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Raadsvoorstel

De begroting in één oogopslag en
Vermogenspositie

1. Bestuur, Participatie en
Dienstverlening

2. Veiligheid en Handhaving
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3. Groen en Milieu

4. Verkeer en Mobiliteit

5. Wonen

6. Onderwijs, Economie en Haven

7. Sociaal Domein

8. Kunst, Cultuur en Erfgoed

9. Sport en Recreatie

10. Financiën

Bijlagen, toelichting en begrippen

Paragrafen

Financieel deel

Raadsvoorstel tot vaststelling van de begroting 2019
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: 1680458
: 38.1
: 25 september 2018
: A.J. Hoekstra

Geachte leden van de raad,
De afgelopen maanden is door u hard gewerkt aan het opstellen van een
Raadsprogramma. Met dit Raadsprogramma heeft u de koers voor de komende vier
jaar bepaald en benoemd wordt wat we in vier jaar binnen welke kaders willen
hebben bereikt. Voor Vlaardingen is dit bijzonder omdat er in andere jaren altijd een
Coalitieakkoord met een collegeprogramma was.
Wij presenteren de eerste begroting van u als nieuwe gemeenteraad van
Vlaardingen. Bij het opstellen van deze Meerjarenbegroting 2019-2022 hebben wij
rekening gehouden met de door u aangegeven prioriteiten, zoals deze zijn verwoord
in het Raadsprogramma. De ambities in deze begroting zijn 1-op-1 overgenomen uit
het op 5 juni vastgestelde rompakkoord.
Over enkele thema’s die in het Raadsprogramma staan wordt de komende jaren nog
inhoudelijk over gesproken en moeten er keuzes gemaakt worden, die dan in de
volgende jaren in de begrotingen verwerkt worden.

De ambtelijke organisatie gaat mee in deze ontwikkeling onder meer door de
samenleving steeds nadrukkelijker te betrekken bij beleid- en planvorming en
initiatieven uit de samenleving te stimuleren. Het Raadsprogramma geeft hierin de
prioriteiten voor de komende jaren aan. De vele en steeds complexere opgaven
waarvoor wij gesteld staan en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt leiden ook
tot krapte in de beschikbare capaciteit. We spelen hier op in door onze medewerkers
in te zetten op de plekken waar zijn/haar competenties op dat moment het meest
noodzakelijk zijn (opgave-gestuurd werken). Realiteit is wel dat dit een proces is dat
tijd kost: een medewerker is niet van de ene op de andere geschikt om andere
werkzaamheden uit te voeren.
Interbestuurlijk Programma
Nederland staat voor een aantal grote uitdagingen, zowel op fysiek gebied als in het
Sociaal Domein. Deze opgaven beperken zich niet tot de grenzen van een
3
gemeente of regio. Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen pakken deze
grote maatschappelijke opgaven gezamenlijk aan via het Interbestuurlijk Programma
(IBP). Dit is een gezamenlijke agenda met tien maatschappelijke opgaven.

Fysiek

Uitvoering geven aan het Raadsprogramma vraagt een andere manier van
(samen)werken van het college, de raad en de organisatie. Daarnaast willen we ook
meer ruimte bieden voor participatie en initiatieven vanuit de bevolking. Dit leidt tot

Sociaal

een nieuwe bestuursstijl. Het college voorziet de raad in voorkomende gevallen van
verschillende varianten en/of oplossingsrichtingen op een beleidsonderwerp. De
raad bepaalt het te voeren beleid.

Overkoepelend

Opgave
Samen aan de slag voor het klimaat
Toekomstbestendig wonen
Regionale economie als versneller
Naar een vitaal platteland
Merkbaar beter in het sociaal domein
Problematische schulden voorkomen en oplossen
Nederland en migrant voorbereid
Goed openbaar bestuur in een veranderende
samenleving
9. Passende financiële verhoudingen
10. Overkoepelende thema’s
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Waar het Raadsprogramma raakt aan de opgaven uit het IBP maken we gebruik van
de gedeelde expertise en van de vanuit het Rijk beschikbaar gestelde budgetten
voor deze opgaven. Deze budgetten zetten we in voor de uitvoering van het
Raadsprogramma.

1. Bestuur, Participatie en Dienstverlening

2019

2021

2020

2022

Participatie en Omgevingswet

-300.000

-200.000

-400.000

-200.000

Digitalisering
2. Veiligheid en Handhaving

-250.000

-500.000

-500.000

-500.000

Preventie en voorkomen ondermijning
3. Groen en Milieu

-125.000

-250.000

-250.000

-250.000

Meerjaren Financieel Perspectief 2018-2022
Deze begroting heeft als vertrekpunt het eerder met u gedeelde raadsmemo
Herijking meerjaren financieel perspectief. De cijfers in dit memo zijn inclusief de
meicirculaire 2018 en een stelpost budget IBP (Interbestuurlijk Programma).
Inmiddels is duidelijk geworden dat de budgetten die ten behoeve van de uitvoering
van het IBP aan de Algemene Uitkering zijn toegevoegd niet worden geoormerkt. De
komende periode kunnen wij dus op basis van het Raadsprogramma verdere
investeringen in onze gemeente vormgeven.

Duurzaamheid

-125.000

-250.000

-250.000

-250.000

Gasloos bouwen
4. Verkeer en Mobiliteit

0

0

0

0

Kapitaallasten reconstructie Marathonw eg

0

0

0

-16.000

Aansluiting Abel Tasmanlaan

0

-31.000

-31.000

-30.000

Herstructurering rotonde BPO

0

-80.000

-81.000

-79.000

Reconstructie rotonde Deltaw eg

0

-56.500

0

-55.500

-49.000

0

-49.000

0

0

0

0

0

Kapitaallasten Integraal huisvestingsplan

0

-300.000

-150.000

-300.000

A c tieplan Ec onomie

0

0

0

0

Aanpak binnenstad

0

0

0

0

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

5. Wonen
Servicepunt w oningverbetering
Actualisatie Actieplan Wonen

Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met de structurele
doorwerking van de 3e Voortgangsrapportage 2017 en de 1e Voortgangsrapportage
2018 zoals die is aangeboden aan de raad op 29 mei 2018.

