
reserve afkoopsommmen dan geraamd. Dit is een combinatie van de
vrijgevallen middelen uit de voorziening afkoopsommen van onderhoud
graven en het gerealiseerde saldo 2018 van het product begraven.

14.000 V
170.000 V

81

Programma 5: Solide financieel beleid
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Wat mag het kosten?

Solide financieel beleid
Bijdragen aan 'Maatschappelijke partners'

Kapitaallasten
Subsidies en inkome nsoverdrachten
SVHW

Inkopen goederen en diensten

Overig

Storting voorziening onderhoud

Totaal

Afdelingskoste n

Bedrijfsvoering

Kapitaallasten
Subsidies en inkomensoverdrachten
Inkopen goederen en diensten
Storting voorziening onderhoud
Afdelingskosten
Bedrijfsvoering
College B&W, raad en griffie
Totaal

€ -110.000
324.000
€
120.000
€
€
€
€ 4.172.000
€
€ 4.506.000

SVHW
Overig
Totaal

€
€
€

104.000
220.000
324.000

-

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij daarvoor gedaan in 2018?
Jaarstukken 2018 – gemeente Alblasserdam (Definitief vastgesteld d.d. 28 mei 2019)
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Gewenst maatschappelijk effect

Effect indicator

Bron

Nulmeting

Jaarrekening 2018

Woonlasten
Hanteren van de nullijn (geen stijging) voor
de woonlasten als totaal. We streven een
lastenverlichting voor inwoners en bedrijven
na.

Gemeentelijke woonlasten
meerpersoonshuishouden met eigen
woning Alblasserdam vergeleken met
landelijk gemiddelde.

Centrum voor Onderzoek van de
Economie van de Lagere
Overheden (Coelo)

Gemeentelijke woonlasten
meerpersoonshuishouden
in een woning (2014)

Alblasserdam € 769
(2018), 6,7% boven
landelijk gemiddelde

Alblasserdam: € 777
(2014), 10,4% boven
landelijk gemiddelde

Nederland gemiddeld €
721 (2018), laagste € 505;
hoogste € 1.234.

Nederland: € 704
gemiddeld (2014), laagste
€ 514; hoogste € 1.183

Conclusies en duiding effect indicatoren:
Woonlasten

Gewenst maatschappelijk effect

Woonlasten
Wij hanteren voor de woonlasten als totaal een
nullijn (geen stijging) en streven een
lastenverlichting voor inwoners en bedrijven na.

De woonlasten voor inwoners in Alblasserdam dalen in 2015-2018 gemiddeld met 1,6% (meerpersoonshuishoudens met eigen woning). In 2015 en 2016 is een
nullijn gehanteerd. In 2017 dalen de woonlasten in Alblasserdam gemiddeld met 0,3% en in 2018 met 1,3%. Deze daling is gebaseerd op de eigen raming van de
waardeontwikkeling van de woningen. Het Coelo bepaalt de gemiddelde woonlasten op grond een inschatting van de waardeontwikkeling door Coelo. Deze kan
afwijken van onze eigen raming. Op grond van de Coelo cijfers zijn de woonlasten in Alblasserdam gedaald met 1,0% in de periode 2015-2018 (ten opzichte van
basisjaar 2014). Het hanteren van de nullijn en streven naar lastenverlichting heeft wel effect op de Coelo ranglijst. Alblasserdam is op de Coelo ranglijst gestegen
van plaats 319 in 2014 naar plaats 247 in 2018 voor meerpersoonshuishoudens.

Prestatie (indicator)

Status:

Prestatie (indicator)

Status:

Uitgevoerd door gemeente

1) gerealiseerd
2) loopt volgens planning
3) bijstelling nodig

Uitgevoerd door partner(s)

1) gerealiseerd
2) loopt volgens planning
3) bijstelling nodig

1. Streven naar gunstige schuldenpositie

1

1. Met gemeenschappelijke regelingen maken
wij afspraken over 'trap op – trap af' en over
verantwoording van regionale taakstellingen

1

2. Daling woonlasten (OZB) met 1%

1

3. Pro-actief sturen op realisatie regionale
taakstellingen

1

Jaarstukken 2018 – gemeente Alblasserdam (Definitief vastgesteld d.d. 28 mei 2019)

84

Onderwerp & portefeuillehouder

Wat willen we bereiken?

Bijdrage gemeente (in 2018)

Bijdrage partner (in 2018)

Solide financiën
(Peter Verheij)

De komende collegeperiode streven wij een
gezonde financiële positie na. Een gezonde
financiële positie van de gemeente via een
structureel sluitende begroting, ruim voldoende
weerstandsvermogen en een gunstige
schuldenpositie.

Niet van toepassing

Solide financiën
(Peter Verheij)

Het financiële belang in verbonden partijen is
groot. Proactieve sturing op de realisatie van
regionale taakstellingen.

Wij beoordelen onze financiële positie op grond van
een drietal belangrijke kengetallen aan de hand van
een interne normering. Per 31 december 2018
classificeren wij de kentgetallen als volgt:
 structureel sluitende begroting: gunstig
 weerstandsvermogen: gunstig
 schuldpositie: gunstig
In de nota verbonden partijen zijn sturings- en
toezichtsarrangementen voor de verbonden partijen
uitgewerkt. Wij werken met risicoanalyses van de
verbonden partijen. In iedere begroting worden de
arrangementen per verbonden partij vastgesteld. Zie
hiervoor de paragraaf verbonden partijen.

Solide financiën
(Peter Verheij)

Wij hanteren voor de woonlasten als totaal een
nullijn (geen stijging) en streven binnen de
financiële kaders (waar mogelijk) een
lastenverlichting voor onze inwoners en
ondernemers na.
Het budget, dat de gemeente van het Rijk ontvangt
voor de uitvoering van de decentralisaties, is
kaderstellend. De vangnetfunctie voor de meest
kwetsbaren in ons lokale netwerk staat nooit ter
discussie.

Solide financiën
(Peter Verheij)
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In 2018 is de rioolheffing op woningen met 6%
verlaagd. De woonlasten zijn hierdoor in 2018 gedaald
met 1,3%.

Het totaal van de decentralisaties is in de periode
2014-2018 binnen de beschikbare budgetten
uitgevoerd.

Er wordt met iedere verbonden partij overleg gevoerd, zowel
bestuurlijk als ambtelijk. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van
diverse (regionale) kernteams bij de bestuurlijke voorbereiding van
besluitvorming. Wij hebben scherpe zienswijzen ingediend op de
begrotingen 2018 van de GR Drechtsteden, Drechtwerk en de
Dienst Gezondheid en Jeugd. Mede naar aanleiding van deze
zienswijzen sturen deze verbonden partijen op het terugdringen
en/of voorkomen van tekorten.
Niet van toepassing

Niet van toepassing
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Wat heeft het gekost?

Solide financieel beleid
Begroting 2018

Lasten

470

Beleggingen

475

Uitkering gemeentefonds

485

Belastingen

890

Treasury

Baten

Begroting 2018 na wijziging

Saldo

Lasten

Baten

Jaarrekening 2018

Saldo

Lasten

Baten

Begroting na wijziging 2018
-/- Jaarrekening 2018

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

12

503

491

12

503

491

10

484

474

2

-/- 19

-/- 17

-

25.911

25.911

-

26.173

26.173

-

26.424

26.424

-

251

251

403

5.133

4.730

403

5.133

4.730

324

5.412

5.088

79

279

358

-

211

211

-

211

211

-

130

130

-

-/- 82

-/- 52

415

31.759

31.344

415

32.021

31.606

334

32.450

32.145

81

429

540

4.113

-

-/- 4.113

4.116

-

-/- 4.116

4.172

-/- 4.172

-/- 57

-

-/- 57

Heffing VPB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Onvoorzien

10

-

-/- 10

10

-

-/- 10

-

-

-

10

-

10

4.538

31.759

27.221

4.541

32.021

27.480

4.506

32.450

27.943

35

429

464

-

397

397

-

1.098

1.098

16

826

810

-/- 16

-/- 272

-/- 288

4.538

32.156

27.618

4.541

33.119

28.578

4.523

33.276

28.753

18

157

175

Totaal Alg. dekkings middelen
Overhead

Totaal programma
Mutaties reserves
Totaal programma na
bestemming
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Analyse afwijkingen ten opzichte van de begroting
Product

Grootboek rekening /
onderwerp

Afwijking
lasten

Toelichting afwijking

94-475 Uitkering
gemeentefonds

94-485 Belastingen

279.000 V

Kwijtscheldig en dubieuze
vorderingen

52.000 V

82.000 N

Algemeen
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57.000 N

Toelichting afwijking
Onze raming in de begroting 2018 is gebaseerd op
maartcirculaire, de werkelijke inkomsten
zijn gebaseerd op de decembercirculaire. De inkomsten
zijn € 251.000 hoger dan begroot.Een deel betreft hogere
integratie-uitkering jeugd en WMO die op grond van
huidigefinancieringsafspraken grotendeels worden
betaald aan SOJ (DGJ) en WMO (SDD).
In 2018 zijn meer inkomsten gerealiseerd dan begroot.
Vooral de OZB-inkomsten voor gebruikers niet woningen
zijn hoger dan begroot (€ 152.000). Dit is vooral het
gevolg van lagere leegstand dan begroot en nagekomen
opbrengsten uit voorgaande jaren. De OZB voor
eigenaren is € 78.000 hoger dan begroot. De raming in
onze begroting 2018 is gebaseerd op ingeschatte
waarden van september 2017. Het overige voordeel
bestaat uit kleinere voordelen op de overige
belastingcategoriëen.

In 2018 zijn er minder kwijtscheldingen op algemene belastingen
geweest dan geraamd.

94-890 Treasury

Overhead

Afwijking
baten
251.000 V

Een deel van de herfinanciering is met relatief goedkoper
kort geld gefinancierd in afwachting van de mogelijke
verkoop van de aandelen in Eneco. De werkelijke
rentelasten zijn hierdoor lager dan begroot. Op grond van
de verslaggevingsregels is de werkelijke rekenrente X%
ten opzichte van 2% begroot. Dit leidt tot een lager
rentevoordeel op dit product en lagere kapitaallasten op
andere producten.

In 2018 is voor een bedrag van € 350.000 meer aan
afdelingskosten en overhead toegerekend aan de exploitatie. Dit
komt vooral omdat van de afdelingskosten en overhead op grond
van werkelijke tijdsbesteding € 311.000 minder aan
investeringsprojecten is toegerekend dan begroot. De hogere
afdelingskosten (€ 293.000) zijn toegerekend aan de producten op
de verschillende programma's. Op dit product zijn de hogere
overhead kosten voor een bedrag van € 57.000 verantwoord.
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Product

Grootboek rekening /
onderwerp

Afwijking
lasten

Toelichting afwijking

Mutaties reserves

Overige verschillen
Totaal
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23.000 V
18.000 V

Diverse overige verschillen

Afwijking
baten
272.000 N

19.000 N
157.000 V

Toelichting afwijking
De werkelijke bijdragen uit reserves zijn lager doordat de
werkelijke uitgaven in 2018 ook lager zijn voor onder
meer het groenstructuurplan (€ 50.000) en
fietspad kinderdijk oost (€ 204.000, inclusief effect hogere
subsidie).
Diverse overige verschillen
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Paragrafen
1. Paragraaf lokale heffingen
Deze paragraaf geeft inzicht in de diverse lokale heffingen. De paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op
de heffingen waarvan de besteding zowel gebonden als ongebonden is. De lokale heffingen vormen een
belangrijk onderdeel van de inkomsten van gemeenten en zijn daarom een integraal onderdeel van het beleid.
Een aanduiding van de lokale belastingdruk is van belang voor de integrale afweging tussen beleid en
inkomsten. Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid maakt het beeld van de lokale heffingen compleet.
Voor de omvang van de gemeentelijke woonlasten zijn de onroerendezaakbelastingen, de afvalstoffenheffing
en de rioolheffing de belangrijkste heffingen. Daarnaast wordt nog een aantal andere belastingen en rechten
geheven zoals hondenbelasting, begraafrechten, precariobelasting, toeristenbelasting en (bouw)leges. De
heffing en invordering van de leges verzorgt de gemeente zelf. De heffing en invordering van de andere
belastingen voert het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) in
Klaaswaal uit.
Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten
Programma
Bedragen x 1.000

Product

Lokale heffing

2. Actief in Alblasserdam

110 Weekmarkt
160 Bouw- en
sloopvergunningen
360 Reiniging
365 Riolering
100 Integrale veiligheid
050 Burgerzaken
375 Begraven en lijkbezorging
485 Belastingen

Baten weekmarkt

3. (Be)leef in
Alblasserdam

Opbrengst
2017

23
612

Bouwleges

2.558
1.624
18
245
522
4.379
91

2.613
1.678
8
288
295
4.609
101

631
632
37
32
Totaal lokale heffingen
11.105
10.449
* De geraamde en werkelijke opbrengst 2017 en 2018 zijn inclusief de opbrengst voor het ondernemersfonds

667
36
11.484

4. Besturen in
Alblasserdam
5. Solide financieel
beleid

Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
Integrale veiligheid
Leges burgerzaken
Begraafrechten
OZB*
Hondenbelasting
Precariobelasting
Toeristenbelasting

2.604
1.750
10
384
486
4.470
98

Geraamde
Werkelijke
opbrengst
opbrengst
2018 (2e
2018
burap)
32
20
316
1.169

Woonlasten (lokale belastingdruk)
Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Deze belastingen
vormen het grootste deel van de opbrengst van de gemeentelijke heffingen. In onderstaande tabel is de
ontwikkeling van de woonlasten (voor meerpersoonshuishoudens) volgens de Atlas van de lokale lasten van
het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) over de laatste drie jaren
weergegeven.
2016
2017
2018
Ontwikkeling lastendruk

0,0%

-0,1%

-1,5%

Coelo ranglijst nummer

264

260

247

De gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouden bedragen in 2018 € 769,-. Landelijk stegen de
woonlasten in 2018 met 0,7%.
Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
Er zijn drie onroerende-zaakbelastingen. Het tarief voor de OZB is een percentage van de jaarlijks vastgestelde
WOZ-waarde. Onderstaand zijn per belasting de tarieven over de afgelopen drie jaar opgenomen. De stijging of
daling van de tarieven heeft een directe relatie met de stijging of daling van de WOZ-waarde. Daalt de WOZwaarde, dan dient voor een gelijkblijvende opbrengst het tarief te stijgen.
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1.
2.
3.

OZB eigenaar woning
OZB eigenaar niet-woning
OZB gebruiker niet-woning

tarief 2016

tarief 2017

tarief 2018

0,1327%
0,2987%
0,2420%

0,1295%
0,2959%
0,2356%

0,1258%
0,3072%
0,2505%

OZB 2018
Bedragen x € 1.000
eigenaren woningen
eigenaren niet-woningen

Opgelegd
Over 2018

Opgelegd
Voorg. jaren

Nog op
te leggen

Totaal
Netto opbrengst

2.165
1.361

4
4

2.169
1.365

gebruikers niet-woningen

1.019

57

1.076

TOTAAL

4.545

65

4.609

Verminderingen:
bezwaar

-/- 53

-/- 18

-/- 71

kwijtschelding

-/- 1

-/- 0

-/- 1

oninbaar

-/- 1

-/- 1

-/- 2

4.490

46

4.535

TOTAAL NETTO

Afvalstoffenheffing
Afvalstoffenheffing wordt geheven ter dekking van de kosten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk
afval. Uitgangspunt is dat dit kostendekkend gebeurt. De afgelopen drie jaar zijn de tarieven:
tarief 2016

tarief 2017

tarief 2018

Eenpersoonshuishouden

€ 267,00

€ 282,00

€ 282,00

Meerpersoonshuishouden

€ 324,00

€ 339,00

€ 339,00

Afvalstoffenheffing 2018
Bedragen x € 1.000

Opgelegd
Over 2018

Opgelegd
Voorg. jaren

Nog op
te leggen

Totaal
Netto opbrengst

TOTAAL
Verminderingen:

2.606

7

2.613

bezwaar

-/- 18

-/- 2

-/- 20

-/- 133

-/- 7

-/- 140

-/- 3

-/- 8

-/- 11

2.452

-/- 10

2.442

kwijtschelding
oninbaar
TOTAAL NETTO
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Berekening kostendekking Reiniging
Begroting (na wijziging)
2.145.000
-207.000

Kosten taakveld reiniging
Inkomsten taakveld excl. Heffingen
Netto kosten taakveld

Werkelijk
2.401.000
-165.000

1.938.000

2.236.000

Overige toe te rekenen kosten:
Inkomsten taakveld Verkeer en vervoer

-23.000

-23.000

Kosten taakveld Verkeer en vervoer

23.000

17.000

Kosten taakveld Inkomensregelingen

160.000

172.000

Overhead

243.000

259.000

BTW

241.000

241.000

Mutatie egalisatiereserve afvalstoffenheffing

-

-

Totale netto overige kosten

644.000

666.000

Totale kosten (a)

2.582.000

2.902.000

Opbrengst heffingen (b)

2.557.000

2.613.000

99%

90%

Dekking (b/a*100)

Rioolheffing
Vanaf 2010 is het rioolrecht gewijzigd in de rioolheffing i.c. de brede rioolheffing. In de brede rioolheffing is ook
begrepen de kosten voor de zorg van de afvoer van het hemelwater en de zorg voor het grondwater. Vanaf
2010 zijn ook de percelen, die niet op de riolering zijn aangesloten belast. Vanaf 2010 is de rioolheffing voor
woningen gebaseerd op een vast bedrag per perceel en voor niet-woningen gebaseerd op een percentage van
de WOZ-waarde.
De ontwikkeling van de tarieven voor het eigendom is:
tarief 2016

tarief 2017

tarief 2018

woningen

€ 200,00

€ 185,00

€ 173,00

niet-woningen

0,05%
WOZ-waarde

0,05%
WOZ-waarde

0,05%
WOZ-waarde

Het tarief voor niet-woningen is overigens gemaximeerd. Voor 2018 bedraagt het maximale bedrag € 2.750,00.
Rioolheffing 2018
Bedragen x € 1.000

Opgelegd
Over 2018

Opgelegd
Voorg. jaren

TOTAAL
Verminderingen:

1.676

bezwaar
kwijtschelding
oninbaar
TOTAAL NETTO

Nog op
te leggen

Totaal
Netto opbrengst

2

1.678

-/- 19

-

-/- 19

-/- 1

-/- 1

-/- 2

-

-

-

1.656

1

1.657
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Berekening kostendekking Riolering
Kosten taakveld riolering
Inkomsten taakveld excl. Heffingen

Begroting (na wijziging)
1.189.000
-

Netto kosten taakveld

Werkelijk
1.053.000
-2.000

1.189.000

1.051.000

Overige toe te rekenen kosten:
Inkomensregelingen

17.000

Overhead

77.000

66.000

-

158.000

BTW

230.000

230.000

Mutatie egalisatiereserve riolering

111.000

151.000

Voorziening riolering

22.000

Totale netto overige kosten

435.000

627.000

Totale kosten (a)

1.624.000

1.678.000

Opbrengst heffingen (b)

1.624.000

1.678.000

100%

100%

Dekking (b/a*100)

Overige lokale heffingen
Begraafrechten
Berekening kostendekking Begraven en lijkbezorging
Kosten taakveld begraafplaatsen
Inkomsten taakveld excl. Heffingen

Begroting (na wijziging)
439.000
-

Netto kosten taakveld

Werkelijk
474.000
-

439.000

474.000

Overige toe te rekenen kosten:
Overhead

29.000

Voorziening afkoopsommen onderhoud
Mutatie reserve afkoopsommen onderhoud
graven
Totale netto overige kosten

32.000

-

-

56.000

155.000
82.000

32.000

Totale kosten (a)

521.000

661.000

Opbrengst heffingen (b)

521.000

625.000

100%

94%

Dekking (b/a*100)

Secretarieleges
Secretarieleges worden in rekening gebracht voor de verstrekking van o.a. reisdocumenten, rijbewijzen,
uittreksels uit de BRP en Burgerlijke Stand, aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag, huwelijksvoltrekkingen. Zij
worden in rekening gebracht ingevolge de Legesverordening. De opbrengsten waren tezamen begroot op
€ 245.000. De werkelijke opbrengsten bedroegen in 2018 € 288.000.
Bouwleges
Bouwleges worden in rekening gebracht voor het in behandeling nemen en het verstrekken van diverse
vergunningen. Het betreft hier onder meer reguliere en lichte bouwvergunningen, schetsplannen,
sloopvergunningen, sloopmeldingen, monumentenvergunningen en reclamevergunningen, volgens de
uitvoering van de WABO. De opbrengsten zijn oorspronkelijk tezamen begroot op € 316.000. De werkelijke
netto opbrengst bedroeg € 1.169.000. In 2018 zijn relatief veel inkomsten gerealiseerd uit grote projecten
waaronder de bouw van 33 woningen bij project Alblasserwerf en het vergroten van de hal aan de Marineweg.
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Hondenbelasting
De ontwikkeling van het tarief voor de hondenbelasting is:

per hond

tarief 2016

tarief 2017

tarief 2018

€ 85,20

€ 85,20

€ 85,20

Hondenbelasting 2017
Bedragen x € 1.000
TOTAAL
Verminderingen:

Opgelegd
Over 2017

Opgelegd
Voorg. jaren

Nog op
te leggen

Totaal
Netto opbrengst

100

1

101

bezwaar

-/-5

-

-/- 5

kwijtschelding

-/- 4

-

-/- 4

oninbaar

-/- 1

-

-/- 1

90

1

91

TOTAAL NETTO

Precariobelasting
Precariobelasting is een tijdvak belasting. Dit betekent dat (nagenoeg altijd) de aanslagen eerst na afloop van
het tijdvak i.c. het jaar kunnen worden opgelegd. De aanslagen 2018 worden in het eerste kwartaal 2019
opgelegd. In 2018 zijn de aanslagen 2017 (€ 667.000,-) opgelegd. Vanaf 2010 worden ook de kabels en
leidingen voor de precariobelasting belast.
Precariobelasting 2018
Bedragen x € 1.000

Opgelegd
Over 2018

Opgelegd
Voorg. jaren

Nog op
te leggen

TOTAAL
Verminderingen:

628

39

bezwaar

-/- 8
-

kwijtschelding
oninbaar
TOTAAL NETTO

Totaal
Netto opbrengst
-

667

-/- 11

-

-/- 19

-

-

-

-

-

-

-

620

28

-

648

Toeristenbelasting
Vanaf maart 2012 wordt toeristenbelasting geheven van degene die de gelegenheid biedt tot verblijf met
overnachting tegen vergoeding binnen de gemeente Alblasserdam. De toeristenbelasting wordt geheven op
basis van het aantal overnachtingen. Het tarief per overnachting is voor 2018 vastgesteld op € 2,-. De
opbrengsten waren tezamen begroot op € 32.000. De werkelijke opbrengsten bedroegen over 2018 € 36.000.
Kwijtscheldingen
Als een burger te weinig inkomen en geen vermogen heeft, kan voor een belastingaanslag kwijtschelding
worden verleend. Binnen de wettelijke kaders bepaalt de gemeenteraad of en in welke omstandigheden
aanslagen worden kwijtgescholden. Onze gemeente heeft de norm voor kwijtschelding gesteld op 100% van de
bijstandsnorm.