6. Onderw ijs, Econom ie en Haven

7. Sociaal Dom ein

Voorstellen Raadsprogramma en nieuw beleid
De voorstellen uit onderstaande tabel worden in elk programma nader

Armoedebestrijding en schuldhulpverlening

toegelicht onder de kop ‘actuele ontwikkelingen.

Onderw ijs Zorgarrangementen

Regenboogakkoord
Beheer wijkcentra Vlaardingen

Integratie statushouders

De komende jaren gaan we meer aandacht geven aan de mogelijkheden van het
verwerven van subsidies op provinciaal, nationaal en Europees niveau.

Uitbreiding capaciteit wijkteams

tlv reserve SD tlv reserve SD tlv reserve SD tlv reserve SD
binnen SD

binnen SD

binnen SD

-30.000

-30.000

-30.000

binnen SD
-30.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

tlv reserve SD

0

0

0

8. Kunst, Cultuur en Erfgoed
Evenementen
Museum

tlv reserve BP tlv reserve BP tlv reserve BP tlv reserve BP
P.M

P.M

P.M

P.M

Holland-event (werktitel)

tlv reserve BP tlv reserve BP tlv reserve BP tlv reserve BP

IJsbaan

tlv reserve BP tlv reserve BP tlv reserve BP tlv reserve BP

Knelpunten cultuur

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-1.749.000

-2.567.500

-2.611.000

-2.580.500

9. Sport en Recreatie
Uitvoeringsprogramma sport en beweging

Knelpunten sport
Totaal

4

•
•

De meerjarenbegroting 2019-2022 is structureel sluitend:
Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

Lasten

251.288

249.948

248.866

247.201

Baten

249.019

248.873

250.044

249.391

Saldo van baten en lasten

-2.269

-1.075

1.178

2.190

Toevoegingen reserves

1.940

2.754

4.862

5.725

Onttrekkingen reserves

4.209

3.828

3.685

3.535

0

0

0

0

Geraam d resultaat

Financiële kaders
In deze meerjarenbegroting stellen wij de raad voor om aangepaste kaders met
betrekking tot het investeringsplafond en solvabiliteit te hanteren. De aanpassing in
de kaders lichten wij in de aanbiedingsbrief bij deze meerjarenbegroting grondig toe.
Hieronder gaan we daar kort op in. Het is aan de raad om een keuze te maken over
de invulling van de financiële kaders om zo op de lange termijn de gemeentelijke
financiële positie gezond te blijven houden.
Investeringen en investeringsplafond
Recente wijzigingen in het BBV hebben ervoor gezorgd dat wij voorstellen de hoogte
van het investeringsplafond aan te passen. In deze meerjarenbegroting wordt als
kader een investeringsplafond van € 15 miljoen per jaar meegegeven (was € 10
miljoen). Dit betekent dat in de komende 4 jaar gemiddeld jaarlijks niet meer dan
€ 15 miljoen geïnvesteerd mag worden (cumulatief over 4 jaar dus € 60 miljoen).
Dit zorgt er voor dat de vastgestelde investeringsplanning uitgevoerd kan blijven
worden, waarbij er de komende periode nog enigszins ruimte is om gewenste
ontwikkelingen voor de stad te realiseren.
Het investeringsniveau werkt door op de financiële positie van de gemeente. Om de
financiële positie, lees eigen vermogen en solvabiliteit, te blijven verbeteren moet
vervolgens extra gespaard te worden.
Bij het opstellen van het investeringsoverzicht worden de volgende kaders voor
prijsindexatie meegegeven:
• Wegen, straten en pleinen 2,5% (gelijk aan grondexploitaties / tMPG)

Bouw-gerelateerd 4,2% (gelijk aan percentage prijsontwikkeling bouw)
Overige investeringen 1,4% (gelijk aan percentage voor exploitatiebegroting)

Deze indexaties worden toegepast wanneer wij in 2019 conform de planning en
control-cyclus weer de nieuwe kaders voor een volgende begroting gaan bepalen.
De investeringen hebben wij onderverdeeld naar huidige en nieuwe investeringen.
De huidige investeringen betreffen de reeds beschikbaar gestelde investeringen in
ons investeringsoverzicht. Deze zijn op grond van de fasering geactualiseerd en zijn
per programma in het onderdeel ‘investeringen’ toegelicht. Onder de nieuwe
investeringen vallen de voorgestelde investeringen uit het Raadsprogramma en uit
de Herijking Meerjaren Financieel Perspectief. Deze investeringen worden eveneens
per programma toegelicht in de onderdelen ‘actuele ontwikkelingen’ en ‘meerjaren
financieel perspectief’.
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Solvabiliteit en eigen vermogen
Zoals in het Financieel Beleidskader is vastgelegd is het van belang dat de
solvabiliteit van onze gemeente binnen een redelijke termijn op 30% komt. Dit kan
alleen bereikt worden als wij jaarlijks een bedrag ‘sparen’, zo ons eigen vermogen
versterken en daarnaast externe financiering terugbrengen.
Vasthouden aan een solvabiliteit van 30% in 2026 gaat ten koste van de
noodzakelijke geachte ontwikkeling van de stad. We werken in deze
meerjarenbegroting daarom met het scenario waarin de solvabiliteitsratio in 2030 op
30% uitkomt.
Om dit te bereiken is de volgende inzet noodzakelijk:
•
in de periode 2019 tot en met 2022 voegen we nog circa € 7,5 miljoen aan het
eigen vermogen toe.
•
we blijven de toevoeging van de jaarlijkse saldi van baten en lasten 2019-2022
aan het spaarbedrag voortzetten.
•
conform bestaand beleid blijven we incidentele voordelen toevoegen aan de
Algemene reserve.