Jaarstukken 2018 – gemeente Alblasserdam (Definitief vastgesteld d.d. 28 mei 2019)

93

2. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
Inleiding
Deze paragraaf geeft inzicht in (mogelijke) risico’s voor de gemeente Alblasserdam en de weerstandscapaciteit
om die risico’s op te vangen. De risico’s afgezet tegen de weerstandscapaciteit leidt tot een conclusie over de
financiële flexibiliteit en soliditeit van de gemeente Alblasserdam, zijnde het weerstandsvermogen. In de
jaarrekening worden de nu bekende risico’s gekwantificeerd. Dit dient mede om een meer gefundeerd voorstel
te kunnen doen over de (minimaal) benodigde omvang van de algemene reserve. Het zal overigens altijd zo
blijven, dat bepaalde risico’s lastig of niet te kwantificeren zijn. Daarnaast betreft het altijd een
momentopname en deze heeft net als bij iedere risico-inschatting - vooral rondom de kansinschatting - een
mate van subjectiviteit in zich.
Het hoofdstuk ziet er als volgt uit: korte beschrijving wat er onder weerstandsvermogen verstaan wordt,
vervolgens wordt het begrip risico’s gedefinieerd en wordt de uitkomst van de risico-inventarisatie opgesomd.
Dit hoofdstuk sluit af met een conclusie rondom het benodigde weerstandsvermogen en de huidige algemene
reserve.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen van de gemeente is het vermogen om niet structurele financiële tegenvallers te
kunnen opvangen waardoor de taken kunnen worden voortgezet. Het weerstandsvermogen bestaat uit de
relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of
verzekeringen voor zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de
gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar en voor de meerjarenraming.
Risico’s
In de begroting en jaarrekening zijn de geraamde en werkelijke lasten en baten opgenomen. Naast de gangbare
begrotingsposten spelen voor het beoordelen van de totale financiële positie van de gemeente ook zaken een
rol die niet direct uit de begroting en jaarrekening blijken of ontwikkelingen die de budgetten onder grote druk
kunnen zetten. In tegenstelling tot de rest van dit document wordt hier expliciet naar voren gekeken. De
risico’s zijn organisatiebreed in kaart gebracht.
Risico-inventarisatie
Organisatiebreed heeft een risico-inventarisatie plaatsgevonden. Deze is als volgt opgebouwd:
 Korte beschrijving van het risico;
 Het financiële effect / kans / risicobedrag;
 Eventueel te nemen beheersmaatregelen.
Bij de korte beschrijving van het risico wordt er op hoofdlijnen toegelicht wat het risico behelst. Vervolgens
vindt er op basis van de beschikbare informatie daar waar mogelijk een inschatting plaats van het financiële
effect inclusief de mate van zekerheid dat het risico zich gaat voordoen. Dit resulteert in het risicobedrag. De
mate van zekerheid wordt aangeduid met zeer laag (10%), laag (25%), gemiddeld (50%), hoog (75%) en zeer
hoog (100%). In het overzicht is het risicobedrag met deze percentages vermenigvuldigd. Daarnaast wordt er
aangeven of het risico structurele of incidentele gevolgen heeft. Daar waar structurele gevolgen zijn, zullen
indien dit risico zich voor doet ook structurele beheersmaatregelen genomen moeten worden. Eventuele
incidentele gevolgen kunnen worden ingezet tegen incidentele beheersmaatregelen.
Zoals vermeld kan het zo zijn dat er eventuele beheersmaatregelen mogelijk zijn om het risico te verminderen
c.q. te voorkomen. Te denken valt aan aanpassing van beleid, het invoeren van extra interne controles,
verzekeringen enz.
De uitkomsten van de risico-inventarisatie hebben wij geclusterd in vijf categorieën:
1. Aansprakelijkheid en planschade
2. Minder inkomsten door tegenvallende economie
3. Nieuwe wetten en regelingen of opgelegde kortingen vanuit het rijk
4. Bedrijfsmatige risico’s
5. Gemeenschappelijke regelingen
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Totaal overzicht risico’s (benodigd weerstandsvermogen)
De uitkomsten van de risico-inventarisatie zijn besproken in het MT en het college van B&W. De gemeenteraad
is geïnformeerd over deze uitkomsten. De risico’s zijn gekwantificeerd en per risico is bepaald welke
weerstandsvermogen benodigd is om het risico te kunnen opvangen. Voor een aantal posten is de omvang van
het risico (nog) niet te kwantificeren. Bij de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen hanteren wij
voor deze posten een “overdekking” van 10%.
Algemene risico’s (excl. grondexploitaties)

Jaarrekening 2018

Begroting 2018

€ 5.000

€ 5.000

€ 75.000

€ 75.000

€ 348.800

€ 635.900

Bedrijfsmatige risico’s

€ 1.947.400

€ 1.759.900

Gemeenschappelijke regelingen

€ 1.239.400

€ 560.400

Totaal benodigd algemeen weerstandsvermogen

€ 3.614.800

€ 3.036.200

€ 361.500

€ 303.600

€ 3.976.300

€ 3.339.800

Aansprakelijkheid
Minder inkomsten door tegenvallende economie
Nieuwe wetten en regelingen of opgelegde kortingen vanuit het rijk

Buffer ter dekking van de pm posten
Benodigd algemeen weerstandsvermogen met overdekking

In de paragraaf grondbeleid is de inschatting van de risico’s voor de grondexploitaties weergegeven. Voor de
grondexploitaties bedraagt het benodigde weerstandsvermogen € 10.000 (begroting 2018: € 0). Het totaal
benodigde weerstandsvermogen voor de gemeente Alblasserdam bedraagt € 3.986.300 (begroting 2018:
€ 3.339.800).
Bepaling weerstandscapaciteit
De gemeente heeft middelen beschikbaar om financiële gevolgen op te vangen indien risico’s zich
daadwerkelijk manifesteren. Onder tegenvallers wordt in de regel verstaan het effectueren van risico´s. In de
begroting en jaarrekening worden daarom de risico´s afgezet tegen de weerstandscapaciteit. De
weerstandscapaciteit bestaat uit ruimte op de exploitatiebegroting (stelpost onvoorzien en eventueel
onbenutte belastingcapaciteit), ruimte in de reserves en eventuele stille reserves. Primair dienen de algemene
reserves als buffer voor financiële tegenvallers. De gemeente Alblasserdam heeft twee grote algemene
reserves, namelijk de algemene reserve en de algemene reserve van het Grondbedrijf.
Totaal beschikbare algemene weerstandscapaciteit (standen per 31-12-2018), exclusief grondexploitaties:
Totaal beschikbare algemene weerstandscapaciteit

Jaarrekening 2018

Begroting 2018

€ 8.926.000

€ 6.996.000

Uit de paragraaf grondbeleid blijkt dat de beschikbare weerstandscapaciteit voor de grondexploitaties per
31-12-2018 € 1.472.000 bedraagt (begroting 2018: € 221.000).
Hiervan is € 530.000 geraamd als onttrekking voor de Molen Souburgh. Een bedrag van € 680.000 is was
gereserveerd vanwege een interpretatie verschil met de accountant als winstneming op de grondexploitaties.
In deze jaarrekening is de tussentijdse winstneming bijgesteld tot € 252.000.
Bij de jaarrekening 2017 is een inschatting gemaakt van de maximale impact in het worst case scenario van de
risico's voor de grondexploitaties. Op basis hiervan is toen € 500.000 aangehouden in de algemene reserve
grondexploitatie. Per 31-12-2018 is dit vrije deel € 1.472.000 -/- 252.000 -/- 530.000 = € 690.000.
De totale weerstandscapaciteit voor de gemeente Alblasserdam bedraagt € 10.398.000 (begroting 2018:
€ 7.217.000).
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Conclusie rondom benodigd weerstandsvermogen
Risico´s worden gekwantificeerd en afgezet tegen de weerstandscapaciteit om zicht te krijgen op de
toereikendheid van het weerstandsvermogen. Een algemene norm voor de weerstandsratio is niet door de
wetgever vastgesteld.
Uit de literatuur blijkt wel een veel gehanteerde beoordelingstabel van het weerstandsvermogen:
Categorie
A
B
C
D
E
F

Ratio weerstandsvermogen
> 2,0
1,4 < x < 2,0
1,0 < x < 1,4
0,8 < x < 1,0
0,6 < x < 0,8
< 0,6

Betekenis
Uitstekend
Ruim voldoende
Voldoende
Matig
Onvoldoende
Ruim onvoldoende

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de weerstandsratio van de gemeente Alblasserdam weergegeven:

Weerstandscapaciteit:
- algemeen
- grondexploitaties
Totaal
Risicoprofiel:
- algemeen
- grondexploitaties
Totaal
Ratio weerstandsvermogen:
- algemeen
- grondexploitaties
Totaal

Jaarrekening 2018

Begroting 2018

8.926.000
1.472.000
10.824.000

6.996.000
221.000
7.217.000

3.976.300
10.000
3.986.300

3.339.800
3.339.800

2,2
147,2
2,6

2,1
maximaal
2,2

Het weerstandsvermogen is 'uitstekend' om de gekwantificeerde risico’s op te kunnen vangen.
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Verplichte kengetallen financiële positie
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het verplicht een aantal kengetallen te
presenteren over de financiële positie van de gemeente. De kengetallen voor Alblasserdam zijn:

Alblasserdam

Rekening
2017

Begroting
2018

Rekening
2018

Netto schuldquote

82%

100%

87%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

79%

104%

85%

Solvabiliteitsratio (Eigen vermogen / totaal balans)

27%

21%

26%

Solvabiliteitsratio ((Eigen vermogen + voorzieningen) / totaal balans)

29%

21%

27%

Grondexploitatie

10%

10%

15%

Structurele exploitatieruimte

2,1,2%

0,5%

2,8%

Belastingcapaciteit

108,2%

106,6%

106,4%

Toelichting verplichte kengetallen financiële positie
Nettoschuldquote:
De netto schuld (gecorrigeerd voor verstrekte leningen) gedeeld door de inkomsten geeft een indicatie voor de
mate waarin een gemeente de rentelasten kan dekken door voldoende inkomsten. In de inleiding van de
jaarstukken is onze interne normering voor dit kengetal opgenomen.
Solvabiliteitsratio:
Dit kengetal is de tegenhanger van de debtratio waarvoor in de inleiding van de jaarstukken onze interne
normering is weergegeven. Wij streven naar een solvabiliteitsratio (eigen vermogen + voorzieningen/ totaal
balanssaldo) hoger of gelijk aan 20%.
Grondexploitatie:
Dit kengetal geeft de verhouding weer tussen de totale waarde op de balans die nog moet worden
terugverdiend met grondverkopen en het totaal van de exploitatiebaten in het jaar.
Structurele exploitatieruimte:
Bij dit kengetal wordt het structureel resultaat gedeeld door de totale baten in het jaar. Alblasserdam streeft
jaarlijks naar een voor ieder jaar structureel sluitende begroting. Zie de toelichting op onze normering in de
inleiding van onze jaarstukken.
Belastingcapaciteit:
Met dit kengetal worden de gemiddelde woonlasten van de gemeente Alblasserdam afgezet tegen de
gemiddelde landelijke woonlasten. Uit het kengetal blijkt dat de woonlasten in Alblasserdam boven het
landelijk gemiddelde liggen, maar zich in de afgelopen jaren ontwikkelt richting het landelijk gemiddelde.
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3. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
Overzicht actuele kaders voor begrotingsjaar 2018
Onderwerp

Beheerplannen
Nota openbare ruimte

Vastgesteld /
Looptijd
geactualiseerd in t/m
2009
-

Financiële vertaling
in begroting
Ja

Achterstallig
onderhoud
Nee

Wegen

Wegenbruiksplan

2004

-

Ja

N.v.t.

Vaarwegen

Gemeentelijk waterplan

2006

2015

Ja

Nee

Riolering

Gemeentelijk
rioleringsplan (GRP)
Basis Riolerings Plan (BRP)
Nota openbare ruimte

2015

2018

Ja

Nee

2006
2009

2015
-

Ja
Ja

Nee
Nee

Bomenverordening
Alblasserdam
Bomen en
kapvergunningen beleid
Groenstructuurplan

2009

-

Ja

N.v.t.

2008

-

Ja

N.v.t.

2018

2023

Ja

N.v.t.

Meerjarenonderhouds2018
plan (MOP)
Openbare verlichting Nota Openbare Verlichting 2015

2028

Ja

Nee

2025

Ja

Nee

Groen

Gebouwen

Begin 2018 is het nieuwe groenstructuurplan door de raad vastgesteld. Het plan geeft voor de komende jaren
duidelijke kaders over de gewenste (hoofd)groenstructuur. Het plan dient als onderlegger bij ruimtelijke
ontwikkelingen en geeft richting aan de groene inrichting van de Buitenruimte. In 2018 is een begin gemaakt
met het opstellen van een nieuw Speelruimtebeleidsplan dat in de loop van 2019 aan de raad aangeboden zal
worden.
Het is niet gelukt om het basisrioleringsplan(BRP) nog in 2018 aan de raad voor te leggen. De complexiteit van
de benodigde berekeningen is hier mede debet aan. Het BRP geeft met de doorrekening van zware regenbuien
de gevolgen hiervan aan voor de riolering en eventuele wateroverlast. Het plan heeft hiermee een link met de
later uit te voeren zgn. 'stresstest' Begin 2019 zal het plan worden afgerond waarna het aan het college en
raad aangeboden zal worden.
Het dagelijks onderhoud en beheer van vastgoed is vanaf begin 2018 d.m.v. een DVO ondergebracht bij het
SCD. In 2018 is een meerjarenplanning voor onderhoud opgesteld. De financiële vertaling van de maatregelen
was pas gereed na de behandeling van de begroting 2019 zodat deze pas in 2020 effectief zal worden. Huidig
onderhoud kan binnen de beschikbare middelen uitgevoerd worden.
In 2018 zijn een tweetal dorpsgesprekken gehouden om een breed onderbouwde invulling te geven aan het
GVVP (Gemeentelijk Verkeer- en Vervoers Plan) Het eerste gesprek in mei 2018 ging over de veiligheid voor
langzaam verkeer. Het tweede dorpsgesprek in november 2018 over de ontsluiting en bereikbaarheid van
Alblasserdam. Het derde dorpsgesprek vindt plaats op 14 mei 2019 en gaat over openbaar vervoer. Na het
verwerken van de resultaten zal het plan aan de raad worden aangeboden.

Kerncijfers 2018
Onderwerp
Wegen

Vaarwegen
Riolering

Belangrijkste kapitaalgoederen
Oppervlakte wegennet
Rijbanen
Fietspaden
Voetpaden
Oppervlakte water
Persriolering
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Hoeveelheden
488.999 m2
231.826 m2
61.714 m2
231.236 m2
23.000 m
98

Onderwerp

Groen
Vastgoed
Openbare verlichting

Belangrijkste kapitaalgoederen
Vrij verval riolering
Gemalen
Oppervlakte openbaar groen
Speeltoestellen
Gebouwen
Aantal lantaarnpalen

Hoeveelheden
106.000 m
200 st
610.000 m2
310 st
22 st
3.600 stuks

Ambities 2018
De minimale beeldkwaliteit die geldt voor de openbare ruimte is vastgesteld op een B (CROW Beeldkwaliteit)
gemeten over de gehele gemeente. De uitzondering is de begraafplaats waar een hogere beeldkwaliteit A
gewenst is. De gemeten beeldkwaliteit is in 2018 t.o.v. het jaar ervoor op alle onderdelen licht gestegen.
Uitzondering waren zwerfafval op verharding en onkruid in groen die licht gedaald zijn. Om te blijven voldoen
aan het vereiste B- niveau is met ingang van 2019 extra budget ter beschikking. Deze zal worden ingezet om de
score s op specifieke onderdelen te verbeteren.
- Vanaf begin 2018 zijn de eerste onderdelen van het nieuwe regionale beheersysteem Buitenruimte
operationeel geworden. Naar verwachting zal het gele systeem eind 2019, begin 2020 operationeel zijn. De
invoering heeft vooral vertraging opgelopen vanwege de complexiteit ervan.
In 2018 is een actualisatie uitgevoerd van huidige arealen die in beheer zijn in de Buitenruimte. Door de
ontwikkeling en afronding van nieuwbouwplannen zijn de arealen gestegen. De (positieve) afwijkingen zijn
verwerkt in de perspectiefnota en begroting 2019 e.v.
In 2018 is een begin gemaakt met het opstellen van de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) De LIOR
bevat technische en beleidsmatige informatie voor de inrichting van de openbare ruimte van de gemeente
Alblasserdam. Het is bestemd en verplicht voor iedereen die zich daarmee bezig houdt, zoals stedenbouwers,
civiel technici, ontwikkelaars, landschapsarchitecten, maar ook de gemeente zelf. Het bakent de speelruimte
voor alle betrokken partijen af bij de invulling van hun ambities, en standaardiseert waar mogelijk. De Lior is
naar verwachting rond de zomervakantie van 2019 gereed.
In 2018 is gestart met de voorbereiding en uitvoering van de in de begroting genoemde investeringsprojecten,
volgens planning en geraamd budget.
Beheer
In 2018 is het beheer van de openbare ruimte en gebouwen als een reguliere taak van de gemeente door de
afdeling Buitenruimte uitgevoerd. Deze taak omvatte de jaarlijkse beheer-, vervangings- en
onderhoudsmaatregelen voor wegen, groen, civiele constructies, openbare verlichting, speelvoorzieningen en
gebouwen. Voor het beheer beschikt de gemeente over:
- Beheersystemen waarin van objecten de relevante data zijn ingebracht. Op grond daarvan worden de
onderhouds- en vervangingsplanningen opgesteld;
- De inspecties naar de onderhoudsgesteldheid van de objecten. Aan de hand van de bevindingen rond de
technische kwaliteit wordt het beheersysteem geactualiseerd. Relevante mutaties in het areaal worden
doorlopend bijgewerkt;
- Alle wettelijk verplichte veiligheidskeuringen voor vastgoed
- Een meerjarig vervangingsplan waarin de jaarlijkse bestemming van de beschikbare middelen voor groot
onderhoud en vervanging is bepaald. De planning leidt ertoe dat werkzaamheden zoveel mogelijk worden
gecombineerd;
In 2018 is de werkwijze van beheer en onderhoud van de openbare ruimte tegen het licht gehouden. Verbeter
maatregelen zijn doorgevoerd , waardoor de technische- en beeldkwaliteit verbeteren. De eigenlijke
onderhouds- en vervangingswerkzaamheden werden (zoveel mogelijk) via bestekken aan marktpartijen
opgedragen.
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Prijsstijgingen.
De GWW (Grond-weg- en waterbouw) is in 2018 geconfronteerd met een forse prijsstijging voor materialen en
aanbestedingen. In de kredietaanvragen voor de begroting 2019 is hier zoveel mogelijk rekening gehouden.
Meldingen openbare ruimte
Alle meldingen die betrekking hebben op de Buitenruimte zijn door de buitendienst afgehandeld. Complexere
vragen zijn afgehandeld in samenspraak met de binnendienst.
Vastgoed
In 2018 zijn alle wettelijk verplichte keuringen op gemeentelijke gebouwen uitgevoerd. Het uitvoeren van
gevolgmaatregelen hiervan loopt nog door tot in 2019. Met het SCD is een DVO afgesloten voor de uitvoering
van de onderhoudstaken.
In 2018 is de gevelbeplating van sociaal cultureel centrum Landvast vervangen. Aanleiding was het loslaten van
platen bij harde wind waardoor een onveilige situatie was ontstaan.
Openbaar vervoer, halteplaatsen.
In 2018 zijn een aantal bushalten omgebouwd naar zgn R-Net haltes en zijn nieuwe haltes geplaatst. Dit zijn
haltes in het regionale vervoernetwerk die snelle verbindingen per bus mogelijk maken. De Haltes zijn te
vinden in de Rijnstraat, Blokweerweg/Van Hoogendorpweg en de Helling. De gehele omvorming van de haltes
is gesubsidieerd door de Provincie Zuid Holland.
Kwaliteit oppervlaktewater.
In samenwerking met het waterschap WSRL is ook in 2018 een pomp geplaatst om de blauwalg in het
Lammetjeswiel tijdens zwemseizoen te bestrijden.
Riolering
Er is in 2018 ca 5% van het areaal geïnspecteerd en 10% gereinigd. Op enkele plaatsen zijn extra reinigingen
uitgevoerd. De geconstateerde schadegevallen zijn opgenomen in de meerjarenplanning. De telemetrie van 6
gemalen is vervangen door modernere.
Reclame
Op de Edisonweg zijn het 2de en 3de digitale informatiebord in de gemeentegeplaatst. De gemeente benut een
gedeelte van de zendtijd met gemeentelijke algemene mededelingen. Ook in geval van calamiteiten kunnen de
borden ingezet worden.
Realisatie werken/projecten 2018
Vanuit het integraal vervangingsplan en investeringen zijn de onderstaande werken in uitvoering genomen of
afgerond.
Vervanging openbare verlichting
In 2018 zijn op diverse locaties oude masten en armaturen vervangen. Alle oude armaturen zijn vervangen
door Led-armaturen.
Vervangen bruggen
In 2018 is een uitgebreide inspectie uitgevoerd van de Oude torenbrug. Op basis van de resultaten is een
meerjarig onderhoudsplan opgesteld en is krediet aangevraagd in de begroting 2019.
-Voorbereidingen zijn gestart voor het vervangen van de oude houten brug vanaf de Sav. Lohmanweg naar het
Lammetjeswiel. Uitvoering in 2019
-In het Lammetjeswiel zijn 2 bruggen vervangen, waarvan een door stormschade veroorzaakt.
Asfaltonderhoud
In combinatie met het aanbrengen van een nieuwe asfalt deklaag is op de Blokweerweg en Edisonweg
(rotonde) groot onderhoud uitgevoerd. Op diverse andere locaties is kleinschalig asfaltonderhoud uitgevoerd.
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Blokweer 2 (gedeelte ingesloten tussen Plantageweg, Middelwetering en Kamgras + de Wervel)
Na definitieve besluitvorming door de raad in april 2017 is de uitvoering van de eerste fase gestart in augustus
2017. In 2018 is fase 1 afgerond en fase 2 gestart. Tegelijkertijd zijn ook werkzaamheden door de nutsbedrijven
uitgevoerd. Een belangrijke rol bij het ontwerp en communicatie tijdens de uitvoering is weggelegd voor de
wijkgroep Blokweer 2, waarin bijna elke straat is vertegenwoordigd. De uitvoering van de gehele reconstructie
van Blokweer 2 staat gepland voor de jaren 2017-2020. Met bewoners van de wijk zijn diverse informatie
avonden georganiseerd, o.m. over het nieuw aan te leggen fietspad.
Speelplaatsen
In 2018 zijn diverse speelplaatsen bij de reconstructie Blokweer 2 vernieuwd. Meest opvallende was de
natuurspeelplaats "Het groene Woude WIK" feestelijk geopend in de zomer.
Lammetjeswiel
De tweede fase van renovatie van het park Lammetjeswiel is in 2018 uitgevoerd en opgeleverd.
Het ontwerp is in nauw overleg met bewoners en belanghebbenden gemaakt.
Scheldeplein
De reconstructie van het Scheldeplein is begin 2018 afgerond.
Woonwagenstandplaats
Het toekomstige terrein voor woonwagens aan de Vinkenpolderweg is in 2018 bouwrijp gemaakt. In 2019
worden de woonwagens verplaatst vanaf de locatie Staalindustrieweg.
Vervangen damwand West Kinderdijk
Uitgesteld tot 2019/20 vanwege aangetroffen vervuiling in de tuinen.
Kerkstraat en Oude Lijnbaan
Voorbereiding reconstructie zijn gestart in 2018. Riool- en bomen onderzoek is uitgevoerd.
Fietspaden
De ontbrekende schakel in de fietsroute langs de dijk is in 2018 ingevuld met de aanleg van het laatste stuk
fietspad. De voorbereiding heeft lang geduurd vanwege procedures en bezwaren.
Zeilmakerstraat.
Voorbereiding gestart in 2018 met een informatieavond voor bewoners en winkeliers.
Nieuwbouwprojecten (grondexploitatie )
-In plan Waterhoven is de Stenen kamer woonrijp gemaakt en zijn de Raapzaadhof en Vlashof bouwrijp
gemaakt.
-De kavels voor de 12 vrije bouwkavels Vinkenpolderweg zijn bouwrijpgemaakt

Nieuwbouwprojecten (ontwikkelaar)
-in plan Hof en singel is fase 4 met de nieuwbouw van een appartementencomplex als laatste fase voltooid
-Sporthal Molenzicht. Op het sportterrein aan de Van Hoogendorpweg is op initiatief van 2 plaatselijke
sportverenigingen in samenwerking met de gemeente de nieuwe sporthal Molenzicht gebouwd en opgeleverd.
-Nieuwbouw supermarkt Plantageweg.
In 2018 is de nieuwbouw gestart van een nieuwe supermarkt in combinatie met andere winkels en woningen.
Het geheel is een particuliere ontwikkeling op eigen terrein ( incl. de parkeerplaatsen)
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Financiële consequenties
De kosten voor jaarlijks onderhoud en kapitaallasten zijn verantwoord in de programmabegroting. Voor groot
onderhoud op basis van beheerplannen voor zijn voorzieningen groot onderhoud ingesteld. Dit betreft de
voorzieningen baggeren en onderhoud kapitaalgoederen. Met ingang van de jaarrekening 2016 is een
stelselwijziging toegepast voor de verwerking van de kosten van beheer en onderhoud van de openbare
ruimte. Een toelichting hierop is opgenomen bij de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in de
jaarrekening.
Bedragen x € 1.000

Stand
voorzieningen 1-1
Toevoegingen aan de voorzieningen
Aanwendingen
Vrijval t.g.v. baten en lasten
Stand
voorzieningen 31-12

2018
realisatie

2019
begroot

2020
begroot

2021
begroot

2022
begroot

477
286
615

148
190
10

328
242
17

553
246
107

692
252
102

148

328

553

692

842

Jaarstukken 2018 – gemeente Alblasserdam (Definitief vastgesteld d.d. 28 mei 2019)

102

4. Paragraaf financiering
Algemeen
In de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) is bepaald dat decentrale overheden een
financieringsparagraaf moeten opnemen in zowel de begroting als in de jaarrekening. In de thans voorliggende
jaarrekeningparagraaf wordt door het college verantwoording afgelegd over de uitvoering van het beleid op
het gebied van treasury. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de manier waarop de gemeente Alblasserdam
met het aantrekken en, voor zover van toepassing, het uitzetten van geldmiddelen is omgegaan, zowel op
korte als op langere termijn. Tevens worden de risico’s in beeld gebracht alsmede de eventueel genomen
maatregelen om deze risico’s te beheersen.
Externe ontwikkelingen
Economische ontwikkelingen
De rente op de kapitaalmarkt in 2018 was zeker in het eerste halfjaar enigszins onstabiel. De politieke onrust in
Italië was daar zeker debet aan. In het najaar tekende zich echter weer een licht dalende tendens af.
De ECB heeft het opkoopprogramma van obligaties per eind 2018 beëindigd, maar tegelijkertijd aangegeven
dat tot medio 2019 de rente op de geldmarkt ongewijzigd zal blijven. Door het ECB-beleid vertoonde de 3maands Euribor geheel dit jaar een constant vlakke lijn.
Onder de huidige marktomstandigheden blijft het uitgangspunt bij het aantrekken van vermogen, de
kasgeldlimiet zoveel mogelijk optimaal te benutten en kort te financieren. De financieringsfunctie van de
gemeente dient uitsluitend de publieke taak. Zij voert een prudent beleid binnen de kaders die zijn gesteld in
de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido).
De ontwikkeling van de rente gedurende 2018 kan als volgt worden weergegeven:

Renteverloop 1 jan 2018 - 1 jan 2019
1,50%

10-jaars IRS
3-maands Euribor

1,00%

0,50%

0,00%

-0,50%

Bedacht moet worden dat, indien een langlopende lening daadwerkelijk wordt opgenomen, er thans opslagen
gelden bovenop het IRS-tarief zoals hierboven weergegeven. Voor een 10-jaars lening bedroeg dit eind 2018
circa 0,20 procentpunt.
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Renteschema

Renteschema Taakveld Treasury
Bedragen * € 1.000
2018
Begroting Jaarrekening Begroting na
na wijziging
wijziging -/Jaarrekening

Primaire
begroting

a.
b.

De externe rentelasten over de korte en lange financiering
€
De externe rentebaten
-/- €

993 €
30 €

993 €
30 €

836 €
38 €

157
-8

Saldo rentelasten en rentebaten

€

963 €

963 €

798 €

165

-/- €

130 €

130 €

140 €

-10

-/- €

-

-

-

-

+/+ €
-/- €

€
130 €

€
130 €

€
140 €

-10

€

833 €

833 €

658 €

175

-

-

-

-

c1.

De rente die aan de grondexploitatie
moet worden doorberekend

c2.

De rente van projectfinanciering die aan
het betreffende taakveld moet worden
toegerekend
De rentebaat van doorverstrekte
leningen die aan het betreffende
taakveld moet worden toegerekend

c3.

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

d1. Rente over eigen vermogen
€
d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde) €
De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht
Overhead) toe te rekenen rente
e.

f.

De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief
overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)
Renteresultaat op het taakveld treasury

€

€
21 €

€

€
21 €

€

€
€

21

€

854 €

854 €

658 €

196

-/- €

1.066 €

1.066 €

788 €

278

-211 €

-130 €

-82

-211

Uitzettingen
Uitzettingen zijn binnen de Wet fido gedefinieerd als verstrekte geldleningen en beleggingen. De gemeente
heeft geen beleggingen. In 2018 zijn 2 leningen verstrekt. Één aan Beheerstichting Sport voor het plaatsen van
zonnepanelen voor een bedrag van € 162.000. En één aan Stichting Sporthal Molenzicht ter voorkoming van
liquiditeitsproblemen voor een bedrag van € 950.000. Voor een specificatie van de totale portefeuille aan
lopende uitzettingen zie verderop in deze paragraaf onder Kredietrisico’s
.
Financiering
In 2018 zijn er 3 nieuwe langlopende leningen aangetrokken van in totaal € 7 miljoen.
Dit betreft een lening van € 1,9 miljoen voor 1 jaar en 3 dagen met een rente van -0,325%, een fixe lening van €
1,5 miljoen voor 2 jaar met een rente van -0,24% en een 40-jarige lineaire lening van € 3,6 miljoen met een
rente van 1,6%.
De totale langlopende schuld van de gemeente Alblasserdam bedroeg per 31 december 2018 € 41,1 miljoen.
Dit betreft 10 leningen. De gemiddelde rente van deze leningenportefeuille per 31 december 2018 bedraagt
2,09%.
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Schuldpositie
Tabel 1

Schuldpositie

Schuldpositie (bedragen x € 1.000)

Per eind 2018

Per eind 2017

41.070

37.771

Netto schuld
Opgenomen langlopende leningen
Kortlopende schulden + overlopende passiva
Subtotaal (= totale schuld)

A

10.390

9.143

51.460

46.914

1.512

1.515

Minus:
Langlopende uitzettingen
Liquide middelen

928

928

7.965

6.428

B

41.055

38.043

C

20.000 inwoners

20.000 inwoners

€ 2.053

€ 1.902

Kortlopende vorderingen + overlopende activa
Netto schuld
Aantal inwoners
Netto schuld per inwoner

B/C

Schuldevolutie
Mutatie netto schuld jaar t.o.v. jaar t-1

3.012

856

Idem per inwoner

€ 151

€ 43

70.221

66.165

73%

71%

48.570

48.097

85%

79%

Debt ratio
Balanstotaal

D
Debt rario

A/D

Netto schuld quote

B/E

Netto schuld quote
Inkomsten voor bestemming reserves

E

Risicobeheer
De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn de kasgeldlimiet, de renterisico’s
en de kredietrisico’s.
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is het bedrag dat de gemeente per jaar maximaal met kort geld mag financieren. Volgens de
Wet fido bedraagt deze limiet 8,5% van het totaal van de exploitatiebegroting. Gezien de omvang van de
begroting 2018 (€ 48,132 miljoen) betekende dit dat de gemeente Alblasserdam haar financiële huishouding
voor maximaal € 4,092 miljoen met kort geld mocht financieren. Conform voorschrift uit de Wet fido is in
bijgaande tabel de spiegeling weergegeven van de gemeentelijke kortlopende middelen ten opzichte van de
kasgeldlimiet gedurende 2018:
Tabel 2

Verloop kasgeldlimiet 2018

Verloop kasgeldlimiet 2018 (bedragen * € 1.000

1e kw.

2e kw

3e kw

4e kw

Gemiddeld netto vlottende schuld (+) of gemiddeld netto vlottend overschot (-)

5.729

10.153

-252

3.038

Kasgeldlimiet

4.092

4.092

4.092

4.092

Overschrijding kasgeldlimiet

1.637

6.061

-

-

Ruimte onder kasgeldlimiet

-

-

4.344

1.054

In 2018 zijn zes kasgeldleningen opgenomen, waarvan vijf leningen in de eerste twee kwartalen. Om binnen de
grens van de kasgeldlimiet te blijven, zijn aan het eind van het tweede kwartaal twee langlopende leningen
aangetrokken. De zesde kasgeldlening is in december opgenomen.
De kasgeldleningen in het eerste half jaar variëren van € 8 miljoen tot € 12 miljoen, met een looptijd tussen 21
en 41 dagen, en een rente tussen -0,38% en -0,39%.
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De kasgeldlening in december had een hoogte van € 4 miljoen, een looptijd van 32 dagen en een rente van 0%.
Renterisiconorm
De renterisiconorm heeft tot doel om binnen de portefeuille aan langlopende leningen een overmatige
afhankelijkheid van de rente in een zeker jaar te voorkomen. Om dat te bereiken mag het totaal aan
renteherzieningen en aflossingen op grond van deze norm niet meer dan 20% zijn van het begrotingstotaal, in
2018 dus € 9,627 miljoen.
Uit onderstaande berekening komt naar voren dat de gemeente Alblasserdam in 2018 ruim binnen de
renterisiconorm heeft geopereerd.
Tabel 3

Toetsing renterisiconorm 2018

Toetsing renterisiconorm 2016
Berekening renterisico

Bedrag renteherzieningen

-

Bedrag aflossingen

3.701

Totaal renterisico

3.701

Renterisiconorm

€ 48,132 miljoen x 20%

9.627

Toets aan renterisiconorm

Onderschrijding

5.926

Kredietrisico’s
De gemeente Alblasserdam loopt kredietrisico op uitzettingen (o.a. verstrekte geldleningen) en op leningen
waarop door haar een borgstelling is afgegeven.
Tabel 4

Overzicht kredietrisico’s

Overzicht kredietrisico's (bedragen x
€ 1.000)
Uitzettingen
Borgstellingen

Per 1-1-18

Per 31-12-18
1.400

1.667

Direct

10.940

13.964

Indirect

43.316

39.373

Totaal

54.256

53.337

Het in bovenstaande tabel weergegeven bedrag aan uitzettingen per 31 december 2018 van € 1.667.000,- kan
als volgt worden gespecificeerd:
 GR Souburgh: € 1.174.000 (4 leningen)
 Diverse leningen t.b.v. lokale maatschappelijke organisaties: € 493.000.
Daarnaast stond de gemeente per 31 december 2018 voor in totaal € 53,3 miljoen garant. Hiervan had € 39,4
miljoen betrekking op de achtervangpositie in het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (indirecte
borgstelling). Gezien de rond dat fonds gebouwde zekerheidsstructuur is hieraan een relatief laag risico
verbonden.
Het bedrag aan directe borgstellingen bedroeg per eind 2018 € 14,0 miljoen.
Dit betreft:
 HVC Alkmaar (0,90%-belang; ‘getrapt’ via GR Gevudo) € 5,7 miljoen;
 Stichting Sporthal Molenzicht € 2,6 miljoen.
 Stichting Waardeburgh: € 2,3 miljoen;
 Stichting Rivas Zorggroep: € 3,2 miljoen;
 Bibliotheek: € 0,1 miljoen;
 Voetbalvereniging: € 0,1 miljoen.

Relatiebeheer
De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is huisbankier van de gemeente Alblasserdam.
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Schatkistbankieren
Eind 2013 is het verplicht schatkistbankieren ingevoerd. Toegestaan blijft dat decentrale overheden een bedrag
van 0,75% van het begrotingstotaal buiten de Schatkist mogen houden, het zogenoemde drempelbedrag. Het
drempelbedrag mag als gemiddeld creditbedrag per kwartaal niet overschreden worden. In onderstaande tabel
staat per kwartaal aangegeven wat het gemiddelde positieve banksaldo was. Hieruit blijkt dat in 2018 het
drempelbedrag van € 361.000,- niet is overschreden.
Tabel 5

Benutting drempelbedrag Schatkistbankieren

Benutting drempelbedrag Schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)
1) Benutting drempelbedrag schatkistbankieren 2018