Samen met de positieve begrotingssaldi, voorzien wij dat de Algemene reserve in
2022 op circa € 31,6 miljoen uitkomt. Meer informatie over de ontwikkeling van onze
solvabiliteit is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en
risicobeheersing.
De stand van de Algemene reserve en die van de weerstandscapaciteit in de
komende jaren is als volgt.
Ontw ikkeling Algem ene reserve (x € 1.000)
Stand 1 januari 2019
Mutaties 2019

24.067

Program m a

Baten

Saldo

6.681

957

-5.724

Veiligheid en handhaving

6.900

1.169

-5.731

Groen en milieu

22.355

19.209

-3.146

Verkeer en mobiliteit

13.643

2.210

-11.433
-1.388

Wonen
Onderw ijs, economie en haven
Sociaal domein

7.981

6.592

14.436

5.278

-9.158

129.360

35.378

-93.982
-6.600

Kunst en cultuur

7.383

784

Sport en recreatie

5.717

1.309

-4.408

214.455

72.886

-141.570

7.953

174.991

167.038

28.754

1.142

-27.612

100

0

-100

25

0

-25

251.288

249.019

-2.269
2.269

Totaal van de program m a's

-100

Spaarbedrag 2019

24

Spaarbedrag 2020

843

Spaarbedrag 2021

2.952

Bedrag heffing vennootschapsbelasting

Spaarbedrag 2022

3.815

Bedrag voor onvoorzien

Stand 31 decem ber 2022

Lasten

Bestuur, dienstverlening en participatie (minus Overhead)

Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Overzicht overhead

31.601

In de Infographic Vermogenspositie 2018-2022 wordt meerjarig de ontwikkeling
weergegeven van het eigen en vreemd vermogen, solvabiliteit, voorzieningen,
uitleen- en voorraadquote.

Subtotaal program m a's (inclusief algem ene
dekkingsm iddelen, overhead,
vennootschapsbelasting en onvoorzien)
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

1.940

4.209

253.228

253.228

0

Incidentele baten en lasten

3.746

2.026

-1.720

Incidentele reservemutatie

24

674

650

249.458

250.528

1.070

Geraamd resultaat

Structureel evenwicht
De voorliggende begroting is materieel in evenwicht. Dit houdt in dat de structurele
lasten voldoende gedekt worden door structurele baten. In het financieel deel van
deze begroting is een toelichting opgenomen op de incidentele baten en lasten. In
onderstaande tabel wordt het structureel begrotingssaldo gepresenteerd.

Structureel begrotingssaldo

Indicatoren
Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is elke gemeente verplicht
een aantal indicatoren op te nemen. Deze staan in tabellen in de verschillende
programma’s. Deze en andere indicatoren zijn ook te raadplegen op de website
www.waarstaatjegemeente.nl van de VNG/KING.
Bij een aantal indicatoren is opgenomen ‘g.g.b.’ ofwel ‘geen gegevens bekend’,
omdat actuele informatie niet voorhanden is.
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Nieuwe indeling van de begroting
Met ingang van de begroting 2019 zijn de programma’s ingedeeld naar de
taakvelden, zoals deze door het BBV zijn beschreven, en niet naar de
burgerproducten. Door de taakvelden op te nemen op de programma’s kan er een
vergelijking gemaakt worden tussen uitgaven en inkomsten van gemeenten
onderling.
Binnen een taakveld vallen soms zeer diverse activiteiten, met als gevolg dat een
taakveld in meerdere programma’s kan zijn opgenomen. Op het taakveld
onderwijshuisvesting bijvoorbeeld (taakveldnummer 4.2) behoren de gemeentelijke
taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs:
nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen; de verhuur
van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal; het opstellen van een programma
onderwijshuisvesting; en vandalismebestrijding (met betrekking tot
onderwijshuisvesting). De diversiteit van de activiteiten binnen dit taakveld zorgt
ervoor dat het in de programma’s Veiligheid en Handhaving en Onderwijs, Economie
en Haven tot uiting komt. In het programma Veiligheid en Handhaving betreft het de
activiteit vandalismebestrijding.
Een toelichting op de taakvelden is als bijlage opgenomen in de begroting.
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Gemeenie Vlaardingen

Voorstel

Raadsbesluit

Gelet op bovenstaande stellen wij de raad voor:
1. De begroting 2019 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2020-2022.
3. Het investeringsplafond vast te stellen op gemiddeld jaarlijks €15 miljoen.
4. De solvabiliteitsratio voor 2030 vast te stellen op 30%.
5. Kredieten beschikbaar te stellen, die toegelicht worden in de programma’s
voor:
a) Buitensportaccommodaties, €710.000
b) Investeringen binnensportaccommodaties, €2.100.000
c) Aansluiting Abel Tasmanlaan, € 500.000
d) Reconstructie Marathonweg, €3.150.000
e) Herstructurering rotonde BPO, €1.300.000
f) Reconstructie rotonde Deltaweg, €1.800.000

Registr.nr.
R.nr.

Bu(9Q,e4ster en wethouders van Vlaardingen,

des cr ais,
Knol
mr. s.
.

—

Van Leeuwen

t.

burgemeester,
Ir. A.M.M. Jetten MSc

1680458
38.2

De gemeenteraad van Vlaardingen,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 september 2018,
R.nr. 38.1;
Besluit:
1.
De begroting 2019 vast te stellen.
2.
Kennïs te nemen van de meerjarenbegroting 2020-2022.
3. Het invesieringsplafond vast te stellen op gemiddeld jaarlijks € 15 miljoen.
4. De solvabiliteitsratio voor 2030 vast te stellen op 30%.
5. Kredieten beschikbaar te stellen, die toegelicht worden in de programma’s,
voor:
a) Buitensportaccommodaties, €710.000
b) Investeringen binnensportaccommodaties, €2.100.000
c) Aansluiting Abel Tasmanlaan, €500.000
d) Reconstructie Marathonweg, €3.150.000
e) Herstructurering rotonde BPO, €1.300.000
t) Reconstructie rotonde Deltaweg, € 1.800.000
Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen,
gehouden op 8november2018.

de griffier,

de voorzitter,

W.M. van der Vlies MMC

mr. A.M.M. Jetten MSc
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Begroting 2019

uitgaven

In één Oogopslag

57,9

Na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart hebben we een nieuwe raad
en een nieuw college. Deze nieuwe raad heeft met elkaar een Raadsprogramma voor
de komende jaren opgesteld en de prioriteiten uit dat programma zijn vertaald naar
deze begroting. In 2019 investeren we in participatie, veiligheid, duurzaamheid,
armoedebestrijding en sport en bewegen.