2) Kwartaaluitkomsten benutting drempelbedrag 2018

Begrotings totaal

48.132

Wettelijk
percentage

0,75%

Drempelbedrag

361

1e kwartaal

2e kwartaal
24

3e kwartaal
187

4e kwartaal
76

0

Als gevolg van de negatieve rente op kort geld, inclusief de rekening-courant BNG, heeft een roodstand geen
nadelige financiële gevolgen.
In 2018 heeft de ministeriële beleidsdoorlichting schatkistbankieren plaats gevonden. De Minister van
Financiën heeft besloten deze beleidsdoorlichting te combineren met de evaluatie van de wijziging van de Wet
Fido, die ook voor 2018 gepland stond. Naar verwachting zal de beleidsdoorlichting inclusief de kabinetsreactie
in het voorjaar van 2019 aan de Tweede Kamer worden aangeboden.
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5. Paragraaf bedrijfsvoering
Het gemeentebestuur en de inwoners moeten kunnen vertrouwen op een ambtelijke organisatie die efficiënt,
effectief en rechtmatig opereert. Deze paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken op het gebied van de
bedrijfsvoering.
Veel bedrijfsvoeringonderdelen zijn sinds 1 april 2008 ondergebracht bij het Service Centrum Drechtsteden
(SCD) van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD). Het SCD levert diensten op het gebied van
financiën, informatisering, automatisering, documentaire informatievoorziening, communicatie, inkoop,
personeel en organisatie, facilitaire en juridische zaken. Bij deze wijze van organiseren is het voeren van regie,
op zodanige wijze dat de opdrachtgevers- en eigenaarsrol goed tot zijn recht komt, onmisbaar. Het versterken
en de borging van het opdrachtgeverschap blijft om deze reden dan ook een aandachtspunt voor
Alblasserdam. Binnen de Alblasserdamse bedrijfsvoering vragen twee zaken prominent de aandacht: de
uitvoering van de Samenlevingsagenda en de organisatieontwikkeling.
Regionale samenwerking
Het gesprek over de regionale samenwerking ging in de Drechtsteden vooral over de voorbereidingscommissie
Toekomst Regionale Samenwerking o.l.v. de heer Deetman, of kortweg de commissie Deetman genoemd. Deze
commissie, bestaande uit een burgemeester en een wethouder van alle zeven gemeenten, boog zich over de
vraag hoe de regio meer realisatiekracht kan opbrengen, teneinde de ambities van de Groeiagenda te
realiseren. De eerste contouren zijn eind 2018 zichtbaar geworden en hebben het college en informeel de
gemeenteraad hun eerste reactie aan deze commissie gegeven. Nadere besluitvorming wordt begin 2019
verwacht.
Ondertussen is in Alblasserdam ingezet op een aantal projecten die onderdeel zijn van de Groeiagenda. Zo zijn
er o.a. stappen gezet voor woningbouw op het terrein Mercon Kloos, is er een overeenkomst gesloten met de
eigenaar en ontwikkelaar van het Nedstaal-terrein en hebben de plannen voor Haven-Zuid meer richting
gekregen.
Vanuit de Drechtsteden is in 2018 een aanvraag gedaan voor een bijdrage uit de Regio envelop, via de
regiodeal. Het ministerie van LNV coördineert deze Regio Envelop, in overleg met het ministerie van BZK en in
samenwerking met andere departementen. Ingezet was op een voortvarende aanpak van de oeverlocaties en
het water als bindend element in de Drechtsteden. De regiodeal was helaas niet toegekend, maar in de
toelichting op de afwijzing staan voldoende aanknopingspunten voor een aanvraag in de tweede tranche.
De gemeenten in de zuidelijke as van de provincie Zuid-Holland zijn in 2018 voor een eerste keer bij elkaar
gekomen. In een open bijeenkomst werd verkend waar we door samenwerking onze belangen beter voor het
voetlicht kunnen brengen. De bijeenkomst resulteerde in nieuwe connecties tussen mensen én lokale opgaven
en in een eerste verkenning van gezamenlijke belangen en thema's die spelen op de schaal van Zuid ZuidHolland.
Dienstverlening
Door de verbouwing van het gemeentehuis verhuisde de publiekwinkel halverwege 2018 naar het gebouw De
Vlinder aan de Cortgene. Vanwege de beperkte ruimte op de nieuwe locatie is gekozen voor het alleen werken
op afspraak, een vrije inloop was niet meer mogelijk. In de praktijk probeerden bezoekers toch zonder afspraak
geholpen te worden. Als de agenda dat toeliet, werd daar zeker aan meegewerkt.
De streefwaarde voor de kwaliteit van de dienstverlening is een 8. Uit de jaarrekening van dienstverlening
Drechtsteden blijkt dat deze streefwaarde gemiddeld genomen over alle producten en diensten is behaald.
Alleen de telefonische bereikbaarheid blijft enigszins achter. Een verklaring zit in de mate van tevredenheid
over de snelheid van het terugbellen. Hiervoor wordt in 2019 een verbeterplan opgesteld en uitgevoerd.
Werken met de Samenlevingsagenda 'Samen Doen'
Ook in 2018 zijn veel projecten in goed overleg of zelfs samen met onze inwoners opgestart. Voorbeelden zijn
onder andere Blokweer 2, Dok 12 en de Zeilmakersstraat. Samen met de gemeenteraad is een aanvang gemaakt
voor het benoemen van aanvullende effectindicatoren voor de begroting 2019.
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Communicatie
Communicatie is vooral bij die thema's en vraagstukken betrokken, en heeft daarin geadviseerd, die grote
impact hebben in de samenleving. Het gaat dan om omvangrijke projecten zoals: renovatie gemeentehuis,
gebiedsontwikkeling Havengebied, ontwikkelingen in en rond molengebied Kinderdijk, crisiscommunicatie,
Dok12, luchtkwaliteit, afvalinzameling en grote projecten in de buitenruimte.
Het monitoren van social media, in een vroeg stadium issues signaleren en proactief adviseren vormde ook een
belangrijk onderdeel van het werk van communicatie. Zo leggen we de verbinding tussen 'de gemeente' en de
samenleving en halen buiten naar binnen. Daarnaast is de nieuwe website vormgegeven en alle content
geactualiseerd en herschreven.
Intern heeft communicatie zich ingezet op organisatieontwikkeling en tijdelijke huisvesting.
Organisatieontwikkeling
In 2018 is er vanuit de visie op organisatieontwikkeling verder vorm gegeven aan het werken met de
Samenlevingsagenda en de manier van werken die daarbij hoort. Werken bij de gemeente Alblasserdam is
werken bij een gemeente die midden in de samenleving staat en daarom continue in beweging is. Dit betekent
veel voor de manier van werken van onze organisatie. We zijn op weg naar een wendbare en vitale organisatie
die invulling geeft aan onze Samenlevingsagenda. Waarbij we werken vanuit onze kernwaarden
verantwoordelijk, verbinden, betrokken, gedreven en met lef.
Om onze medewerkers te ondersteunen in de gewenste manier van werken zijn er in 2018 5 programmalijnen
gestart die een bijdrage leveren aan onze organisatieontwikkeling. Dit zijn Het Nieuwe Werken (HNW),
Kwaliteit op orde, Ontwikkelen en Samenwerken, Samenleving en Vitaliteit. Voor iedere lijn is er een
projectteam samengesteld en zijn de te behalen doelen in 2021 geformuleerd. Er hebben vanuit deze
programmalijnen diverse activiteiten plaatsgevonden waarmee onze medewerkers onder andere inzicht in hun
en elkaars talenten en kwaliteiten hebben gekregen, in het werken in, met en voor de samenleving en inzicht in
de teamopgaven. Deze teamopgaven sluiten aan bij de opgaven vanuit onze Samenlevingsagenda. Om onze
medewerkers vitaal te hebben en houden om aan de opgaven te werken hebben er diverse activiteiten
rondom bewegen , fit zijn en gezond eten plaatsgevonden.
Personeel & organisatie
Arbeidsvoorwaarden
De CAR-UWO heeft een looptijd tot 1 januari 2019. Per 1 januari 2018 is het salaris verhoogd met 1,5% en per 1
juli 2018 is het Individueel Keuze Budget (IKB) verhoogd met 0,25%. De bestedingsdoelen van het IKB
Drechtsteden regeling is in 2018 uitgebreid met besteding aan sport gerelateerde zaken ter hoogte van
eenmalig per jaar maximaal € 200,-. De totale bestedingsdoelen komen dan neer op 5 doelen te weten fiets,
contributie aan vakbond, sport en fiscale uitruil reiskosten.
Per 1 januari 2020 treedt de Wet Normalisering (WNRA) in en binnen het SCD is een projectgroep bezig met de
voorbereidingen hierop. Hierbij worden de personeelsregelingen , zowel de Drechtsteden regelingen als de
lokale regelingen, WNRA proof gemaakt. En worden in 2019 de aanstelling van medewerkers omgezet in een
arbeidsovereenkomst. De medewerkers worden vanuit het SCD hierover geïnformeerd en verder in
meegenomen.
De organisatieontwikkeling is ingezet om te ontwikkelen van een beheerorganisatie naar een
ontwikkelorganisatie. Hiertoe is extra fte aangevraagd welke in 2018 ook toegekend is. Vanaf januari 2019
kunnen vacatures vervuld worden.
Het nieuwe werken
Per 1 april 2018 is het gemeentehuis gedeeltelijk gesloten en werken onze medewerkers in een tijdelijke
huisvesting en in de samenleving. Hierbij hebben we geen vaste werkplek meer, hebben onze
medewerkers Mobile Devices ontvangen, en zijn we aan de slag gegaan met het invulling geven aan tijden plaats onafhankelijk werken.
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Digitalisering personeels- en informatiesysteem
In 2018 is er verder invulling gegeven aan het werken met ADP workforce. Het IDU proces is in 2018
verder geïmplementeerd in ADP en ontvangen de leidinggevend en en medewerkers in 2019 een
(vervolg)cursus. En ligt in 2019 ook de focus op het vereenvoudigen van overige processen met
betrekking tot de personeels- en salarisadministratie.
Ziekteverzuim
Over 2018 is het ziekteverzuimcijfer 6,3%. Dit is boven de landelijke gemeentelijke verzuimnorm van
4,5%, voor gemeenten met een inwoneraantal tussen 20.000 en 50.000. Het verzuimpercentage over
2018 is ten opzichte van 2017 gestegen met 2,50%. Dit wordt met name veroorzaakt door een toename
van het langdurend verzuim. De oorzaak hiervan ligt deels in fysieke beperkingen en deels in mentale
beperkingen. Voor de mensen met fysieke beperkingen is een maatwerkregeling generatiepact
afgesproken waardoor zij eerder met pensioen kunnen gaan / minder uren hoeven werken. Er z ijn
maatgerichte acties ingezet om het langdurig verzuim terug te dringen. In 2018 bedroeg de
meldingsfrequentie voor de hele organisatie 0,58, in 2017 was dit nog 0,74. Een lagere
meldingsfrequentie betekent dat minder medewerkers zich ziek hebben gemeld.
Goed werkgeverschap is ook het vitaal houden van onze medewerkers. Vitaliteit is één van de
programmalijnen van onze organisatieontwikkeling. In 2018 hebben we o.a. ingezet op bewegen en
gezond eten. Daarnaast hebben de medewerkers de mogelijkheid om t er voorkoming van ziekteverzuim
een gesprek te voeren met onze verzuimconsultent. Om ons ziekteverzuim terug te dringen, en
beheersbaar te hebben, heeft er een aantal Sociaal Medische Overleggen plaatsgevonden waarbij de
bedrijfsarts, verzuimconsulent, P&O adviseur en het managementteam aanwezig waren. Dit heeft er
mede toe geleid dat het ziekteverzuim eind van het jaar is afgenomen. Preventief verzuimbeleid en
duurzame inzetbaarheid blijven belangrijke speerpunten van het management en werkgroep vitaliteit .
Huisvesting
In mei 2018 werd het gemeentehuis leeg geruimd ter voorbereiding op de renovatie en verhuisden zowel de
Publiekswinkel als de medewerkers naar een tijdelijke locatie. Voor de Publiekswinkel werd een voormalig
winkelpand aan de Cortgene gevonden, op een steenworp afstand van het gemeentehuis. Medewerkers en
college werkten vanaf dat moment op verschillende locaties in de samenleving, variërend van het politiebureau
tot het MFC Maasplein en van de bibliotheek tot een kantoorpand aan de Staalindustrieweg. Hiertoe hebben
onze medewerkers Mobile Devices ontvangen, en zijn we aan de slag gegaan met het invulling geven aan tijden plaats onafhankelijk werken. In de tijdelijke huisvesting aan de Staalindustrieweg is de indeling hierop
ingericht waarbij de begane grond een ontmoetingsplek is voor onze medewerkers waarbij er samengewerkt
wordt aan de opgaven en waar op de 1e verdieping medewerkers zoveel mogelijk geconcentreerd kunnen
werken. In 2019 gaan we vanuit het programmalijn HNW activiteiten inzetten om deze nieuwe manier van
werken meer eigen te maken.
Omdat de begane grond van het gemeentehuis nog gebruikt kon worden, bleef de raadszaal tot eind van het
jaar in gebruik voor raadsvergaderingen en bijeenkomsten.
Informatieveiligheid & privacy
Hoewel de eindverantwoordelijkheid van informatiebeveiliging en daarmee voor alle 303 BIG-normen en
Business Impact Analyses ligt bij de individuele Drechtsteden organisaties, is binnen de Drechtsteden zoveel
mogelijk samenwerking nagestreefd. Lokaal vindt afstemming plaats binnen het Informatiebeleidsteam (IBT).
Regionaal is er sprake van afstemming binnen het Periodiek Informatieveiligheidsoverleg Drechtsteden (PIO-D).
In 2018 is conform wetgeving weer een ENSIA-uitgevoerd, waarin de gemeente zich verantwoord over de
Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD),
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Structuur
Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet).
In 2018 is veel aandacht besteed aan de bewustwording van medewerkers over informatieveiligheid en privacy.
Via een speciale spelcomputer zijn de collega's via een spel gewezen op de risico's en aandachtspunten.
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Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De invoering van de
AVG heeft een behoorlijke impact gehad op onze organisatie en de werkwijzen, onder andere op het gebruik
van beeldmateriaal. Het afgelopen jaar is voldaan aan de wettelijke eisen vanuit de AVG, zoals het aanstellen
van een Functionaris Gegevensbescherming (FG), het vaststellen van het Privacybeleid en het opstellen van een
Verwerkingsregister. Daarnaast is gewerkt aan het opstellen van werkprocessen om aan rechten van
betrokkenen te kunnen voldoen, het aanleggen van een register voor toestemminsformulieren (voor gebruik
beeldmateriaal en persoonsgegevens) en het afsluiten van verwerkersovereenkomsten. Ook zijn de
medewerkers van de gemeente actief meegenomen in de ontwikkelingen en kunnen zij met hun vragen terecht
bij de Privacy Coördinator.
Juridische kwaliteitszorg en control
Alblasserdam ontvangt jaarlijks een redelijk constant aantal verzoeken in het kader van de Wet Openbaarheid
van Bestuur. Het werkproces is hierop ingericht zodat de afhandeling van WOB verzoeken tijdig plaatsvindt.
Regelmatig is er een verband te leggen met bestaande bezwaar- en klachtenprocedures. Klachten gericht aan
de gemeente worden behandeld door de klachtencoördinator. Hierbij wordt steeds eerst ingezet op mediation
waardoor formele procedures kunnen uitblijven. Alblasserdam neemt deel in het Juridisch Drechtsteden
Overleg (JUDO) waar kennisdeling tussen gemeenten, stroomlijning en implementatie van nieuwe regelgeving
wordt afgestemd. Er wordt nauw samengewerkt met het Juridisch Kenniscentrum Drechtsteden die specifieke
kennis en capaciteit in huis heeft.
Openbare orde en veiligheid
In 2018 is uitvoering gegeven aan het Integraal Veiligheidsplan 2018. Actuele casuïstiek vroeg echter de nodige
aandacht. Samen met ziekte bij de AOV'er heeft dit geleid tot het aanpassen van de planning m.b.t.
beleidsontwikkeling.
In 2018 heeft zich een aantal incidenten voorgedaan waarbij het nodig was het contact en de samenwerking
met onze partners, zoals Woonkracht 10, politie en het Zorg- en Veiligheidshuis te intensiveren. Dit heeft geleid
tot een verbeterde aanpak voorkomen escalaties. Ook is ingezet in het verder professionaliseren van de interne
organisatie. Slimmer samenwerken in flexibele teams, zoals team evenementen en team ondernemen
verminderen de kwetsbaarheid, waardoor de continuïteit gewaarborgd is.
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6. Paragraaf verbonden partijen
Inleiding
Op 21 april 2015 heeft de gemeenteraad de Nota Verbonden partijen Alblasserdam 2015 vastgesteld. De nota
geeft een beschrijving van het begrip Verbonden partij en een afwegingskader voor het aangaan van een
Verbonden partij. Daarnaast is er een kader en instrumentarium opgenomen voor sturing en toezicht. Dit
laatste is het onderwerp van deze paragraaf. Voor de beleidsinhoud van de Verbonden partijen wordt
verwezen naar de programma's in de begroting. Op basis van een risicoprofiel en -classificatie wordt aan iedere
Verbonden partij een sturingspakket gekoppeld. Bij een hoger risicoprofiel worden zowel voor het college als
voor de raad meer instrumenten ingezet.
Overzicht verbonden partijen
Alblasserdam neemt deel in de volgende verbonden partijen, waarbij het openbaar belang per partij is
weergegeven.
Verbonden partij
1. Gemeenschappelijke
Regeling Drechtsteden

Vestigingsplaats

2. Gemeenschappelijke
Regeling Drechtwerk

Dordrecht

Het openbaar lichaam behartigt de belangen van de gemeenten op het
terrein van de sociale werkvoorziening en geeft in opdracht van de
gemeenten uitvoering aan de in de wet en in deze regeling genoemde
taken. Hiermee streeft de organisatie ernaar dat mensen kunnen
werken naar vermogen.

3. Gemeenschappelijke
Regeling Dienst
Gezondheid en Jeugd
(DGJZHZ)

Dordrecht

Het in algemene zin behartigen van belangen op het terrein van:
volksgezondheid, maatschappelijke zorg en onderwijs.

4. Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheidsregio
Zuid-Holland Zuid

Dordrecht

Het in algemene zin behartigen van belangen op het terrein van:
regionale brandweer, centrale post ambulancevervoer, geneeskundige
hulpverlening, openbare orde en veiligheid

5. Gemeenschappelijke
regeling Sportpark
Souburgh

Alblasserdam

Het in stand houden en exploiteren van een sportpark met alle daarbij
behorende voorzieningen, zoals terreinen, gebouwen en andere
accommodaties, een en ander binnen het gebied als aangegeven op de
bij deze regeling behorende gewaarmerkte tekening.

6. Samenwerkingsverband
Vastgoedinfo, Heffing en
Waardebepaling (SVHW)

Klaaswaal

Een zo doelmatig mogelijke uitvoering van werkzaamheden met
betrekking tot: de heffing en invordering van belastingen; de uitvoering
van de Wet waardering onroerende zaken; de administratie van
vastgoedgegevens; het verstrekken van vastgoedgegevens aan de
deelnemers en derden.

7. GR Omgevingsdienst

Dordrecht

De Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is
getroffen ter ondersteuning van de deelnemende regiogemeenten en
de Provincie Zuid-Holland bij de uitvoering van hun taken op het gebied
van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het
terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving en op grond
van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
genoemde wetten.

Dordrecht

Openbaar belang
De GRD heeft tot doel draagvlak te creëren voor een evenwichtige
ontwikkeling van het gebied. Hiertoe behartigt de GRD de
gemeenschappelijke regionale belangen op de terreinen (a) Economie
en bereikbaarheid, (b) Fysiek, (c) Sociaal, (d) Bestuurlijke ontwikkeling
en grotestedenbeleid, (e) Staf- en ondersteunende diensten en de
bedrijfsvoering en (f) beleidsonderzoek. Daarnaast heeft de GRD als
doelstelling om zorg te dragen voor de efficiënte en effectieve heffing
en invordering van belastingen en de uitvoering van de WOZ.
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Verbonden partij
8. Huisvuilcentrale
Alkmaar (HVC) en
Gemeenschappelijke
Regeling Gevudo

Vestigingsplaats
HVC: Alkmaar
Gevudo:
Dordrecht

Openbaar belang
Gevudo: In de praktijk: Het houden van 20% aandeelhouderschap van
de HVC. De eigen stortplaats is in 2007 verkocht aan HVC. In beginsel
had zij hetzelfde doel als HVC afvalcentrale.
HVC afvalcentrale: Zorg dragen voor het op milieu hygiënisch
verantwoorde wijze bewaren, bewerken en (doen) verwerken van
huishoudelijk en andere categorieën van afvalstoffen met bijkomende
werkzaamheden.

9. Eneco

Rotterdam

10. Oasen

Gouda

11. Bank Nederlandse
gemeenten

Den Haag

12. Rom-D

Dordrecht

De doelstelling van de ROM-D is het versterken en uitbouwen van de
regionale economie, in die zin dat een permanente toekomstige
meerwaarde ontstaat en tenminste aansluiting wordt gevonden bij de
landelijke ontwikkeling.

13. Stichting
leerwerkbedrijf
Alblasserdam

Alblasserdam

De stichting leerwerkbedrijf Alblasserdam (‘SMILE’) is per 1 maart 2013
opgericht en op diverse terreinen actief binnen de lokale gemeenschap.
Er is gewerkt aan inzet van het gemeentelijk leerwerkbedrijf bij de
uitvoering van de Participatiewet en inzet van bij de operationalisering
van de drie decentralisaties.

Energiebedrijf gericht op productie, handel, transport en levering van
gas, elektriciteit en warmte en bijbehorende diensten.
Het (doen) exploiteren van een of meer waterleidingbedrijven en
laboratoria.
Uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van overheden. De
Bank Nederlandse Gemeenten biedt financiële diensten op maat, zoals
kredietverlening, betalingsverkeer, advisering, elektronisch bankieren
en beleggen.
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Midden
Laag

Financieel risico

Hoog

Risicoprofiel
Voor de bepaling van het risicoprofiel per verbonden partij voor 2018 is ambtelijk een risicoanalyse
voorbereid en vervolgens besproken in het college en met de gemeenteraad. Het totaaloverzicht is
te vinden in onderstaand schema:

Laag

Midden

Hoog

Bestuurlijk risico

Toelichting op de verbonden partijen met een risico-classificatie van gemiddeld en hoger:


DG&J ZHZ heeft een hoog financieel en hoog bestuurlijk risico. Door de DG&J ZHZ wordt hard gewerkt om beter
grip te krijgen op de financiën en de mogelijkheden om bij te sturen. Het afgelopen jaar heeft laten zien dat er
nog een lange weg te gaan is tot verbetering. Er is door de gemeente beperkte invloed op de samenstelling van
het bestuur. Daarnaast hebben de prestaties van deze dienst een grote invloed op de gemeentelijke
beleidsdoelstellingen. De serviceorganisatie Jeugd, GGD, Bureau leerplicht en voortijdig schoolverlaten en de
Regionale Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid maken onderdeel uit van de DGJZHZ.



GR Drechtsteden heeft vanwege onze substantiële financiële bijdrage en uitvoering van veel Alblasserdamse
beleidsdoelstellingen een hoog financieel risico. Er zijn bestuurlijk voldoende mogelijkheden om te sturen op de
verbonden partij. De GR Drechtsteden bestaat uit verschillende onderdelen waaronder de serviceorganisatie
Wmo en Sociale Dienst Drechtsteden.



GR Drechtwerk heeft een hogere risicoclassificatie. De risico's van Drechtwerk worden voor 2018 hoog ingeschat.
Het betreft met name financiële risico's, gebaseerd op de resultaten en ervaringen in 2017. Daarnaast heeft de
lokale inzet in het groeiende Smile versus de regionale organisatie van de sociale werkvoorziening onze aandacht.



VR ZHZ heeft een hogere classificatie door een verminderde invloed op het beleid. De blauwe pijl geeft een
mogelijke verhoging van het risicoprofiel weer veroorzaakt door besluitvorming over de opgelegde taakstelling.



ROM-D heeft een hogere classificatie mede door de negatieve algemene reserve en een beperkte invloed door
getrapte vertegenwoordiging.



GEVUDO heeft een hogere classificatie door risico's in de bedrijfsvoering en door de gemeente ervaren gebreken
in de informatievoorziening.



OZHZ heeft een hogere classificatie als gevolg van gewenste verbeteringen in het werkproces die nog moeten
worden geïmplementeerd.
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Risicoclassificatie
Uit de risicoanalyse blijkt de volgende risico-classificatie:
Risico-classificatie
1.

Laag

Verbonden partijen

Sturings- en toezichtsarrangementen

Stedin, Oasen, GR Souburgh, SVHW,
BNG
Basis pakket

2.

Laag / gemiddeld

Eneco, Stichting Leerwerkbedrijf
Alblasserdam

3.

Gemiddeld

OZHZ, GR Gevudo (HVC), Rom-D,
VRZHZ

4.

Gemiddeld/hoog

GR Drechtsteden, GR Drechtwerk

5.

Hoog

DG&J ZHZ

Pluspakket

Compleetpakket

Inhoud Sturingsarrangementen
Hieronder staat de feitelijke invulling van de sturingsarrangementen beschreven, gekoppeld aan de
sturende en beheersende rollen van de raad en het college.
Kaderstellende rol (= sturen)
Basis
pakket

•
•

•
•

Plus
pakket

•

Controlerende rol (=beheersen)

begroting verbonden partij met ambtelijk
advies bespreken in college
in de gemeentelijke begroting wordt jaarlijks
een actuele risicoanalyse verbonden partijen
opgenomen + bepaling welke pakketten
gelden voor welke verbonden partijen + voor
welke verbonden partijen maatwerk wordt
afgesproken, dit wordt door de raad
vastgesteld
begroting van de verbonden partij wordt voor
zienswijze aan de raad voorgelegd
jaarlijkse bijeenkomst waarin risicoanalyses
verbonden partijen worden besproken tussen
college en raad

•

hogere frequentie bestuurlijke en ambtelijke
overleggen

•

•

•

•

Compleet
pakket

•

nog hogere frequentie bestuurlijke en
ambtelijke overleggen
er wordt een actieve dialoog tussen de raad
en de verbonden partij georganiseerd door
bijvoorbeeld de directie uit te nodigen in de
raad
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•

•

jaarrekening verbonden partij met
ambtelijk advies bespreken in
college
in de jaarrekening wordt door het
college verantwoording afgelegd
aan de raad over de verbonden
partijen
actieve informatieplicht: bij
belangrijke tussentijdse
ontwikkelingen informeert het
college de raad via burap’s of RIB

alle P&C documenten verbonden
partijen (ook burap’s) worden met
ambtelijk advies besproken in
college
in gemeentelijke burap wordt door
het college verantwoording
afgelegd aan de raad over de
verbonden partijen met
risicoclassificatie ‘gemiddeld’ of
hoger
het college informeert de raad via
een RIB over de P&C documenten
van de verbonden partij
zo nodig wordt de raad tussentijds
geïnformeerd (ook buiten P&C
documenten om)

115

Financiële informatie per verbonden partij
Voor de feiten en cijfers is in onderstaande tabel gebruikt gemaakt van de cijfers voor het begrotingsjaar 2020
van de verbonden partij en de jaarrekening 2018.

Verbonden partijen

Financieel
belang €

Eigen
vermogen

Eigen
vermogen

1-1

31-12

1-1

31-12

31-12

13.837

3.289

4.194

83.840

57.426

0

Bedragen x € 1000,-

Vreemd
vermogen

Vreemd
vermogen

Geraamd
Financieel
resultaat
Alblasserdam

Gemeenschappelijke Regelingen

1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7

Bureau Drechtsteden en staf
Griffie
Sociale Dienst Drechtsteden
Service Centrum Drechtsteden
Gemeentebelastingen Drechtsteden
Onderzoekcentrum
Totaal GRD

582
28
11.662
1.497
12
56
221

1.249

1.130

30.648

30.650

0

GR Dienst Gezondheid & Jeugd

7.099

3.289

4.194

83.840

57.426

39

GR Veiligheidsregio (incl. boxen)

1.372

7.285

8.364

63.875

60.630

0

GR Drechtwerk

GR Souburgh

288

73

73

1.505

1.393

0

SVHW

184

1.273

1.507

4.392

5.633

10

1.250

2.873

1.736

9.908

6.693

1.022**

GR Omgevingsdienst
Naamloze vennootschappen

8
9
9
10
11
12
12

HVC afvalcentrale
Stedin Holding (NV)
Eneco Groep (NV)
Oasen (NV)*
BNG (NV)
ROM-D Holding
ROM-D Dordtse Kil III CV

0

103.216

116.706

849.006

856.447

0

454

2.582.000

2.699.000

3.968.000

4.292.000

127

0

2.869.000

2.939.000

2.787.000

2.804.000

280

8

97.085

103.668

152.765

162.538

0

22

4.953.000

4.991.000

135.041.000

132.518.000

24

121

4.102

4.077

2.151

2.151

0

0

9.569

10.389

9.107

9.492

0

0

208

176

164

149

0

Stichtingen

13 Stichting leerwerkbedrijf Alblasserdam *
*) Jaarrekening 2017
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7. Paragraaf grondbeleid
Algemeen
De paragraaf grondbeleid geeft inzicht in de volgende zaken:






Een visie op het grondbeleid in relatie tot de te realiseren doelstellingen;
Een aanduiding van de wijze waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd;
Een prognose van de te verwachten resultaten van de grondexploitatie;
Een onderbouwing van een eventuele winstneming;
De beleidsuitgangspunten m.b.t. de reserves voor grondzaken.

Huidig grondbeleid
De belangrijkste financiële uitgangspunten zijn vastgelegd in de financiële verordening van de gemeente
Alblasserdam. Hierin staat opgenomen dat aparte nota’s worden opgesteld voor winst- en verliesneming en voor
weerstandsvermogen en risicomanagement. In december 2013 heeft de raad de nota Grond- en vastgoedbeleid
vastgesteld en de Nota Prijsbeleid Vastgoed. In deze nota zijn de kaders voor het verder professionaliseren van
de grond- en vastgoedzaken vastgelegd en zijn een aantal specifieke uitgangspunten voor de grondexploitaties
geformuleerd. Deze zijn:









Jaarlijks worden grondexploitaties geactualiseerd;
Verliezen worden direct genomen en worden verwerkt in verliesvoorzieningen;
Winsten in projecten worden pas genomen bij afsluiten van de projecten;
Bij aanvang van projecten wordt grond gewaardeerd op inbrengwaarde;
Er vindt geen directe verevening plaats tussen projecten;
De weerstandsratio dient tussen 1,0 en 1,4 te zijn;
De verantwoordelijkheid van het grondbeleid ligt bij de portefeuillehouder financiën;
Projectwethouders zijn integraal (dus ook financieel) verantwoordelijk voor de projecten waar zij
bestuurlijk opdrachtgever van zijn.

Het grondbeleid van de gemeente Alblasserdam kenmerkt zich door een faciliterende rol voor de gemeente
waarbij het begrip uitnodigingsplanologie centraal staat. De gemeente neemt het initiatief als procesregisseur,
maar ziet niet automatisch een rol voor zichzelf met betrekking tot grondverwerving en het lopen van financiële
risico’s. Het uitgangspunt blijft daarom een “faciliterend grondbeleid, tenzij…” . Daarbij behoudt de gemeente
ruimte om ook actief grondbeleid te voeren in het geval dit noodzakelijk is om een beleidsdoel te realiseren.
Actieve grondexploitaties worden uitgevoerd conform ingezette beleidslijnen. Voor gronden die geen
beleidsdoel ondersteunen, is eigendom niet noodzakelijk.
De gemeente zet in op anterieur kostenverhaal, waarbij gewerkt wordt met een voorovereenkomst. Hiermee
worden kosten en te verwachten prestaties van de gemeente en initiatiefnemer transparant gemaakt. Daarnaast
wordt het exploitatieplan ingezet als het niet is gelukt kosten te verhalen voor vaststelling van het ruimtelijk
besluit.
In de eerste helft van 2019 zal middels een Raadsinformatiebrief een evaluatie van het grond en vastgoedbeleid
aan de raad worden voorgelegd.
Ontwikkelingen actieve grondexploitaties 2018
Project: Waterhoven
Korte omschrijving project:
Het realiseren en opleveren van een woonwijk met 22 kavels voor particulier opdrachtgeverschap en ca. 90
woningen met bijbehorende infrastructuur en woonomgeving in het plan Waterhoven. Op 1 januari 2019 zijn in
totaal 55 woningen van CV Klein Alblas opgeleverd. De bij de gerealiseerde woningen behorende openbare
ruimte is door de gemeente woonrijp opgeleverd.
Ontwikkelingen afgelopen jaar:
 In 2018 zijn 16 woningen in het middengebied opgeleverd.
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De 10 kavels voor particuliere opdrachtgevers zijn in verkoop gebracht. De verwachting is dat deze in
2019 – 2020 worden verkocht. Hierna resteert de opgave om in het middengebied 3 of 4 kopwoningen
te bouwen en 20 2^1 kapwoningen op de eilanden.
De Stenen Kamer is voor zover mogelijk, maar tenminste bij de opgeleverde woningen, woonrijp
gemaakt.

Wat gaan we nu doen:
 In verband met de verkoop van de 10 vrije kavels worden in het voorjaar 2019 de eilanden bouwrijp
gemaakt.
 Over de laatste 3 of 4 woningen in het middengebied en de 16 resterende tweekappers op de eilanden
vindt met de ontwikkelaar overleg plaats over nakoming van de overeenkomst.
Project: Havengebied
In mei 2017 is door de gemeenteraad het document 'De nieuwe ambities van de Haven van Alblasserdam'
vastgesteld. Hierna is begonnen met de uitwerking om vanuit de ambitie door te pakken naar de uitvoering. Er
is een gedetailleerde uitwerking gemaakt van de verschillende (deel)projecten binnen het Havengebied en is een
procesaanpak opgesteld voor de uitvoering van het programma. Ook is een start gemaakt met de uitwerking van
het openbaar gebied.
In mei 2018 is het coalitieakkoord 2018-2022 gesloten. In het akkoord is het Havengebied benoemd als een van
de te ontwikkelen woonlocaties binnen deze collegeperiode en is de ambitie aangescherpt; vanwege het huidige
economische hoogtij en de noodzaak tot het realiseren van (woning)bouwprogramma's, is een versneld
bouwprogramma gewenst.
Om succesvol tot een bouwprogramma van het Havengebied te komen en de kwaliteit zoals beoogd in de ambitie
te kunnen waarborgen, moet een zorgvuldige uitvraag aan de markt worden gedaan. Hier wordt nu aan gewerkt.
De bestaande kaders worden uitgewerkt in randvoorwaarden die in de tender worden opgenomen.
Project: Lint Vinkenpolderweg
Korte omschrijving project:
De realisatie van 12 woningen aan de Lint Vinkenpolderweg.
Ontwikkelingen 2018:
 Kavel 8 t/m 12 zijn in week 10 van 2018 overgedragen.
 De realisatie van de eerste woning (kavel 10) is gestart in week 10 2018
Wat gaan we nu doen?
Afronding van uitvoeren bestek bodemsanering (verplaatsen alarmeringsmast, afronden werkzaamheden Stedin
en afvoer container vervuilde grond). Indien werkzaamheden van de gemeente niet voorafgaand aan de
overdracht zijn uitgevoerd, heeft de gemeente de verplichting om deze werkzaamheden achteraf uit te voeren.
Hiermee is voorkomen dat de notariële overdracht later wordt uitgevoerd.
Verwachte resultaten grondexploitaties
Alblasserdam kent 3 complexen met in exploitatie genomen bouwgronden: het betreft de projecten
Waterhoven, Vinkenpolderweg en het Havengebied.
De commissie BBV schrijft voor dat bij voor grondexploitatiecomplexen met een negatief exploitatieresultaat een
voorziening moet worden getroffen. De resultaten van de positieve grondexploitaties mogen na afsluiting van
het project (of eerder als aan bepaalde voorwaarden is voldaan) aan de reserve grondexploitaties worden
toegevoegd.
Bij positieve grondexploitaties met voldoende zekerheid over het resultaat moet tussentijds winst worden
genomen naar rato van reeds gerealiseerde kosten en opbrengsten, waarbij ook rekening moet worden
gehouden met projectspecifieke risico's.
Gezien de ontwikkelingen in het Havengebied en het traject dat is ingezet om te komen tot nieuwe planvorming
zijn de toekomstige kasstromen PM. Wél is rekening gehouden met de noodzakelijke plankosten die moeten
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worden gemaakt ten behoeve van de planontwikkeling. Deze worden ten laste gebracht van de Algemene
reserve grondexploitaties.
Onderstaande tabel laat zien wat de ontwikkeling is van de resultaatverwachtingen van de winstgevende en
exploitaties. In onderstaande tabel zijn de resultaten opgenomen van de actieve grondexploitaties zoals deze in
de 2e Burap 2017 werden gepresenteerd exclusief het Havengebied en de resultaten van de grondexploitaties
per 1-1-2018.
Resultaat grondexploitaties
Actualisatie grondexploitaties 2019
NCW per

NCW per

Grondexploitatie

1-1-2018

1-1-2019

totaal

2e Burap

Actualisatie

-4.000

-420.000

Totaal grondexploitaties

resultaat
-416.000

Het verwachte resultaat van de grondexploitaties per 1-1-2019 bedraagt € 100.000 negatief.
Het verschil van € 96.000 wordt veroorzaakt door hogere investeringslasten op de grondexploitatie Lint
Vinkenpolderweg.
Ontwikkeling grondexploitaties
Grond-

Boekwaarde

Mutaties

1-1-2018

2018

mutaties

Winstneming

31-12-2018

Actief winstgevend

5.017.000

289.000

5.306.000

252.000

5.558.000

Actief verliesgevend

3.090.000

-463.000

2.627.000

Totaal

8.107.000

-174.000

7.933.000

exploitatie

Boekwaarde na

Boekwaarde

2.627.000
252.000

8.185.000

De boekwaarde van de actieve grondexploitaties per 1-1-2018 (afgerond) bedroeg € 8.107.000. In 2018 werd
een positief saldo op uitgaven en inkomsten gerealiseerd à € 173.700. Daarnaast is een tussentijdse winst
genomen van € 252.000.
Bij de 2e Burap 2018 was voorzien dat de investeringen € 539.000 zouden bedragen en € 3.654.000. aan
opbrengsten zouden worden gerealiseerd. Daarmee was de geprognosticeerde boekwaarde (excl. tussentijdse
winstneming) per 31-12-2018 bij de 2e Burap € 5.112.000.

Grond-

Begroot 2e Burap 2018

Werkelijk

Boekwaarde

exploitatie

Lasten

Baten

Lasten

Baten

begroot

werkelijk

Actieve grondexploitaties

659.000

3.654.000

538.000

712.000

5.112.000

7.933.000

Totaal

659.000

3.654.000

538.000

712.000

5.112.000

7.933.000

Grondexploitaties zijn de financiële weergave van projecten die vaak meerdere jaren lopen. Per jaar kan dan ook
in beeld worden gebracht wat de inkomsten en uitgaven zijn. De onderstaande tabel is de weergave van het
verloop van kosten en opbrengsten op de actieve winstgevende grondexploitaties met de totale opbrengsten en
kosten, de stand van inkomsten en uitgaven tot nu toe (boekwaarde 31-12-2018) en de nog te realiseren
bedragen (de kasstromen van het Havengebied zijn in afwachting van een nieuwe grondexploitatie PM). Bij de
huidige planning zijn de nu actieve grondexploitaties per 31-12-2022 beëindigd.
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Grondexploitatie totaal

Nog te realiseren

INVESTERINGEN
1. Verwerving
2. Civiele techniek
3. Plankosten intern en extern
4. Overige kosten
5. Faseringskosten
TOTAAL INVESTERINGEN
OPBRENGSTEN
6. Grondopbrengsten
7. Bijdragen
Bijdragen
TOTAAL OPBRENGSTEN
Boekwaarde
NCW per 01-01-2019

2020

2021

2022

103.000
873.000
152.000
217.000
1.345.000

129.000
367.000
65.000
94.000
655.000

60.000
114.000
30.000
72.000
276.000

110.000
1.00023.000
132.000

Nog te realiseren
10.212.000
13.000
13.000,00
10.225.000

2019
4.764.000
13.000
13.000,00
4.777.000

2020
1.153.000
1.153.000

2021
2.748.000
2.748.000

2022
1.546.000
1.546.000

7.815.000-

4.754.000

4.255.000

1.783.000

370.000

293.000
1.464.000
247.000
406.000
2.410.000

2019

2023

2023
-

420.000 nadelig

€ 10.000.000

Cashflow
Investeringen
Opbrengsten

Rente
€0

Saldo
Boekwaarde

2019

2020

2021

2022

2023

2024

-€ 10.000.000

Winstneming
In de jaarrekening 2017 was een interpretatieverschil ontstaan tussen gemeente en accountant over tussentijdse
winstneming op de grondexploitaties. De tussentijdse winstneming van 2017 waar de gemeente het niet mee
eens was is in de jaarrekening 2018 bijgesteld van € 678.000 naar € 252.000.
Risico’s
Met projectontwikkeling zijn risico’s gemoeid; daarom zijn voor alle grondexploitaties de mogelijke risico’s in
beeld gebracht. Een groot deel van deze risico’s is gekwantificeerd (Risico = kans x gevolg). Per project is
vervolgens een risicoprofiel opgesteld.
Voor de actieve verliesgevende grondexploitaties worden de risico’s afgedekt middels de algemene reserve
grondexploitaties. Voor de winstgevende projecten uit het positieve resultaat mits het risicobedrag het positieve
resultaat niet overschrijdt.
In onderstaande tabel zijn de risico’s samengevat voor alle grondexploitaties en wordt de ontwikkeling van de
gekwantificeerde risico’s weergegeven ten opzichte van de 2e Burap 2018.
Grondexploitatie

Risico's
2e Burap 2018

Mutaties

Risico's

Niet afgedekt uit

1-1-2019

resultaat

Actieve grondexploitaties

523.000

151.000

674.000

10.000

Totaal Risico's

523.000

151.000

664.000

10.000

De afname van de risico’s wordt verklaard door ontwikkelingen op de individuele projecten. Deze ontwikkelingen
worden toegelicht in het vertrouwelijke deel van de rapportage ‘Actualisatie grondexploitaties 2019’.
Financiële positie grondexploitaties
De totale exploitatieresultaten zijn van invloed op de financiële positie van de gemeente. De gemeente
Alblasserdam kent de navolgende reserves en voorzieningen voor grondexploitaties. In deze paragraaf worden
ze kort omschreven en worden de mutaties voor het jaar 2017 vermeld.
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Algemene reserve grondexploitatie
Deze reserve is bedoeld als algemene buffer voor het opvangen van mogelijke tekorten binnen de
verschillende grondexploitaties en ter dekking van de risico’s van de verliesgevende grondexploitaties.
De stand van de reserve grondexploitaties per 1-1-2018 bedroeg € 2.738.000. In 2018 is € 1.645.000
onttrokken aan deze reserve. De onttrekking bestaat vooral uit een overheveling naar de algemene
reserve op grond van besluitvorming bij de jaarrekening 2017 van € 685.000, een correctie op eerdere
winstneming van € 426.000 en gemaakte kosten voor Molen Souburgh en Havengebied. Er is
€ 379.000 toegevoegd door grondverkoop. De Algemene reserve grondexploitaties bedraagt daarmee
per 31-12-2018 € 1.472.000.



Voorziening verliesgevende grondexploitaties
Deze voorziening dient voor het opvangen van tekorten die zijn ontstaan bij een grondexploitatie. In het
kader van de BBV-voorschriften is het noodzakelijk een voorziening te treffen op het moment dat een
verlies wordt berekend. De voorziening bedroeg per 1-1-2018 € 921.000 en door mutaties op de
grondexploitaties € 1.116.000 per 31-12-2018.