184 ,9

68,3

Het grootste deel krijgen
we van het Rijk.

De totale inkomsten voor 2019
zijn begroot op € 253.198.000.

Veiligheid

€

6.900.086

€

95

Groenaanleg, onderhoud en recreatiegebieden

€

5.772.340

€

80

Afvalinzameling en -verwerking en milieu

€ 12.499.066

Rioolwerkzaamheden en waterbeheer

€

5.982.156

€

Wegenaanleg en onderhoud

€

9.904.703

€ 137

Verkeer en parkeren

€

3.608.539

€

Ruimtelijke ontwikkeling

€

9.300.085

€ 129

Economische ontwikkeling en haven

€

3.929.963

€

152,2

27,6

MILJOEN

Onroerendezaakbelasting (OZB)

MILJOEN

Rioolheffing

Andere inkomstenbronnen
€ 17.016.000
€ 6.331.000

verkocht

83

50

54

Samenleven
Jeugd en gezin

€

22.616.586

€ 313

Onderwijs

€

9.633.607

€ 133

Maatschappelijke ondersteuning, waaronder

€

1.625.443

€ 22

Opvang en begeleiding kwetsbare inwoners

€

23.652.580

€ 327

€

7.338.000

Gezondheidszorg

€

23.236.027

€ 321

Verhuuropbrengsten

€

9.695.000

Bijstand, begeleiding naar werk en sociale

€

59.948.744

€ 829

werkvoorziening
Culturele voorzieningen

€

7.383.295

€ 102

Sportvoorzieningen

€

4.140.999

€ 57

€ 11.677.000

Dividenden en rente en aflossing

€

1.250.000

Afgeven van omgevingsvergunningen

€ 1.100.000

Overig

€

9.354.150

Overige leges

€

Parkeerbelasting

€ 2.052.000

Hondenbelasting

€

254.000

Lijkbezorgingsrechten

€

786.000

€

€ 173

Opbrengsten uit grondverkoop

819.000

657.000

Hoeveel betaal ik

in 2019 aan:

rioolheffing
?

72.314 inwoners

vrijwilligers- en ouderenbeleid

Afvalstoffenheffing en reinigingsheffing

Precariobelasting

inwoner

MILJOEN

De rest krijgen we uit lokale heffingen
en andere inkomstenbronnen.

40,7

peildatum
1 juli 2018:
totaal

MILJOEN

Lokale heffingen

wonen en
werken

253 ,2

MILJOEN

MILJOEN

waar komt het vandaan?

VAN HOGENDORPKWARTIER

MILJOEN

De raad is aan zet de komende jaren, zij heeft in het Raadsprogramma
de koers voor Vlaardingen bepaald.
Dit is voor Vlaardingen een nieuwe manier van besturen, waarmee
we verwachten dat de gemeenteraad dichter bij u als inwoner komt
te staan.

inkomsten

waar gaat het naar toe?

Vast bedrag

Bestuur en dienstverlening

43,1

€ 157,80

MILJOEN

Afvalstoffenheffin

g

Duurzaamheid

©2018 Soet&Blank

Toekomstvisie

In 2019 gaan we – samen met
inwoners, ondernemers en
maatschappelijke instellingen – een
Toekomstvisie voor Vlaardingen
opstellen. De vraag die we hiervoor
gaan beantwoorden luidt: “Wat voor
stad wil Vlaardingen zijn?”

Vlaardingen heeft de ambitie om in
2050 klimaatneutraal te zijn. Om dat te
bereiken worden nu al stappen gezet.
We gaan in 2019 verder met het
duurzaam maken van verschillende
gemeentelijke gebouwen. Bij het
vervangen van openbare verlichting
gebruiken we voortaan ledlampen en
we plaatsen steeds meer elektrische
laadpalen in de stad.

Eénpersoonshuish
oudens € 253,2
Meerpersoonshu
9
ishoudens € 330,0
2

Hondenbelasting
Eerste hond
Volgende honden € 75,15
€ 150,30 per hond

253

Gemeentelijke organisatie en bestuur

€

32.772.247

Dienstverlening aan inwoners en bedrijven

€

2.189.377

€

30

Sparen om risico's op te vangen

€

€0

€

0

Rente en overige uitgaven

€

8.102.307

,2

MILJOEN

De totale uitgaven voor
2019 zijn begroot op
€ 253.198.150 miljoen

Regenbooggemeente

acceptatie en
In Vlaardingen willen we dat de
elfsprekend is.
vanz
en
veiligheid van lhbti-person
te bevorderen
dit
om
op
plan
actie
een
We stellen
e samenwerelijk
land
de
en we sluiten ons aan bij
ten.
een
gem
oog
enb
king Reg

€ 453

€ 112

Armoedebestrijding
Met de ‘sociale aanpak
Westwijk’ wordt intensie
f
ingezet op armoede,
financiën en schuldhulpve
rlening. Dit doen we om
de
leefbaarheid in deze wij
k te
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Vermogenspositie voor de komende 5 jaar
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miljoen

€ 20

Voorzieningen
Voorraadquote
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Voorraadquote

5,2%

Voorraadquote

6,4%

Voorzieningen
Voorraadquote

miljoen

4,0%

Voorraadquote

1,8%

1.