Weerstandsvermogen
Het gemeentelijk grondbeleid is een terrein waarbij enerzijds de gewenste gemeentelijke koers richtinggevend
is maar anderzijds de externe omstandigheden ook van invloed kunnen zijn op het gewenste resultaat. De
vastgoedmarkt, waar het grootste deel van de exploitaties sterk door wordt beïnvloed, is een moeilijk
voorspelbaar en beheersbaar terrein. Zeker op de bedrijvenmarkt maar ook op de woningmarkt zijn economische
schommelingen direct van invloed op de prijs maar vooral op de afzetsnelheid. Al met al betekent dit dat bij de
realisatie van de gewenste projecten een zeker risico ontstaat. De gevolgen van de wijzigingen in de risico’s in de
geactualiseerde grondexploitaties en de gevolgen daarvan voor het weerstandsvermogen 2018 worden
toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen.
Conclusie
Binnen de totale grondexploitatie gaan aanzienlijke bedragen om. Voor zover er sprake is van risico’s, zijn deze
afgedekt via een voorziening, samenwerkingsovereenkomst of beschikbaar weerstandsvermogen. Binnen de
totale grondexploitatie (incl. de bestemmingsreserve Algemene reserve grondexploitaties) is nog steeds sprake
van een toekomstig positieve verdiencapaciteit. Het blijft zaak actief te sturen op de cashflow binnen de
grondexploitatieprojecten zodat deze verdiencapaciteit ook daadwerkelijk verzilverd wordt. Voor de gevolgen
van de wijzigingen binnen de grondexploitaties voor de financiële positie van de gemeente Alblasserdam
verwijzen we naar paragraaf Weerstandsvermogen.
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Jaarrekening 2018
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Balans per 31 december 2018
(bedragen x € 1.000,-)
ACTIVA

31-12-2018

31-12-2017

Vaste activa
Immateriële vaste activa
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

637

720

0

0

- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

257

330

- Bijdrage in activa van derden

380

390

Materiële vaste activa

51.896

48.387

- Investeringen met een economisch nut
- gronden uitgegeven in erfpacht
- overige investeringen met een economisch nut
- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing
kan worden geheven
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

0

0

21.890

21.921

17.151

16.614

12.855

9.852

Financiële vaste activa

2.116

2.119

- Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen

604

604

0

0

0

0

- openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a van de Wet Fido

0

0

- woningbouwcorporaties

0

0

- deelnemingen

0

0

1.174

1.304

243

97

0

0

0
95

0
114

- gemeenschappelijke regelingen
- overige verbonden partijen
- Leningen aan:

- overige verbonden partijen
- Overige langlopende leningen
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
- Uitzettingen van Nederlands schuldpapier met een rentetyp. looptijd van één jaar of langer
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Totaal vaste activa

54.649

51.226

Vlottende activa
Voorraden

6.679

- Grond- en hulpstoffen
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

7.583

0

0

6.679

7.404

- Gereed product en handelsgoederen

0

179

- Vooruitbetalingen

0

0

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
- Vorderingen op openbare lichamen
- Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a
van de Wet Fido
- Overige verstrekte kasgeldleningen

5.184

3.684

3.925

3.184

0

0

0

0

- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist

0

0

- Rekening-courantverhoudingen met het Rijk

0

0

0
250

0
0

- Overige vorderingen

1.009

500

- Overige uitzettingen

0

0

- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen
- Uitzettingen van Nederlands schuldpapier met een rentetyp. looptijd korter dan één jaar

Liquide middelen
- Kassaldi
- Bank- en girosaldi
Overlopende activa
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die
ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst
naar de nog te ontvangen bedragen van:
Europese overheidslichamen
-

Het Rijk

-

Overige Nederlandse overheidslichamen

- overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van
volgende begrotingsjaren komen.

928

928

0

0

928

928
2.781

0

2.744

0

492

0

493

678

1.796

2.066

Totaal vlottende activa

15.572

14.939

Balanstotaal

70.221

66.165
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(bedragen x € 1.000,-)
PASSIVA

31-12-2018

31-12-2017

Vaste passiva
Eigen vermogen

17.939

18.074

- Algemene reserve

9.125

8.040

- Bestemmingsreserves

7.521

8.636

- Gerealiseerde resultaat

1.293

1.398

Voorzieningen

822

1.177

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

236

242

- Egalisatievoorzieningen

148

477

- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

438

458

0

0

- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
- Obligatieleningen

41.070
0

37.771
0

- Onderhandse leningen van:
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

0

0

41.052

37.753

- binnenlandse bedrijven

0

0

- Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a van de Wet Fido

0

0

- overige binnenlandse sectoren

0

0

0

0

18

18

0

0

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren
- Door derden belegde gelden
- Waarborgsommen
- Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten

Totaal vaste passiva

59.831

57.022

Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
- Kasgeld aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a van de Wet
Fido

7.429
0

5.952
0

- Overige kasgeldleningen

4.000

0

- Bank- en girosaldi

1.813

4.148

- Overige schulden

1.616

1.804

Overlopende passiva
- verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend
begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume;
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen
voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van
volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van:
-

Europese overheidslichamen
Het Rijk

-

Overige Nederlandse overheidslichamen

- Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.

2.961

3.191

0

0

0
0

0
0

729

511

2.232

2.680

Totaal vlottende passiva

10.390

9.143

Balanstotaal

70.221

66.165

Gewaarborgde geldleningen

53.337

54.261

0

0

Garantstellingen
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Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over begrotingsjaar 2018
Programma's

Bedragen x € 1.000

Raming 2018

Raming 2018

voor wijziging

na wijziging

Samenleven in Alblasserdam lasten
baten

6.136

644

-/-17.333

796

Toevoegingen aan reserves

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

862

862

332

-/- 530

Mutaties in de reserves

862

862

332

-/-530

Gerealiseerde resultaat

-/- 16.704

-/- 17.268

-/- 17.002

266

lasten

5.324

5.623

5.308

315

baten

1.358

1.864

2.885

1.021

-/- 3.966

-/- 3.760

-/- 2.423

1.337

Toevoegingen aan reserves

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

702

831

217

-/- 614

Mutaties in de reserves

702

831

217

-/- 614

Gerealiseerde resultaat

-/- 3.264

-/- 2.928

-/-2.205

723

lasten

12.185

13.674

12.054

1.620

baten

7.508

8.181

6.181

-/- 2.000

-/- 4.678

-/- 5.492

-/- 5.873

-/- 381

Toevoegingen aan reserves

285

111

529

-/- 419

Onttrekkingen aan reserves

25

160

741

581

Mutaties in de reserves

-/- 260

50

211

162

Gerealiseerde resultaat

-/- 4.938

-/- 5.443

-/-5.662

-/- 219

lasten

3.426

3.436

3.368

67

baten

766

766

918

152

-/- 2.659

-/- 2.669

-/- 2.450

219
-/- 99

Toevoegingen aan reserves

56

56

155

Onttrekkingen aan reserves

14

-/-4

14

18

Mutaties in de reserves

-/- 42

-/- 60

141

-/- 81

Gerealiseerde resultaat

-/- 2.701

-/- 2.729

-/- 2.592

138

lasten alg. dekkingsmid.

415

415

334

81

baten alg. dekkingsmid.
baten
Lasten overhead

31.759

32.021

32.450

429

4.112

4.116

4.172

-/- 57

-

-

-

-

10

10

-

10

-

-

-

-

Baten overhead
Lasten onvoorzien
Heffing VPB
Saldo van baten en lasten

Totaal

153

5.492

Saldo van baten en lasten

Solide financieel beleid

23.470

-/- 18.130

Saldo van baten en lasten

Besturen in Alblasserdam

23.622

4.693

Saldo van baten en lasten

(Be)leef in Alblasserdam

-/- realisatie 2018

-/- 17.566

Saldo van baten en lasten

Actief in Ablasserdam

22.260

Realisatie 2018 Raming na wijz.

27.221

27.480

27.943

464

Toevoegingen aan reserves

-

-

16

-/- 16

Onttrekkingen aan reserves

397

1.080

826

-/-272

Mutaties in de reserves

397

1.098

810

-/- 288

Gerealiseerde resultaat

27.618

28.578

28.753

175

lasten

47.733

50.896

48.706

2.190

baten

46.084

48.325

48.570

246

-/- 1.649

-/- 2.571

-/- 136

2.436

341

166

701

-/- 535

Saldo van baten en lasten
Toevoegingen aan reserves
Onttrekkingen aan reserves

2.000

2.947

2.130

-/- 818

Mutaties in de reserves

1.659

2.781

1.429

-/- 1.352

Gerealiseerde resultaat

10

210

1.293

1.083

Jaarstukken 2018 – gemeente Alblasserdam (Definitief vastgesteld d.d. 28 mei 2019)

125

Toelichtingen
1. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het "Besluit Begroting en
Verantwoording Provincies en Gemeenten" (BBV) daarvoor geeft.
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen
tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden
slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden
voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.
De algemene uitkering wordt bepaald op grond van de laatste circulaire van het ministerie.
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop de het dividend
betaalbaar gesteld wordt (moment besluitvorming algemene vergadering van aandeelhouders).
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg
van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende
arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter
toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten
als ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en
dergelijke.
Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van jaarlijks gelijkblijvend volume wordt geen voorziening
getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de
meerjarenbegroting, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld
reorganisaties) wordt wel een verplichting opgenomen.
Balans
Vaste activa
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd
met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek
en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en
ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief. Geactiveerde kosten
verbonden aan het afsluiten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven gedurende de restant looptijd
van de betrokken geldlening.
Bijdragen aan activa in eigendom van derden zijn gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen,
verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het
betrokken actief van een derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan
de publieke taak. Tot en met het boekjaar 2015 stond deze post gerubriceerd onder de financiële vaste activa.
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Materiële vaste activa
Algemeen
Activa worden gewaardeerd op bais van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de
inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte
grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden
toegerekend.
Investeringen met economisch nut
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die
gevallen wordt op het saldo afgeschreven.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn vastgelegd in de Nota Waardering en Afschrijving vaste activa 2017.
De belangrijkste termijnen zijn:








Voor wegen wordt de componentenmethode toegepast:
o Fundering wegen
60 jaar
o Toplaag wegen elementen
30 jaar
o Toplaag wegen asfaltverhardingen
15 jaar
Gebouwen:
o Bedrijfsgebouwen
60 jaar
o Renovatie
40 jaar
o Schoolgebouwen
60 jaar
Vervoermiddelen
5-15 jaar
Gronden en terreinen
0 jaar
Machines, apparaten en installaties
o Hardware en Software
3-5 jaar
o Overige apparaten en installaties
5-20 jaar

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Investeringen met een maatschappelijk nut worden, evenals investeringen met een economisch nut
geactiveerd en over de verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven.
In erfpacht uitgegeven gronden
Voor in erfpacht uitgegeven gronden geldt de uitgifteprijs van eerste uitgifte als verkrijgingsprijs. Gronden in
eeuwigdurende erfpacht worden gewaardeerd tegen registratiewaarde. Eventuele afkoopsommen voor
voortdurende contracten zijn verwerkt onder de langlopende schulden en vervallen naar rato van
afkoopperiode vrij ten gunste van het resultaat.
Financiële vaste activa
Uitzetting met een rentetypische looptijd langer dan één jaar worden verantwoord onder de financiële vaste
activa. Uitzettingen met een rentetypische looptijd minder dan één jaar worden verantwoord onder de
uitzettingen onder de vlottende activa. Bij het begrip "rentetypische looptijd" gaat het om de definitie vanuit
de Wet Fido en is ingegeven door beheersing van renterisico's. De definitie luidt: het tijdsinterval gedurende de
looptijd van een geldlening, waarin op basis van de leningvoorwaarden van de geldlening sprake is van een
door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante rentevergoeding. Voor een uitzetting die
een looptijd kent van tien jaar met een vaste rente, geldt dat deze altijd als vast activum dient te worden
opgenomen ook al resteert er minder dan één jaar van de oorspronkelijke looptijd.
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Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van
het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen
onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Van een
“deelneming” is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als een gemeente participeert in het aandelenkapitaal van
een NV of BV.
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen, leningen u/g en
overige uitzettingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte
oninbaarheid in mindering gebracht.
Vlottende activa
Voorraden
De grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen die zijn
gebaseerd op de gemiddelde betaalde inkoopprijs. Verschillen tussen de standaard verrekenprijs en betaalde
inkoopprijs worden als resultaat verantwoord. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar
marktwaarde.
De als onderhanden werken opgenomen “bouwgronden in exploitatie” (BIE) zijn gewaardeerd tegen de
vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks
aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en
woonrijpmaken) alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en
beheerskosten.
Voor verliesgevende grondexploitaties wordt ten laste van de “algemene reserve grondexploitaties” een
voorziening gevormd, welke op de balans in mindering wordt gebracht op de BIE. Winsten uit de
bouwgrondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van
betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is, worden de
verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.
Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde
lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich met name voor indien voorraden incourant worden.
Uitzettingen met een rentetypische looptijd minder dan één jaar (vorderingen) en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening
in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.
Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
Vaste passiva
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserves, bestemmingsreserves en het gerealiseerd resultaat
volgend uit het overzicht van baten en lasten. Het gerealiseerd resultaat van voorgaand jaar is conform het
betreffende raadsbesluit verwerkt in de algemene en bestemmingsreserves.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het
voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter tegen de contante
waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De
onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot
onderhoud aan (een deel van ) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de
kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf "onderhoud kapitaalgoederen" die is
opgenomen in het jaarverslag, is het gevoerde beleid toegelicht.
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Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste
schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.
Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde
schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie
opgenomen.
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2. Toelichting op de balans per 31 december 2018
2.1. Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:
Boekwaarde
per 31-12-2018
-

Boekwaarde
per 31-12-2017
-

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

257.000

330.000

Bijdrage in activa van derden

380.000

390.000

Totaal

637.000

720.000

Kosten afsluiten geldleningen/saldo agio en disagio

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar:
Boekwaarde
31-12-2017

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen
van
derden

Afwaarderingen

Boekwaarde
31-12-2018

-

-

-

-

-

-

-

330.000

-

-

73.000

-

-

257.000

390.000

-

-

10.000

-

-

380.000

720.000

-

-

83.000

-

-

637.000

Kosten afsluiten geldleningen,
agio/disagio
Kosten onderzoek en ontwikkeling
voor een bepaald actief
Bijdrage in activa van derden
Totaal

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:
Boekwaarde
per 31-12-2018
-

Boekwaarde
per 31-12-2017
-

Investeringen met een economisch nut
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding
van de kosten een heffing kan worden geheven
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

21.889.000

21.921.000

17.151.000

16.614.000

12.855.000

9.852.000

Totaal

51.895.000

48.387.000

Boekwaarde
per 31-12-2018
2.076.000

Boekwaarde
per 31-12-2017
2.004.000

In erfpacht uitgegeven gronden

Overige investeringen met economisch nut

Gronden en terreinen (algemene dienst)
Woonruimten
Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa
Totaal
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-

-

18.570.000

18.737.000

372.000

401.000

96.000

118.000

342.000

282.000

433.000

379.000

21.889.000

21.921.000
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Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de overige investeringen met economisch nut
gedurende het jaar:

Gronden en terreinen

Boekwaarde
31-12-2017
2.004.000

Investeringen
72.000

Desinvesteringen
-

Afschrijvingen
-

Bijdragen
van
derden
-

Afwaarderingen
-

Boekwaarde
31-12-2018
2.076.000

-

-

-

-

-

-

-

Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg- en waterbouwkundige
werken
Vervoermiddelen

18.737.000

545.000

-

710.000

-

-

18.570.000

401.000

-

-

28.000

-

-

372.000

118.000

-

-

23.000

-

-

96.000

Machines, apparaten en installaties

282.000

85.000

-

26.000

-

-

342.000

Overige materiële vaste activa

379.000

82.000

-

27.000

-

-

433.000

21.921.000

785.000

-

814.000

-

-

21.889.000

Woonruimten

Totaal

De analyse op begrotingsrechtmatigheid en de bestedingen van 2018 van de investeringskredieten is
opgenomen in onderdeel 3.1. in de toelichting op het overzicht van baten en lasten.
Overige investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden
geheven:
Boekwaarde
per 31-12-2018
-

Boekwaarde
per 31-12-2018
-

Woonruimten

-

-

Bedrijfsgebouwen

-

-

15.164.000

14.650.000

Gronden en terreinen (algemene dienst)

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en installaties

38.000

47.000

1.872.000

1.835.000

77.000

82.000

17.151.000

16.614.000

Overige materiële vaste activa
Totaal

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de investeringen met economisch nut gedurende het
jaar waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:
Boekwaarde
31-12-2017
-

Investeringen
-

Desinvesteringen
-

Afschrijvingen
-

Bijdragen
van
derden
-

Afwaarderingen
-

Boekwaarde
31-12-2018
-

Woonruimten

-

-

-

-

-

-

-

Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg- en waterbouwkundige
werken
Vervoermiddelen

-

-

-

-

-

-

-

14.650.000

833.000

-

318.000

-

-

15.164.000

47.000

-

-

9.000

-

-

38.000

Machines, apparaten en installaties

1.835.000

157.000

-

121.000

-

-

1.872.000

82.000

-

-

5.000

-

-

77.000

16.614.000

990.000

-

453.000

-

-

17.151.000

Gronden en terreinen

Overige materiële vaste activa
Totaal

De analyse op begrotingsrechtmatigheid en de bestedingen van 2018 van de investeringskredieten is
opgenomen in onderdeel 3.1. in de toelichting op het overzicht van baten en lasten.
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Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de investeringen in de openbare ruimte met
maatschappelijk nut gedurende het jaar:

Gronden en terreinen
Grond-, weg- en waterbouwkundige
werken
Overige materiële vaste activa
Totaal

Boekwaarde
31-12-2017
-

Investeringen
-

Desinvesteringen
-

Afschrijvingen
-

Bijdragen
(van
derden)
-

9.216.000

3.192.000

-

651.000

132.000

-

636.000

670.000

-

33.000

43.000

-

1.229.000

9.852.000

3.863.000

-

684.000

175.000

-

12.855.000

Afwaar- Boekwaarde
deringen 31-12-2018
11.626.000

Onder bijdragen (van derden) zijn de bedragen van derden en bijdragen uit de reserves en andere projecten
opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering. Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen
vermeld wegens duurzame waardeverminderingen.
De analyse op begrotingsrechtmatigheid en de bestedingen van 2018 van de investeringskredieten is
opgenomen in onderdeel 3.1. in de toelichting op het overzicht van baten en lasten.
Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Boekwaarde
31-12-2017

Investeringen

Afschrijvingen/aflossingen

Desinvesteringen

Afwaarderingen

Boekwaarde
31-12-2018

Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen

604.000

-

-

-

-

604.000

- gemeenschappelijke regelingen

-

-

-

-

-

-

- overige verbonden partijen

-

-

-

-

-

-

- openbare lichamen als bedoeld in artikel 1,
onderdeel a van de Wet Fido

-

-

-

-

-

-

- woningbouwcorporaties

-

-

-

-

-

-

- deelnemingen

-

-

-

-

-

-

1.304.000

-

-

130.000

-

1.174.000

97.000

162.000

-

16.000

-

243.000

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een
rentetypische looptijd van één jaar of langer

-

-

-

-

-

-

Uitzettingen van Nederlands schuldpapier met
een rentetyp. looptijd van één jaar of langer

-

-

-

-

-

-

114.000

-

-

19.000

-

95.000

2.119.000

162.000

-

165.000

-

2.116.000

Leningen aan:

- overige verbonden partijen
Overige langlopende leningen

Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar
Totaal
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Vlottende activa
Voorraden
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:
Boekwaarde
per 31-12-2018
Grond- hulpstoffen

Boekwaarde
per 31-12-2017
-

-

6.679.000

7.404.000

Gereed product en handelsgoederen

-

179.000

Vooruitbetalingen

-

-

6.679.000

7.583.000

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

Totaal

De in de balans opgenomen post onderhanden werk kan worden uitgesplitst naar de volgende categorieen:
Boekwaarde
per 31-12-2018

Boekwaarde
per 31-12-2017

- bouwgronden in exploitatie

7.071.000

7.865.000

- overige onderhanden werk

-392.000

-461.000

6.679.000

7.404.000

Onderhanden werk:

Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in het jaar het volgende overzicht worden gegeven:
Voorziening
verlieslatend
Boekwaarde
complex
31-12-2017 31-12-2017
Totaal

8.786.000

Balanswaarde
31-122017

921.000- 7.865.000

Investeringen Opbrengsten

Voorziening
verliesBoeklatend
Resultaatwaarde
complex
neming 31-12-2018 31-12-2018

539.000

-/- 426.000

712.000

Nog te maken
kosten

8.187.000

Balanswaarde
31-122018

1.116.000- 7.071.000

2.391.000

+/+

Nog te verwachten opbrengsten

10.225.000

-/-

Verwacht exploitatieresultaat (-/- = nadelig)

-/- 353.000

Voor de verliesgevende complexen wordt een verlies verwacht van € 1.116.000.
Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.
Bij de doorrekening van de grondexploitaties is rekening gehouden met de volgende parameters:
 Opbrengstenstijgingspercentage 0%
 Kostenstijgingspercentage 3% (vanaf 2021 2%)
 Disconteringsvoet 2%
 Rente 1,8%
Van bovenstaande parameters is afgeweken indien met derden contractuele afspraken zijn gemaakt.
De verwachte eindjaren voor de grexen lopen van 2017 tot en met 2022.
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Het overige onderhanden werk bestaat uit het saldo van de boekwaarde voor de bouw van de te verkopen
woonwagenstandplaatsen en de hiervoor getroffen verliesvoorziening.
Het gereed product en handelsgoederen bestaat uit voorraden grond.
Uitzettingen met een rentetypische looptijd minder dan één jaar (vorderingen)
De in de balans opgenomen uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of minder kunnen als
volgt worden gespecificeerd:
Boekwaarde
31-12-2018

Voorziening
oninbaarheid

Balanswaarde
31-12-2018

Balanswaarde
31-12-2017

3.925.000

0

3.925.000

3.184.000

Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als
bedoeld in artikel 1, onderdeel a van de Wet Fido

0

0

0

0

Overige verstrekte kasgeldleningen

0

0

0

0

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist

0

0

0

0

Rekening-courantverhoudingen met het rijk

0

0

0

0

Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële
instellingen

0

0

0

0

250.000

0

250.000

0

Overige vorderingen

1.009.000

0

1.009.000

500.000

Overige uitzettingen

0

0

0

0

5.184.000

0

5.184.000

3.684.000

Vorderingen op openbare lichamen

Uitzettingen van Nederlands schuldpapier met een
rentetyp. looptijd korter dan één jaar

Totaal

Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:
Boekwaarde
per 31-12-2018
0

Boekwaarde
per 31-12-2017
0

Banksaldi

928.000

928.000

Totaal

928.000

928.000

Kassaldi

Overlopende activa
De overlopende activa kan als volgt worden gespecificeerd:
Boekwaarde
per 31-12-2018

Boekwaarde
per 31-12-2017

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te
ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

985.000

678.000

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen
die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

1.796.000

2.066.000

Totaal

2.781.000

2.744.000
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De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door
voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel zijn nader gespecificeerd in de toelichting op
de overlopende passiva. Onderstaand is de specificatie opgenomen:
Saldo per Toevoegingen
31-12-2017
Europese overheidslichamen
Het Rijk

0

0

Ontvangen
Saldo per
bijdragen 31-12-2018
0

0

0

492.000

0

492.000

Overige Nederlandse overheidslichamen

678.000

66.000

251.000

493.000

Totaal

678.000

558.000

251.000

985.000

Onderstaand is de specificatie per uitkering van Nederlandse overheidslichamen opgenomen.
Saldo per Toevoegingen
31-12-2017

Ontvangen
Saldo per
bijdragen 31-12-2018

Herstructurering Vinkenwaard Noord

180.000

0

180.000

0

BAR-Route

391.000

0

0

391.000

Fietspad Beneden Merwederoute PZH

36.000

0

0

36.000

Projectsubsidie stad- en landverbindingen

21.000

0

21.000

0

Verkeersveiligheidsmaatregelen zebrapaden

50.000

0

50.000

0

Lammetjeswiel

0

20.000

0

20.000

Fietspad Oost-Kinderdijk

0

46.000

0

46.000

Vangnetuitkering participatiewet - 2017

0

492.000

0

492.000

678.000

558.000

251.000

985.000

Totaal

De overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen betreffen:




Bedragen die ten gunste van het verslagjaar komen, maar waarvan de bedragen in de loop van
daaropvolgende jaren worden ontvangen. In deze post is een voorziening opgenomen voor € 23.000
voor te ontvangen bedragen van SVHW (dubieuze belastingdebiteuren).
Facturen die voor 31 december betaalbaar zijn gesteld, maar waarvan de lasten betrekking hebben op
het volgende dienstjaar.
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2.2. Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:
Boekwaarde
Boekwaarde
per 31-12-2018 per 31-12-2017
Algemene reserve

9.125.000

8.040.000

Bestemmingsreserves

7.521.000

8.636.000

Gerealiseerde resultaat

1.293.000

1.398.000

17.939.000

18.074.000

Totaal

Het verloop in het jaar wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:
Specificatie en verloopoverzicht reserves 2018
Stand Bestemming
31-12-2017
resultaat

Rente
Cluster 1 Algemene reserves
Algemene reserve
Taakmutaties algemene reserve
Innovatiereserve
Cluster 2 Reserves grondexploitatie
Algemene reserve grondexploitatie
Cluster 3 Egalisatiereserves
Reserve riolering
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing
Afkoopsommen onderhoud van graven
Cluster 4 Reserves instandhouding kapitaalgoederen
Reserve instandhouding voorzieningenniveau
Cluster 5 Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve subsidiebijdrage Bibliotheek
Bestemmingsreserve liquidatie Toon
Bestemmingsreserve veiligheid
Bestemmingsreserve jumelage
Bestemmingsreserve Jeugd
Nieuwbouw zwembad 2014
Reserve kunst in de openbare ruimte
Reserve duurzaamheid
Jaarresultaat
Totaal reserves

7.707.000
53.000
280.000
8.040.000

2.083.000

2.083.000

2.738.000
2.738.000

-/- 685.000
-/- 685.000

Onttrekkingen

Resultaat
Stand
2018 31-12-2018

880.000
5.000
129.000
16.000 1.014.000

8.926.000
48.000
151.000
9.125.000

Toevoegingen
Overige
16.000

379.000
379.000

960.000
960.000

1.472.000
1.472.000

1.575.000
0
176.000
1.751.000

151.000
154.000
305.000

-

330.000
2.056.000

3.800.000
3.800.000

-

-

3.800.000
3.800.000

136.000
61.000
5.000
4.000
52.000
38.000
42.000
9.000

111.000

25.000
61.000
5.000
4.000
47.000
42.000
9.000

5.000
38.000

347.000
1.398.000 -/-1.398.000
18.074.000

1.726.000

-

-

154.000
1.293.000

193.000
1.293.000

701.000 2.129.000 1.293.000 17.939.000

Onder “bestemming resultaat” staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming
van het resultaat van het voorgaande boekjaar.
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Per cluster zijn hierna de aard en reden van de reserves toegelicht alsmede de belangrijkste mutaties in het
jaar:
Cluster
1. Algemene reserves

Reserve
Algemene reserve

Toelichting aard, reden en belangrijkste mutaties
De jaarresultaten worden, voor zover er geen bestemmingsvoorstellen zijn
gedaan, gemuteerd in de algemene reserve.
De gemeenteraad heeft d.d. 10 juli 2018 ingestemd met het ten laste van het
resultaat 2017 overhevelen van een aantal restant budgetten naar 2017 voor
een bedrag van € 260.000. Het restant saldo van € 1.138.000 is toegevoegd aan
de algemene reserve.
De belangrijkste overige onttrekkingen betreffen:

Dekking kosten incidenteel tekort inkomensondersteuning € 274.000

Dekking kosten incidenteel tekort serviceorganisatie Jeugd € 213.000

Dekking verplaatsingskosten woonwagenstandplaatsen € 50.000

Dekking impuls Statushouders € 49.000

Taakmutaties algemene
reserve

Innovatiereserve

2. Reserve
grondexploitatie

Algemene reserve
grondexploitatie

Dit deel van de algemene reserve betreft middelen, die beschikbaar moeten
blijven voor geoormerkte bestemmingen, en via de resultaatbestemming aan de
reserve Taakmutaties algemene reserve zijn toegevoegd.
De onttrekking in 2016 heeft betrekking op de incidentele middelen voor het
rMJP.
Dit deel van de algemene reserve is bestemd voor aanpassingen aan de interne
organisatie.
De raad heeft d.d. 9 juli 2013 besloten om de inkomsten en uitgaven die
samenhangen met de bouw van de nieuwe sporthal Molenzicht te dekken uit
deze reserve. In 2018 is er voor € 129.000 onttrokken voor voorbereiding en
begeleiding inzake de bouw van de sporthal.
In de op 17 december 2013 door de gemeenteraad vastgestelde Nota grond- en
vastbeleid zijn beleidsrichtlijnen vastgesteld voor de ‘algemene reserve
grondexploitatie’. In Alblasserdam wordt gestreefd naar een verhouding tussen
risico’s van de projecten met een verwacht verlies, de risico’s op afgesloten
projecten en de weerstandscapaciteit van minimaal 1 en maximaal 1,4. Dit
wordt uitgedrukt in de weerstandsratio. In gevallen dat de ratio zich buiten deze
bandbreedte begeeft, wordt bij de jaarrekening een voorstel gedaan voor
verrekening tussen de reserve grondexploitaties en de algemene reserve.
Voor een nadere toelichting op de risico’s en weerstandsratio voor
grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.

3. Egalisatiereserves

Reserve riolering
Egalisatiereserve
afvalstoffenheffing
Afkoopsommen
onderhoud van graven

4. Reserves
instandhouding
kapitaalgoederen

Reserve instandhouding
voorzieningeniveau

5. Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve
subsidiebijdrage
bibliotheek
Bestemmingsreserve
liquidatie Toon
Bestemmingsreserve
veiligheid
Bestemmingsreserve
jumelage

De resultaten van de grondexploitaties in verband met afsluiting, winstneming
en aanvullende stortingen zijn verantwoord in deze reserve.
Deze reserve dient ter egalisatie van de saldi op het product riolering ter
gelijkmatige verdeling in de tariefstelling rioolheffing.
Deze reserve dient ter egalisatie van de saldi op het product afvalstoffenheffing
ter gelijkmatige verdeling in de tariefstelling afvalstoffenheffing.
Deze reserve dient ter egalisatie van de saldi op het product begraafplaats, voor
gelijkmatige verdeling van de exploitatie- en onderhoudskosten (inclusief
kapitaallasten) alsmede toekomstige onderhoudsverplichtingen aan de
begraafplaats.
De gemeenteraad heeft d.d. 8 november 2016 ingestemd de stelselwijziging
voor vervangingen in de openbare ruimte. Onderdeel van het besluit is het
instellen van de reserve instandhouding voorzieningenniveau. Deze reserve
heeft als doel: het kunnen opvangen van 'pieken'in de kapitaallasten door
vervangingen van gebouwen en in de openbare ruimte binnen een structureel
sluitende begroting.
Deze reserve dient ter dekking van de jaarlijkse lasten van
(investerings)subsidies.
De reserves is gevormd voor de te verwachten kosten in verband met de
liquidatie van TOON.
Hierin worden niet bestede gelden ten behoeve van veiligheid gestort, zodat
deze later alsnog besteed kunnen worden.
De samenwerking tussen Alblasserdam en Sered is niet opnieuw geformaliseerd
en alleen de lopende contacten worden onderhouden. Het beperkte restant
budget jumelage wordt op grond van het besluit van de gemeenteraad d.d. 25
september 2012 beschikbaar gehouden voor eventuele werkbezoeken over en
weer en het organiseren van kennis en expertise voor de renovatie van het
kasteel in het centrum van Sered.
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Cluster

Reserve
Bestemmingsreserve
jeugd
Nieuwbouw zwembad
2014

Reserve kunst in de
openbare ruimte
Reserve duurzaamheid

Toelichting aard, reden en belangrijkste mutaties
In afwachting van verdere besluitvorming worden in de begroting opgenomen
gelden, voor zover niet uitgegeven in een dienstjaar, in deze reserve gestort. In
2011 en 2012 was dit het geval. In 2015 zijn er geen mutaties geweest.
Deze reserve is ingesteld ter dekking van (toekomstige) lasten van het nieuwe
zwembad. In de aanloop naar de ingebruikname van het nieuwe zwembad zijn
jaarlijks bedragen gestort in de reserve conform de (gewijzigde) begroting. In
2015 is een deel van de lasten van het zwembad onttrokken aan deze reserve.
Deze reserve is in 2014 ingesteld. Toevoegingen vinden plaats bij investeringen
in openbare gebouwen. De toevoeging bedraagt 1% van de investering.
De reserve is een restantsaldo dat is bestemd voor duurzaamheid.

Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen in het jaar wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
Boekwaarde
31-12-2017

Toevoeging

Boekwaarde
Aanwending 31-12-2018

Vrijval

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

242.000

40.000

-

46.000

236.000

Voorzieningen onderhoud

477.000

190.000

0

519.000

148.000

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed
moeten worden

458.000

157.000

177.000

-

438.000

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de
bestemming gebonden is

0

0

0

0

0

1.177.000

387.000

177.000

565.000

822.000

Totaal

In de kolom “vrijval” zijn de bedragen opgenomen welke ten gunste van het overzicht van baten en lasten zijn
vrijgevallen. Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorzieningen
gebracht. De voorzieningen betreffen:
Boekwaarde
Boekwaarde
per 31-12-2018 per 31-12-2017

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s:
Cluster 1:
- voorziening afrondende werkzaamheden complexen
- voorziening reorganisatie buitenruimte
- voorziening wethouders pensioenen

0
21.000
215.000

23.000
38.000
181.000

148.000
0

160.000
317.000

438.000
0

281.000
177.000

0

0

822.000

1.177.000

Voorzieningen onderhoud:
Cluster 2
- voorziening baggeren
- voorziening onderhoud kapitaalgoederen (gebouwen)
Voorzieningen voor middelen van derden die specifiek besteed moeten worden:
Cluster 3
- voorziening riolering
- voorziening afkoopsommen onderhoud van graven

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is
Totaal
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Per cluster zijn hierna de aard en reden van de voorzieningen toegelicht alsmede de belangrijkste mutaties in
het jaar:
Cluster
1. Voorzieningen ter
afdekking van
verplichtingen, risico’s
en verliezen

Voorziening
Afronding complexen

Toelichting aard, reden en belangrijkste mutaties
Deze voorziening wordt gebruikt voor het afdekken van kosten van de
afwikkeling van reeds afgesloten grondexploitaties, waaronder de aanleg van
civieltechnische werken.

Reorganisatie
buitenruimte

Bij het opstellen van de jaarrekening 2014 is een voorziening gevormd voor de
te verwachten kosten in verband met de reorganisatie buitenruimte. Per 31
december 2017 is de voorziening geactualiseerd op basis van de te verwachten
resterende kosten.
De voorziening is gevormd voor het verschil tussen de pensioenaanspraken van
(gewezen) wethouders en het beschikbare beleggingstegoed bij de
verzekeringsmaatschappij.
Deze voorziening had als functie om de lasten van het groot onderhoud van de
baggeren meerjarig te egaliseren.
Deze voorziening heeft als functie om de lasten van het onderhoud van
gemeentelijk vastgoed meerjarig te egaliseren. De belangrijkste bestedingen in
2017 hebben betrekking op het onderhoud van Landvast.
Deze voorziening is gevormd in 2017. De gemeente schrijft lineair af op de
riolering. Op het moment dat de gemiddelde levensduur van de riolering is
overschreden zijn jaarlikse lasten lager dan de gemiddelde lasten. Hiervoor is de
voorziening gevormd, om de lasten in de toekomst niet explosief te laten
stijgen.
Deze voorziening is gevormd in 2017. De gemeente heeft in 2017
afkoopsommen ontvangen voor toekomstig onderhoud van graven. Op grond
van gewijzigde verslaggevingsvoorschriften is het saldo vrijgevallen in 2018.

Wethouders pensioenen

2. Voorzieningen op
basis van
beheerplannen

Baggeren

3. Voorzieningen voor
middelen van derden
die specifiek besteed
moeten worden

Voorziening riolering

Onderhoud
kapitaalgoederen

Voorziening
afkoopsommen
onderhoud van graven

Vaste schulden
De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar is als
volgt:
Boekwaarde
per 31-12-2018
Obligatieleningen

Boekwaarde
per 31-12-2017
0

0

0

0

41.052.000

37.753.000

- binnenlandse bedrijven

0

0

- overige binnenlandse sectoren

0

0

- buitenlandse instellingen

0

0

41.052.000

37.753.000

0

0

18.000

18.000

0

0

41.070.000

37.771.000

Onderhandse leningen
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

Door derden belegde gelden
Waarborgsommen
Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten
Totaal
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In onderstaand overzicht wordt het verloop in het jaar weergegeven van de vaste schulden met een looptijd
langer dan één jaar:
Saldo
31-12-2017
Obligatieleningen
Onderhandse leningen

0

0

0

0

37.753.000

7.000.000

3.701.000

41.052.000

0

0

0

0

18.000

0

0

18.000

0

0

0

0

37.771.000

7.000.000

3.701.000

41.070.000

Door derden belegde gelden
Waarborgsommen
Verplichtingen uit hoofde van financial
leaseovereenkomsten
Totaal

Saldo
31-12-2018

Vermeerderingen Aflossingen

De totale rentelast voor het jaar 2018 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer dan één
jaar bedraagt € 854.000. De aflossingsverplichting van € 9.191.000 voor 2019 is verantwoord onder de vaste
schulden.
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd minder dan één jaar (kortlopende schulden)
De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Boekwaarde
per 31-12-2018

Boekwaarde
per 31-12-2017

Kasgeldleningen

4.000.000

0

Bank- en girosaldi

1.813.000

4.148.000

Overige schulden

1.616.000

1.804.000

Totaal

7.429.000

5.952.000

Overlopende passiva
De overlopende passiva kan als volgt worden gespecificeerd:
Boekwaarde
per 31-12-2017
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar
tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde
verplichtingen van vergelijkbaar volume

Boekwaarde
per 31-12-2016
0

0

0
0
729.000

0
0
511.000

- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

2.232.000

2.680.000

Totaal

2.961.000

3.191.000

- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende
begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van:
Europese overheidslichamen
Het Rijk
Overige Nederlandse overheidslichamen
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De in de balans (onder overlopende activa) opgenomen van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen
voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel en de
in de balans (onder de overlopende passiva) opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van
volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Saldo per
31-12-2017
Tijdelijke overgangsregeling ISV Geluid

Vrijgevallen
Toevoegingen bedragen/bestedingen

Saldo per
31-12-2018

475.000

0

0

475.000

Lammetjeswiel

23.000

0

23.000

0

Kruispunt Grote Beer

12.000

0

0

12.000

0

242.000

0

242.000

510.000

242.000

23.000

729.000

Bodem en Geluid – ISV 3
Totaal
3

De overige verplichtingen en vooruit ontvangen bedragen betreffen:
3





Verplichtingen die in het verslagjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling
komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van
vergelijkbaar volume.
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Het onder de balans opgenomen bedrag voor gewaarborgde geldleningen en verstrekte garantstellingen kan
als volgt worden gespecificeerd:

Aard/omschrijving
Categorie A

Directe
borgstellingen

Categorie B

Achtervang WSW

Percentage
borgstelling
(gemiddeld)

Boekwaarde
31-12-2018

Door
gemeente
geborgd
31-12-2018

Boekwaarde
31-12-2017

Door
gemeente
geborgd
31-12-2017

2%

639.427.455

13.964.287

620.384.000

10.940.000

100 %

39.372.572

39.372.572

43.316.000

43.316.000

8%

678.800.027

53.336.859

663.700.00

54.256.000

Totaal

In het verslagjaar zijn geen daadwerkelijke bedragen betaald uit hoofde van aanspraken op de verleende borgen garantstellingen.
Huurcontracten
De gemeente Alblasserdam is in 2018 de navolgende huurcontracten aangegaan:
Cortgene 9a
Staalindustrieweg 5a
Goudsbloemstraat 13a

Ingangsdatum
23-04-2018
01-03-2018
01-04-2018

einddatum
15-04-2020
29-02-2020
30-09-2019

bedrag
€ 16.800 p.j.
€ 57.600 p.j.
€ 10.000 p.j.