Bestuur, Participatie en Dienstverlening

Actuele ontwikkelingen
De komende jaren werken we met een Raadsprogramma in plaats van een klassiek
Coalitieakkoord. Dit vergt een andere rol van zowel college als raad. Het college
adviseert de raad en faciliteert de besluitvorming, door kwalitatief goede voorstellen
in te brengen en in voorkomende gevallen de raad verschillende varianten voor te
leggen. De raad heeft haar vergadermodel aangepast: voordat de raad overgaat tot
definitieve besluitvorming, worden voorstellen eerst beeld- en vervolgens
oordeelsvormend in een raadskamer behandeld. De griffie ondersteunt de raad.
Hiervoor wordt structureel € 100.000 extra in de begroting opgenomen.
Participatie en Omgevingswet
Participatie is, zoals aangeduid in het
Raadsprogramma, een belangrijk middel
om Vlaardingers te betrekken bij onze
stad. Het vormt, op allerlei manieren, een
onderdeel van onze werkwijze om te
komen tot beleid en uitvoering. Eerdere
succesvol gebleken participatietrajecten,
zoals bij het opstellen van de Visie openbare ruimte en bij de ontwikkeling van de
visie op de Broekpolder, worden ook de komende periode ingezet. Bij de
verschillende onderwerpen uit het Raadsprogramma zal worden bekeken wanneer
en in welke vorm participatie plaatsvindt. Voorop staat dat we de ‘inbreng van buiten’
centraal stellen en de manier en het niveau van participatie afstemmen op de
mogelijkheden en behoefte van inwoners, ondernemers en organisaties.
De Omgevingswet leidt tot een forse afname van het aantal regels. Bij initiatieven
vanuit de markt of de samenleving wordt “Ja, mits…” in plaats van “Nee, tenzij…”
leidend. Werken volgens dit principe vraagt veranderingen in de manier van werken
om te komen tot snellere en eenvoudigere procedures, met meer bestuurlijke
afwegingsruimte bij de ontwikkeling en het beheer van de fysieke leefomgeving.
Hiervoor moeten verschillende beleidsdocumenten, plannen, regels, verordeningen

etc. aangepast worden in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Dit heeft ook zijn
weerslag op de verschillende voorstellen die in deze raadsperiode worden
voorgelegd.
Wij informeren de gemeenteraad regelmatig over het programma implementatie
Omgevingswet. Onderwerpen hierbij zijn: keuze en effect implementatie strategie,
voortgang en effecten pilots en experimenten, voortgang ontwikkelingen
omgevingsvisie en omgevingsplan.
Digitalisering
De I-Samenleving waaruit de Digitale Agenda vanuit de Rijksoverheid en de nieuwe
Omgevingswet voortvloeien, raken onze gehele maatschappij en de (lokale)
overheden. Bij deze ontwikkelingen past een transparante gemeente die de digitale
mogelijkheden inzet voor betere dienstverlening en gegevensuitwisseling, en een 11
gemeente die inwoners en ondernemers centraal stelt in de informatiestromen.
Diensten worden meer en meer digitaal aangeboden. Nieuwe technologie biedt
ruimte om dienstverlening van meer maatwerk te voorzien. Inspraak en participatie
wordt ook digitaal beschikbaar voor alle inwoners. Inwoners kunnen vergunningen
digitaal, vanaf de bank via telefoon of IPad aanvragen, maar desgewenst ook bij de
balie. Wij blijven de stad ingaan om de input van onze inwoners te vernemen maar
wij bieden ook digitale tools aan waar eenvoudig en vanaf de bank input geleverd
kan worden op plannen en ontwikkelingen in de stad.
Om de dienstverlening aan en samenwerking met de Vlaardingse inwoner en
ondernemer op een efficiënte, effectieve en veilige manier in te vullen, moet de
inrichting van onze informatiehuishouding naar een hoger plan worden getild. Dit
houdt in het vergroten van het informatiebewustzijn van onze organisatie; open en
transparant delen van informatie binnen onze organisatie en met partners;
digitaliseren van onze producen en diensten; minimaliseren van de risico’s op het
gebied van ons informatiebeheer. Eén en ander in lijn met de doelstellingen van het
Interbestuurlijk Programma en ambities in het Raadsprogramma.
Een aantal fundamentele vernieuwingen in onze informatiehuishouding en ICT zijn
hiervoor randvoorwaardelijk. Nieuwe technologieën stellen andere eisen aan ons
datacenter en aan onze ICT-werkplekken (binnen en buiten het stadskantoor). Door

een onontkoombare gang van steeds meer applicaties naar de Cloud vinden
verschuivingen plaats die het werk (inhoudelijk) gaan raken. Wettelijke
ontwikkelingen zoals Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en
Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) volgen elkaar in snel tempo op.
Wij hebben in de begroting voor 2019 € 250.000 en vanaf 2020 € 500.000 per jaar
vrijgemaakt voor een effectieve (her)inrichting van de gemeentelijke
informatiehuishouding en een daarbij behorende effectieve, efficiënte en veilige
digitalisering.
Meerjaren Financieel Perspectief
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Met ingang van 1 januari 2020 wordt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
(WNRA) van kracht en vallen ambtenaren onder het reguliere arbeidsrecht.
Een grondige en tijdige voorbereiding hierop is noodzakelijk. De Vereniging
Nederlandse Gemeenten is bezig met voorbereidende activiteiten. Zodra het plan
van aanpak concreet is worden de kosten voor 2019 inzichtelijk gemaakt.
Beleidsnota’s
• Vasthouden en versterken van gebiedsgericht werken: van
meepraten naar meedoen, plan van aanpak
• Programma Participatie: van meepraten naar zelf doen
• Sturen op ontwikkeling: (Ramen en deuren open (2015,
geactualiseerd 2018)
• Vrijwillige inzet in Vlaardingen
• Van dienstverlening naar serviceverlening

Jaar
2013
2015
2018
2016
i.o.

b.

actief. Bewoners en buurten mogen daarbij in toenemende mate zelf
beslissen over de inzet van budgetten.
Het vertrouwen in de politiek wordt versterkt. Bewoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties worden meer betrokken bij
besluitvorming. Het college en de raad zijn open, herkenbaar en
betrokken aanwezig in onze gemeente. Daarbij wordt gewerkt met
vernieuwende vormen van democratie.

Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
• We stellen een Toekomstvisie voor de gemeente Vlaardingen op, waarbij
inbreng en betrokkenheid van bewoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties van groot belang is. “Wat voor stad wil Vlaardingen zijn?” is de
centrale vraag.
• We experimenteren met nieuwe vormen van democratie.
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• Het participatiebeleid wordt steeds meer in de staande gemeentelijke organisatie
ondergebracht, vanuit de gedachte dat participatie voor de gemeente een
vanzelfsprekendheid moet zijn.
• We adviseren over en ondersteunen jaarlijks tientallen initiatieven vanuit de
samenleving.
Ambitie 2 – Dienstverlening
a. De gemeente Vlaardingen werkt samen met haar klanten aan eigentijdse
dienstverlening. Wij verlenen onze diensten met goede service.
b. Dienstverlening wordt afgestemd op de behoeftes van inwoners,
ondernemers en instellingen. Gestreefd wordt naar een maximale, maar
wel veilige digitalisering.

Ambities Raadsprogramma 2018-2022
Ambitie 1 – Bestuur en participatie
a. Vlaardingers hebben maximaal ruimte om verantwoordelijkheid te nemen
voor hun eigen situatie, hun buurt en onze stad. De gemeente treedt
initiatieven uit de samenleving positief tegemoet en ondersteunt deze

Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
• We bevorderen dat onze klanten meer gebruik maken van digitale transacties
met behulp van DigiD, eHerkenning, MijnOverheid etc. Voor mensen die niet
digitaal vaardig zijn blijven we maatwerk leveren.
• De gemeente is via meerdere kanalen bereikbaar (website, sociale media, balie,
telefoon, etc).

• We werken aan een betere ontsluiting van onze systemen. Hierdoor is de
noodzakelijke informatie bij (vervolg)contacten snel en makkelijk vindbaar (‘de
basis op orde’).
• We ontwikkelen onze dienstverlening mét de stad. Bij alle processen werken wij
samen met de klant om tot een passende dienstverlening te komen. Het resultaat
hiervan is dat we verzekerd zijn van klantgerichte processen.
• We organiseren een themabijeenkomst over digitale dienstverlening.
Ambitie 3 – Inkoop
Bij de inkoop van diensten en goederen en aanbestedingen hebben wij oog
voor de economische kracht van Vlaardingen, werkgelegenheid en
duurzaamheid.

• We sturen op meer balans in de (leeftijds)opbouw van ons personeelsbestand en
richten ons personeelsinstrumentarium daarop in.
• We ontwikkelen een Cloudstrategie om de onontkoombare ontwikkeling van
verschuivingen naar Cloudoplossingen veilig te laten plaatsvinden.
• Ter ondersteuning van projecten, ketensamenwerking en participatie wordt een
ICT-samenwerkingsomgeving ontwikkelt die gegevensuitwisseling tussen en met
de gemeente, inwoners en ondernemers mogelijk maakt.
• Wij zetten in op het verder ontwikkelen en borgen van onze Business Intelligence
door te ondersteunen in het data –geïnformeerd werken en het uitwerken van
Key Performance Indicators (KPI’s) in dashboards en monitoren.
Verplichte indicatoren

Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende actie uit:
• We stellen een nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid op, met aandacht voor
duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord inkopen, circulaire inkoop en lokale
economie.

Bedrijfsvoering

Bron

2017 2018 (peildatum
1 aug 2018)
436,0
437,6

Formatieplaatsen (totale fte)

Eigen begroting

Formatieplaatsen (per 1000 inw oners)

Eigen begroting

6,06

6,08

Bezetting (per 1000 inw oners)

Eigen begroting

6,05

6,05

Ambitie 4 – Bedrijfsvoering
a. Via een optimaal toegeruste ambtelijke organisatie realiseren wij de best
haalbare producten en diensten.
b. Het gebruik van de ICT-omgeving van de gemeente Vlaardingen heeft een
hedendaags, competent, efficiënt en veilig karakter.

Apparaatskosten (kosten per inw oner)

Eigen begroting

570,1

581,8

Overhead (% van totale lasten)

Eigen begroting

6,3

6,9

Inhuur derden (x € 1.000)

Jaarstukken

3,3

2,8

Inhuur derden (% van totale loonsom)

Jaarstukken

10,1

7,9

Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
• We werken met een (vaste) kernbezetting en een flexibele schil om snel en
efficiënt in te spelen op opgaven in de stad en ontwikkelingen in onze omgeving.
• We verhogen de kwaliteit van de organisatie door medewerkers te stimuleren
hun talent te ontwikkelen en persoonlijk leiderschap te tonen. Het ontwikkeltraject
voor ‘De Vlaardingse Professional’ is hierop ingericht en richt zich op alle
medewerkers in de organisatie .
• We zetten ons management in als coaches, om hiermee de ontwikkeling van de
medewerkers optimaal te ondersteunen.

Verbonden partijen

* Voor een toelichting op de trends mbt de cijfers verw ijzen w ij naar de paragraaf Bedrijfsvoering

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
De gemeenschappelijke regeling metropoolregio Rotterdam Den Haag is een
grootstedelijk gebied met 23 gemeenten en 2,3 miljoen inwoners.
De gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken aan vier
thema’s: vernieuwen verbindingen, vernieuwen economie, vernieuwen energie
en vernieuwen stad en omgeving. Dat doen zij samen met andere overheden,
kennisinstellingen en het bedrijfsleven.
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Financieel deel programma bestuur, participatie en dienstverlening
Baten en lasten meerjarig
Bedragen x € 1.000
Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Toevoegingen reserves
Onttrekkingen reserves
Geraam d resultaat

2019

2020

2021

2022

35.435

36.113

35.633

35.454

2.099

1.998

2.013

1.990

33.336

34.115

33.620

33.464

846

846

846

846

910

630

486

336

33.272

34.331

33.980

33.974

Specificatie van baten en lasten 2019
Bedragen x € 1.000

Lasten '19 Baten '19

0.1 Bestuur

3.145

0.2 Burgerzaken
0.4 Overhead

2.189

797

28.754

1.142

27

60

0.5 Treasury
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.319

0

846

910

36.281

3.009

0.10 Mutaties reserves
Totaal

100

Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2019 - 2022 het financieel deel van
deze begroting.
Reserves en voorzieningen
Bedragen x € 1.000
Onderhoud gebouwen
Organisatieontwikkeling
Frictiekosten takendiscussie
Dienstverlening in Vld 2020
Totaal reserves
Pensioenverplichting B&W
WGA verzekering
Totaal voorzieningen

1/1/'19
3.556
109
2.252
457
6.374
6.706
438
7.144

+

846
0
0
0
846
240
100
340

12
100
810
0
922
0
0
0

31/12/'19
4.389
9
1.442
457
6.298
6.946
538
7.484

Reserve Onderhoud gebouwen
Jaarlijks wordt op basis van een onderhoudsplanning een bedrag voor groot
onderhoud in de reserve gestort. De daadwerkelijke uitgaven voor groot onderhoud
worden onttrokken aan de reserve.
Reserve Organisatieontwikkeling
Deze reserve wordt ingezet voor het realiseren van veranderingen in de
organisatorische (en persoonlijke ontwikkel-) sfeer met als doel de organisatie te
laten mee bewegen met ontwikkelingen in de maatschappij, democratische
vernieuwing en nieuwe technologieën. Ingezet wordt op versterking van kwaliteit,
dienstverlening, leiderschap en participatie. De organisatieontwikkeling wordt
planmatig en systematisch doorgevoerd en kent een lange termijn karakter.
Reserve Frictiekosten takendiscussie
In het verleden is voor het opvangen van de frictiekosten voortvloeiende uit de
diverse takendiscussies een reserve gevormd. Frictiekosten zijn extra kosten met
een eenmalig en/of tijdelijk karakter en gaan uit boven de vastgestelde begroting.
Het betreft niet alleen kosten van (kortstondig) boventallig personeel, maar ook
kosten als gevolg van organisatieverandering, herallocatie van inzet, verjonging,
trainees etc. De komende jaren staat de gemeente voor een grote opgave wat
betreft de uitdagingen uit de samenleving als de Omgevingswet, Energietransitie
etc.
Reserve Dienstverlening in Vlaardingen 2020
De actuele Rijksprogramma's ’Digitaal 2017‘ en de ’Digitale Agenda 2020‘ geven
aan dat bewoners en ondernemers hun zaken met de overheid volledig digitaal
moeten kunnen afhandelen. Dit betekent een forse wijziging ten aanzien van de
informatiehuishouding en de daaraan gerelateerde processen van de gemeente
Vlaardingen. De dekking van de investering (software) en de dekking van de
kapitaallasten verlopen vanuit deze reserve
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Voorziening Pensioenverplichting B&W
Voorziening om te kunnen voldoen aan de toekomstige pensioenverplichtingen van
(ex)-wethouders. De voorziening en de jaarlijkse storting daarin wordt periodiek op
actuariële basis verrekend. Onttrekking aan de voorziening betreft de uitkeringen
van pensioenen en eventuele overheveling van pensioenverplichtingen.
Voorziening WGA verzekering
Voorziening voor de dekking van de toekomstige kosten i.v.m. werkhervatting
gedeeltelijk arbeidsgeschikten (die niet gedekt zijn door de WGA-verzekering).
Investeringen
De komende jaren zijn in dit programma de volgende investeringen gepland.
Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)
Huidige investeringen
Vervanging rand- en centrale apparatuur
Huisvesting, verduurzaming
Aanschaf tractiemiddelen
Hondenpoepzuiger

2018

2019

2020

2021

2022

450
361
134
63

450

450

450

450

134

134

134

134

Vervanging rand- en centrale apparatuur
Voor de aanschaf van ICT (rand)apparatuur zijn jaarlijks twee investeringskredieten
beschikbaar, namelijk vervanging randapparatuur en vervanging centrale
apparatuur. De twee kredieten zijn samengevoegd tot één krediet zodat in één
oogopslag inzichtelijk is wat er aan ICT apparatuur wordt aangeschaft.
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2.

Veiligheid en Handhaving

Actuele ontwikkelingen
Preventie en voorkomen ondermijning
Vlaardingen krijgt, zoals zoveel steden, steeds meer te maken met de dreiging van
georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Een professioneel georganiseerde
overheid is noodzakelijk om te voorkomen dat georganiseerde criminaliteit zich
wortelt in de Vlaardingse maatschappij. Het gaat om zeer gevoelige (en steeds
complexere) activiteiten, waarvan het met de bestaande kennis en kunde in onze
organisatie steeds moeilijker wordt om dit succesvol tegen te gaan.

Meerjaren Financieel perspectief
Binnen dit programma zitten geen ontwikkelingen uit het raadsmemo ‘Herijking
meerjaren financieel perspectief’ (25 juni 2018).
Beleidsnota’s
• Integraal Veiligheidsplan 2016-2019, inclusief Jaarlijks
Uitvoeringsplan (JUP)
• Koersnotitie Toezicht en Handhaving 2016
• Beleidsplan 2018-2022 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Jaar
2019
2016
2018

Ambities Raadsprogramma 2018-2022
Daarnaast zien wij de noodzaak van de versterking
van kennis en inzet op het terrein van woonoverlast
en veiligheid op straat. Te denken valt daarbij aan
drugsoverlast, illegale prostitutie en herhaaldelijke,
ernstige vormen van geluidsoverlast, vervuiling en
problematiek rondom huisvesting van
arbeidsmigranten. Deze misstanden resulteren
in onveiligheidsgevoelens bij inwoners. De
bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg in
de afgelopen jaren hebben deze problematiek
versterkt. Wij staan een flexibele en sterker door de
gemeente geregisseerde aanpak voor, met zowel
preventieve als repressieve instrumenten.
Integraal veiligheidsbeleid
De rol van de gemeente is om alle facetten van veiligheid in een samenhangend
lokaal beleid bij elkaar te brengen; een integraal veiligheidsplan dat één keer per
vier jaar wordt vastgesteld door de raad. Voor een samenhangend pakket van
maatregelen wordt voor 2019 € 125.000 en vanaf 2020 jaarlijks € 250.000
vrijgemaakt.