Vennootschapsbelasting (VPB) overheidsondernemingen
Met ingang van 1 januari 2016 zijn gemeenten VPB-plichtig voor de activiteiten die als overheidsonderneming
worden aangemerkt. Voor de jaarrekening 2018 hebben wij de fiscale VPB-positie ingeschat. Vooralsnog
verwachten wij over 2016, 2017 en 2018 een fiscaal verlies op ondernemingsactiviteiten. In de jaarrekening
2018 is geen VPB-last over 2018 en geen VPB-schuld per 31 december 2018 verantwoord.
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3. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het jaar 2018
(inclusief analyse rechtmatigheid)
3.1. Analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken
(inclusief analyse rechtmatigheid)
Programma’s
Voor een toelichting op de analyse van de afwijkingen tussen begroting na wijziging en de realisatie in 2018
wordt verwezen naar de programmaverantwoording. Per programma is bij het onderdeel ‘Wat heeft het
gekost?’ een toelichting opgenomen. Zie de pagina’s 36-39, 48-51, 68-72, 79-81 en 86-88.
Het totaal van de lasten in de programmarekening bedraagt € 48.706.000. Ten opzichte van de begroting
(€ 50.896.000) zijn de werkelijke bestedingen € 2.190.000 lager.
Programma
(begragen X € 1.000)

Lasten
begroot
2018

Lasten
realisatie
2018

Begroot -/realisatie

23.622

23.470

153

5.623

5.308

315

(Be)leef in Alblasserdam

13.674

12.054

1.620

Besturen in Alblasserdam

3.436

3.368

67

Solide financieel beleid

4.531

4.506

25

50.896

48.706

2.190

Samenleven in Alblasserdam
Actief in Alblasserdam

Totaal

Er zijn geen overschrijdingen van de begrote lasten op de programma's.
Investeringskredieten
In de toelichting op de balans bij 2.1 Vaste activa zijn de navolgende investeringsuitgaven verantwoord. Deze
bedragen sluiten aan op de investeringsbestedingen uit de hieronderstaande rechtmatigheidanalyse.
Bestedingen 2018
investeringen met een economisch nut
investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven

785.000
990.000

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

3.863.000

Totaal

5.638.000
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Investering

Beschikbaar
Werkelijk
Cumulatief
gesteld krediet besteed in 2018 besteed t/m 2018

Restant krediet
per 31
december 2018

Duurzaamheid Schoolgebouwen

270.000

115.000

225.000

Beheersysteem openbare ruimte

75.000

5.000

47.000

28.000

Fietspad BMR Deel 1,3 en 4

1.340.000

59.000

628.000

712.000

Woonwagenwoningen

1.059.000

15.000

634.000

425.000

Woonwagen Standplaatsen

1.603.000

1.175.000

1.284.000

319.000

849.000

494.000

844.000

5.000

Scheldeplein
Parkeerplaats Molenzicht

45.000

85.000

75.000

75.000

10.000

Uitvoeringskrediet grondstoffenplan

465.000

58.000

521.000

-56.000

Lammetjeswiel

461.000

240.000

468.000

-7.000

Fietspad Kinderdijk oost

417.000

201.000

352.000

65.000

Raadhuisplein

1.880.000

98.000

98.000

1.782.000

Renovatie Gemeentehuis

9.555.000

321.000

1.129.000

8.426.000

400.000

80.000

80.000

320.000

85.000

81.000

81.000

4.000

4.510.000

1.902.000

2.886.000

1.624.000

543.000

77.000

538.000

5.000

De Twijn
Zonnepanelen
Blokweer Noord
Revatilisering Oude Torenw. Edisonw.
Voetgangersoversteekplaatsen

85.000

5.000

113.000

-28.000

477.000

4.000

470.000

7.000

Devices

77.000

76.000

76.000

1.000

Herbestrating Nicolaas Beetsstraat

37.000

36.000

36.000

1.000

Verbouwing Cortgene 9a

79.000

77.000

77.000

2.000

Zeilmakersstraat

67.000

40.000

57.000

10.000

Waterberging

Stad en Landverbinding

116.000

1.000

73.000

43.000

Houten gebouw Nokkenwiel

240.000

24.000

226.000

14.000

Aanpassen telemetrie 6 Gemalen

60.000

43.000

43.000

17.000

Blokweerweg Vervangen Asfalt

50.000

22.000

22.000

28.000

162.000

83.000

83.000

79.000

Civiele Kunstw bruggen jaarschijf
2018
Edisonweg (ged) vervangen deklaag

80.000

63.000

63.000

17.000

Openbare verlichting jaarschijf 2018

118.000

134.000

134.000

-16.000

-

34.000

34.000

-34.000

25.245.000

5.638.000

11.397.000

13.848.000

Gladheidmeetpunt

Overschrijdingen op investeringskredieten van minder dan € 25.000 wegen niet mee in het oordeel van de
accountant. De overschrijdingen op het uitvoeringskrediet grondstoffenplan, de voetgangersoversteekplaatsen
en het gladheidmeetpunt zijn toegelicht in de raadinsformatiebrief van 29 januari 2019 over de tussentijdse
rapportage realisatie begroting 2018.
3.2. Overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien
In de primitieve begroting is in het programma Solide financieel beleid een post budget voor de onvoorzien
opgenomen van € 10.000. Deze post is niet aangewend in 2018.
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3.3. Overzicht van de incidentele baten en lasten per programma
PROGRAMMA’S
(bedragen in € 1.000)

Jaarrekening 2018
Incidentele lasten

Incidentele
baten

Samenleven in Alblasserdam
- Inkomensondersteuning (tekort t.o.v. rijksbudget)

274.000

- Serviceorganisatie Jeugd (gedekt uit reserve)

213.000

- Molen Souburgh

220.000

- Drechtwerk

100.000

- Impuls statushouders
- Huisvesting Bibliotheek
Actief in Alblasserdam
- Woonwagenstandplaatsen
- Recreatie en toerisme

49.000
112.000

51.000
25.000

- Sporthal Molenzicht

148.000

(Be)leef in Alblasserdam
- Resultaten grondexploitaties

195.000

- Verkoop restkavel Hoogendijk
- Uitwerking ambities Havengebied
- Compenstatie vergoeding oud papier
- Kosten Fietspad Oost Kinderijk, subsidie aanleg fietspad
Besturen in Alblasserdam
- RMJP
- mutatie voorziening frictiekosten reorganisatie
- wethouders pensioenen

19.000

379.000
94.000
25.000
109.000

125.000

5.000
6.000
34.000

Solide financieel beleid

Mutaties reserves
- Cluster 1 Algemene reserves
- Cluster 2 Reserves grondexploitatie
TOTAAL
Incidenteel saldo na bestemming
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3.4. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
Van elke topfunctionaris en van elke andere functionaris, die in het betreffende jaar een totale bezoldiging
heeft ontvangen hoger dan de maximale bezoldigingsnorm, moet de gemeente op grond van de WNT en artikel
28 BBV in de toelichting opnemen.
Naam

S. de Keizer- van Heeren

I.M. de Gruijter

Gemeentesecretaris
01/01 – 31/12
1,00
Nee
Ja

Griffier
01/01 – 31/12
1,00
Nee
Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

101.233
19.942
121.175

77.451
14.538
91.989

Individueel toepasselijk bezoldingsmaxium

189.000

189.000

n.v.t

n.v.t

121.175

91.989

01/12 – 31/12
1,00
99.701
18.299
118.000

01/01 – 31/12
1,00
76.502
12.938
89.440

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Deelltijdfactor in fte
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?

-/- onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging

Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Deelltijdfactor 2017 in fte
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal Bezoldiging 2017

De conclusie is dat de WNT normen niet zijn overschreden.
Er zijn in 2018 geen andere functionarissen waarvan de totale bezoldiging hoger is dan de maximale
bezoldigingsnorm.
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3.5. Bijlage Taakvelden
Taakveld
0.1
0.10
0.2
0.3
0.4
0.5
0.61
0.62
0.64
0.7
0.8
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.71
6.72
6.82
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.3

Bestuur
Mutaties reserves
Burgerzaken
Beheer overige gebouwen en gronden
Overhead
Treasury
OZB woningen
OZB niet-woningen
Belastingen overig
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Overige baten en lasten
Crisisbeheersing en brandweer
Openbare orde en veiligheid
Verkeer en vervoer
Parkeren
Recreatieve havens
Economische havens en waterwegen
Openbaar vervoer
Economische ontwikkeling
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Economische promotie
Openbaar basisonderwijs
Onderwijshuisvesting
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Sportbeleid en activering
Sportaccommodaties
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Musea
Cultureel erfgoed
Media
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Samenkracht en burgerparticipatie
Wijkteams
Inkomensregelingen
Begeleide participatie
Arbeidsparticipatie
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Maatwerkdienstverlening 18+
Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18Volksgezondheid
Riolering
Afval
Milieubeheer
Begraafplaatsen en crematoria
Ruimtelijke ordening
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Wonen en bouwen
Totaal

Resultaat

Primitieve Begroting
U
I
1.602
0
341
2.000
816
245
985
260
4.161
48
12
719
125
2.124
126
2.255
0
722
0
25.911
358
0
1.456
0
210
18
1.835
91
20
0
7
4
9
0
57
0
109
0
30
16
130
32
0
32
381
0
744
12
596
80
445
248
1.182
198
846
271
0
0
812
0
488
0
1.957
0
1.959
245
742
0
6.046
4.258
1.749
51
660
0
231
0
3.474
0
3.672
0
226
0
814
55
1.189
1.624
2.145
2.764
541
0
437
522
496
0
2.837
3.011
1.065
317
48.122
48.132

10
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Actuele begroting
U
I
1.642
0
166
2.965
846
227
1.047
379
4.164
48
12
719
125
2.124
126
2.255
0
722
0
26.173
298
0
1.396
0
285
18
2.126
91
20
0
7
4
9
0
56
0
144
0
30
16
130
32
0
32
381
0
744
12
616
109
445
248
1.311
198
846
271
0
0
812
0
488
0
2.156
0
1.984
245
742
0
6.767
5.028
1.629
51
687
0
272
0
3.622
0
4.116
0
194
0
903
55
1.189
1.624
2.145
2.764
566
0
437
522
611
387
3.820
3.685
999
317
51.111
51.320

210

Werkelijk
U
I
1.769
5
1.353
2.130
0
0
933
288
512
377
4.172
0
10
613
106
2.169
118
2.440
0
768
0
26.424
7
0
1.332
0
223
7
2.220
294
13
0
7
0
10
0
65
0
166
0
12
383
131
20
0
36
397
0
727
0
628
113
374
234
1.394
372
999
272
291
0
488
0
2.170
0
2.076
588
889
0
6.894
5.170
1.693
144
691
0
230
0
3.461
0
4.044
0
239
0
1.040
122
896
1.681
2.401
2.777
674
16
474
625
531
435
1.411
1.028
1.138
1.170
49.409
50.701

1.293

Verschil
U
I
-127
5
-1.187
-835
846
-227
114
-91
3.652
329
-4.160
-719
115
-1.511
20
-86
-118
1.718
0
-25.405
298
26.424
1.389
0
-1.047
-18
1.903
-84
-2.200
294
-6
-4
2
0
46
0
79
0
-136
-16
118
351
-131
-12
381
36
347
-12
-111
-109
-183
-135
937
36
-548
101
-999
272
521
0
0
0
-14
0
-92
343
-147
0
-127
142
-64
93
-4
0
42
0
161
0
72
0
-45
0
-137
67
293
57
-256
13
-108
16
-37
103
80
48
2.409
-2.657
-139
853
1.702
-619

1.083
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3.6. Verplichte indicatoren BBV
Nr

Taakveld

Indicator

Eenheid

Bron

Periode

Waarde
Alblasserdam

Waarde
gemeenten
< 25.000
inwoners

1

0. Bestuur en
ondersteuning

Formatie

Fte per 1.000
inwoners

Eigen
gegevens

B2018

0,07

-

2

0. Bestuur en
ondersteuning

Bezetting

Fte per 1.000
inwoners

Eigen
gegevens

B2018

0,07

-

3

0. Bestuur en
ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per
inwoner

Eigen
begroting

B2017

188,5

-

4

0. Bestuur en
ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van
totale loonsom +
totale kosten
inhuur externen

Eigen
begroting

B2017

4,4%

-

5

0. Bestuur en
ondersteuning

Overhead

% van totale
lasten

Eigen
begroting

B2018

8,8%

-

6

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt

Aantal per
10.000 jongeren
(12-17 jaar)

Bureau Halt

2017

131

113

8

1. Veiligheid

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000
inwoners

CBS

2017

1,7

0,9

9

1. Veiligheid

Gewelds- en
seksuele
misdrijven

Aantal per
10.000 inwoners

CBS

2017

29,5

30,8

10

1. Veiligheid

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000
inwoners

CBS

2017

1,9

2,6

11

1. Veiligheid

Vernielingen en
beschadigingen (in de
openbare ruimte)

Aantal per 1.000
inwoners

CBS

n.b.

n.b.

n.b.

14

3. Economie

Functiemenging

%

LISA

2017

52%

48%

16

3. Economie

Vestigingen (van
bedrijven)

Aantal per 1.000
inwoners in de
leeftijd van 15
t/m 74 jaar

LISA

2018

103,6

127,4

17

4. Onderwijs

Leerplichtwet

Aantal

DUO

2016

8

640

Aantal

DUO

2016

88

7393

€ 267.000

Absoluut verzuim
18

4. Onderwijs

Leerplichtwet
Relatief verzuim

19

4. Onderwijs

Voortijdige
schoolverlaters
totaal

Aantal VO +
MBO

DUO

20162017

1,3%

1,3%

20

5. Sport, cultuur
en recreatie

Niet sporters

%

RIVM

2016

58%

50%
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Nr

Taakveld

Indicator

Eenheid

Bron

Periode

Waarde
Alblasserdam

Waarde
gemeenten
< 25.000
inwoners

21

6. Sociaal
domein

Banen

Aantal per 1.000
inwoners in de
leeftijd 15 – 74
jaar

LISA

2018

621,2

534,8

22

6. Sociaal
domein

Jeugdcriminaliteit
(Jongeren met een delict

% 12 t/m 21
jarigen

Verwey Jonker
Instituut –
Kinderen in Tel

0,9%

0,8%

4,2%

3,5%

69%

68%

0,4%

1,0%

28,1

21,3

12,6

16,7

12%

10%

1,1%

0,9%

0,4%

0,5%

n.b.

51,0

188

?

0

?

204

260

voor de rechter)
23

6. Sociaal
domein

Kinderen in
armoede (Kinderen in

% kinderen tot 18
jaar

Verwey Jonker
Instituut –
Kinderen in Tel

uitkeringsgezin)
24

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

6. Sociaal
domein

6. Sociaal
domein

6. Sociaal
domein

6. Sociaal
domein

6. Sociaal
domein

6. Sociaal
domein

6. Sociaal
domein

6. Sociaal
domein

Netto arbeidsparticipatie

Jeugdwerkloosheid
(Werkloze jongeren)

Personen met een
bijstandsuitkering

Lopende reintegratievoorzieningen

Jongeren met jeugdhulp

Jongeren met
jeugdbescherming

Jongeren met
jeugdreclassering

Cliënten met een
maatwerkarrangement
WMO

7.
Volksgezondheid
en Milieu

Omvang huishoudelijk
restafval

7.
Volksgezondheid
en Milieu

Hernieuwbare elektriciteit

8. Vhrosv

Gemiddelde WOZ waarde

2015

2015
% van de
werkzame
beroepsbevolking
ten opzichte van
de
beroepsbevolking

CBS

% 16 t/m 22
jarigen

Verwey Jonker
Instituut –
Kinderen in Tel

2017

Aantal per 1.000
inwoners van 18
jaar en ouder

CBS

Aantal per 1.000
inwoners van 15
– 74 jaar

CBS

% van alle
jongeren tot 18
jaar

CBS

% van alle
jongeren tot 18
jaar

CBS

% van alle
jongeren van 12
tot 23 jaar

CBS

Aantal per 1.000
inwoners
betreffende
doelgroep

GMSD

Kg/inwoner

CBS

2015

2018

2018

2017

2017

2017

2017

2017
%

RWS
2017

Duizend euro
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CBS

2018
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Nr

Taakveld

Indicator

Eenheid

Bron

Periode

Waarde
Alblasserdam

Waarde
gemeenten
< 25.000
inwoners

36

8. Vhrosv

Nieuw gebouwde
woningen

Aantal per 1.000
woningen

Basisregistratie
adressen en
gebouwen

2016

4,6

8,2

37

8. Vhrosv

Demografische druk

% (Groene +
grijze druk tov
20-64)

CBS

2018

83%

79%

38

8. Vhrosv

Gemeentelijke
woonlasten
eenpersoonshuishouden

In Euro’s

COELO

2018

712

690

39

8. Vhrosv

Gemeentelijke
woonlasten
meerpersoonshuishouden

In Euro’s

COELO

2018

769

766
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3.7. Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa)

OCW

D9

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van
Onderwijsachterstanden Besteding (jaar T) aan
Besteding (jaar T) aan overige
beleid 2011-2018 (OAB) voorzieningen voor
activiteiten (naast VVE) voor
voorschoolse educatie die
leerlingen met een grote
voldoen aan de wettelijke
achterstand in de Nederlandse
Besluit specifieke
kwaliteitseisen (conform artikel taal (conform artikel 165 WPO)
uitkeringen
166, eerste lid WPO)
gemeentelijke
onderwijsachterstanden
beleid 2011-2018
Gemeenten

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 01

€ 108.426
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artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019
Besteding (jaar T) aan
Opgebouwde reserve ultimo
afspraken over voor- en
(jaar T-1)
vroegschoolse educatie met
bevoegde gezagsorganen van Deze indicator is bedoeld voor
scholen, houders van
de tussentijdse afstemming
kindcentra en
van de juistheid en volledigheid
peuterspeelzalen (conform
van de
artikel 167 WPO)
verantwoordingsinformatie

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 02

€0

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 03

€0

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 04

€0
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IenW

E3

Subsidieregeling
Hieronder per regel één
sanering verkeerslawaai beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
Subsidieregeling
verantwoordingsinformatie
sanering verkeerslawaai

Besteding (jaar T) ten laste
van rijksmiddelen

Overige bestedingen (jaar T)

Besteding (jaar T) door
meerwerk dat o.b.v. art. 126
Wet geluidshinder ten laste
van het Rijk komt

Correctie over besteding t/m jaar Kosten ProRail (jaar T) als
T
bedoeld in artikel 25 lid 4 van
deze regeling ten laste van
rijksmiddelen

Provincies, gemeenten
en gemeenschappelijke
regelingen (Wgr)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 01

1 IenM/BSK-2014/238053
Kopie beschikkingsnummer

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 02

Jaarstukken 2018 – gemeente Alblasserdam (Definitief vastgesteld d.d. 28 mei 2019)

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 04

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 05

€0
Cumulatieve bestedingen ten
laste van rijksmiddelen tot en
met (jaar T)

€0
€0
€0
Cumulatieve overige
Cumulatieve Kosten ProRail
Correctie over besteding kosten
bestedingen tot en met (jaar T) tot en met (jaar T) als bedoeld ProRail t/m jaar T
in artikel 25 lid 4 van deze
Deze indicator is bedoeld voor regeling ten laste van
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming
rijksmiddelen
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de juistheid en volledigheid van de
Deze indicator is bedoeld voor
van de
verantwoordingsinformatie
de tussentijdse afstemming
verantwoordingsinformatie
van de juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 07

1 IenM/BSK-2014/238053

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 03

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 08

€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 09

€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 10

€0

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 06

€0
Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 11

€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 12

Nee
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SZW

G2

Gebundelde uitkering
Besteding (jaar T) algemene
op grond van artikel 69 bijstand
Participatiewet_gemeen
tedeel 2018
Gemeente

Baten (jaar T) algemene
bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ
Rijk)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief
Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over
(jaar T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T)
geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed
aan een Openbaar
lichaam opgericht op
grond van de Wgr.

I.1 Participatiewet (PW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

I.1 Participatiewet (PW)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 01

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 02

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 03

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 04

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 05

€0
Besteding (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

€0
Baten (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

€0
Baten (jaar T) WWIK
(exclusief Rijk)

€0
Besteding (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet

€0
Baten (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

I.7 Participatiewet (PW)

I.7 Participatiewet (PW)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 07

€0
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Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 08

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 09

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 10

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 06

€0
Volledig zelfstandige
uitvoering Ja/Nee

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 11

€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 12

Nee
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SZW

G2A

Gebundelde uitkering
op grond van artikel 69
Participatiewet_totaal
2017
Gemeenten die
uitvoering in (jaar T-1)
geheel of gedeeltelijk
hebben uitbesteed aan
een Openbaar lichaam
o.g.v. Wgr
verantwoorden hier het
totaal (jaar T-1).
(Dus: deel Openbaar
lichaam uit SiSa (jaar T1) regeling G2B + deel
gemeente uit (jaar T-1)
regeling G2A)

Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar T-1)
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) algemene
bijstand

Baten (jaar T-1) algemene
bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T-1) IOAW

Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Besteding (jaar T-1) IOAZ
Rijk)

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

I.1 Participatiewet (PW)

I.1 Participatiewet (PW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 01

1 060482 Gemeente
Alblasserdam
Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform de
keuzes gemaakt bij indicator
G2A / 01

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 02

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 04

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 05

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 06

€ 4.594.897

€ 67.253

€ 241.173

€ 229

€ 15.358

Baten (jaar T-1) IOAZ
(exclusief Rijk)

Besteding (jaar T-1) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

Baten (jaar T-1) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

Baten (jaar T-1) WWIK
(exclusief Rijk)

Besteding (jaar T-1)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

In de kolommen hiernaast de
verantwoordingsinformatie voor I.3 Wet inkomensvoorziening
die gemeente invullen
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 07

1 060482 Gemeente
Alblasserdam
Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform de
keuzes gemaakt bij indicator
G2A / 01

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 03

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 08

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 09

€ 13.140

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 10

€ 8.153

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 11

€0

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
Participatiewet (PW)

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 12

€ 193.186

Baten (jaar T-1)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet (excl. Rijk)

inclusief geldstroom naar
In de kolommen hiernaast de
openbaar lichaam
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen
Participatiewet (PW)
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 13

1 060482 Gemeente
Alblasserdam
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Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 14

€0
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SZW

G3

Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(exclusief
levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen)_gemeent
edeel 2018
Besluit
bijstandverlening

SZW

G3A

Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(exclusief
levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen)_totaal
2017
Besluit

Besteding (jaar T)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob)

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 01

€0
Baten (jaar T) Bob (exclusief
Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 02

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 08

Nee
Besteding (jaar T-1)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob)

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 02
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Baten (jaar T-1)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)
(exclusief Rijk)
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 03

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 04

€0

Besteding (jaar T-1) Bob

Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Besteding (jaar T-1) aan
Rijk)
uitvoeringskosten Bob als
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3A / 07

1 060482 Gemeente
Alblasserdam

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 04

€ 36.092

In de kolommen hiernaast de
inclusief geldstroom naar
verantwoordingsinformatie voor openbaar lichaam
die gemeente invullen

€ 21.547

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 08

€0

Besteding (jaar T) aan
onderzoek als bedoeld in artikel
56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 05

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 06

€0

€0

Baten (jaar T-1)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T-1) aan
onderzoek als bedoeld in
artikel 56 Bbz 2004 (exclusief
Bob)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 09

€0
Besteding (jaar T-1)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3A / 01

1 060482 Gemeente
Alblasserdam
Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform de
keuzes gemaakt bij G3A / 01

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 03

€0
€0
€0
Besteding (jaar T) aan
Volledig zelfstandige uitvoering
uitvoeringskosten Bob als
Ja/Nee
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 07

€0
Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar T-1)
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T)
gevestigde zelfstandigen
kapitaalverstrekking (exclusief
(exclusief Bob) (exclusief Rijk) Bob) (exclusief Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 05

€ 5.524

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 06

€ 2.103

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 09

€0

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 10

€0
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Overige gegevens

Jaarstukken 2018 – gemeente Alblasserdam (Definitief vastgesteld d.d. 28 mei 2019)

155

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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