Ambitie 5 – Veiligheid
a. Wij spannen ons maximaal in voor een veilige, schone, hele en gezonde
leefomgeving. Vlaardingen wordt in alle opzichten veiliger.
b. Het veiligheidsbeleid wordt zowel preventief als repressief
geoptimaliseerd. Waar nodig wordt dit op wijkniveau ingevuld, samen met
de bewoners. Ook minder zichtbare vormen van onveiligheid pakken wij
actief aan.
Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
• We stellen voor de periode 2020 – 2023 een Integraal Veiligheidsplan op.
• We intensiveren de aanpak van woonoverlast en ondermijning.
• We geven uitvoering aan het vigerende veiligheidsplan, waarin de prioriteiten
voor de sociale en fysieke veiligheid zijn benoemd.
• Aan de ingezette professionalisering van Toezicht en Handhaving wordt verder
invulling gegeven.
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Verplichte indicatoren

Financieel deel programma veiligheid en handhaving
Baten en lasten meerjarig

Misdrijven gecategoriseerd

Bron

Verw ijzingen Halt (per 10.000 jongeren)

Bureau Halt

Winkeldiefstallen (per 1000 inw oners)

CBS-Diefstallen

Vlaardingen
2017

Nederland
2017

144

50.000 100.000 inw .
2017
135

2,3

2,1

2,2

131

Gew eldsmisdrijven (per 1000 inw oners)

CBS

6,5

5

5

Diefstallen uit w oning (per 1000 inw oners)

CBS-Diefstallen

3,8

3,1

2,9

Vernieling en beschadigingen (in de
openbare ruimte) (per 1000 inw oners)

CBS

6,5

5,2

4,8

Verbonden partijen

Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

Lasten

6.900

6.104

6.799

6.799

Baten

1.169

1.169

1.169

1.169

Saldo van baten en lasten

5.731

4.936

5.630

5.630

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

30

30

30

30

5.701

4.906

5.600

5.600

Geraam d resultaat

Specificatie van baten en lasten 2019
Bedragen x € 1.000

Lasten '19 Baten '19

1.1 Crisisbeheersing en brandw eer

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een gemeenschappelijke
regeling die namens de 15 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied
van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg,
ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening.

4.953

0

742

44

4.2 Onderw ijshuisvesting

50

0

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

15

0

1.141

1.125

1.2 Openbare orde en veiligheid

8.3 Wonen en bouw en
0.10 Mutaties reserves
Totaal

0

30

6.900

1.199
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Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2019 - 2022 het financieel deel van
deze begroting.
Reserves en voorzieningen
Bedragen x € 1.000
Aanpak hennepkwekerijen
Totaal reserves

1/1/'19
106
106

+

0
0

30
30

31/12/'19
76
76

Reserve Aanpak hennepkwekerijen
Voor de ontmanteling van hennepkwekerijen wordt een gespecialiseerd bedrijf
ingehuurd. De reserve wordt aangewend om indirecte kosten te dekken van het
opruimen van hennepkwekerijen.
Investeringen
De komende jaren zijn er in dit programma geen investeringen gepland.

3.

Groen en Milieu

Actuele ontwikkelingen
Met betrekking tot de landelijke ontwikkelingen van een Klimaatneutrale Stad,
Energietransitie en circulaire economie, opgenomen in het regeerakkoord en het
Interbestuurlijk programma (IBP), worden in Vlaardingen in deze raadsperiode
samen met de betrokken partijen de noodzakelijke stappen gezet om de
klimaatdoelen op lange termijn te
realiseren. Gemeenten krijgen hierin een
belangrijke regierol.
Vlaardingen wil bijdragen aan de
aantrekkelijkheid van de stad en het
leefmilieu voor haar inwoners. Stimuleren
van duurzame ontwikkeling is daarin een
cruciale factor. Een goede balans tussen
sociale, ecologische en economische waarden is voor ons het uitgangspunt bij het
nemen van beslissingen en het uitvoeren van activiteiten op alle beleidsterreinen.
Voor 2019 zijn nog geen extra middelen begroot om de ambities te realiseren:
conform de planning in het Raadsprogramma wordt dat in de komende
Voorjaarsnota en meerjarenbegroting voor 2020 en verder aan de raad voorgelegd.
Duurzaamheid
Wij hebben de ambitie om in 2025 klimaatbestendig en in 2050 een Klimaatneutrale
Stad te zijn. Hiervoor is het noodzakelijk om onze CO2-uitstoot tot nagenoeg nul te
reduceren en afscheid te nemen van fossiele brandstoffen. Om dit te realiseren is
een Routeplan opgesteld, wat op hoofdlijnen inzicht geeft hoe de Energietransitie er
uit zou kunnen zien. De ruimtelijke, sociaal maatschappelijk en economische impact
moet beleidsmatig en in de uitvoering vertaald worden.
Wij worden in de komende jaren ook geconfronteerd met een omvangrijke opgave
ten aanzien van klimaatadaptatie. Vlaardingen moet zich aanpassen aan het actuele

of verwachte klimaat en de effecten daarvan. Hiervoor is een samenhangend pakket
aan duurzame maatregelen nodig. In de Klimaatadaptatiestrategie gaan wij een
integrale aanpak voorstellen.
Er valt nog veel winst te behalen in het verduurzamen van de bestaande
woningvoorraad. Daarom participeert Vlaardingen in het project ‘Next Generation
woonwijken’. De focus ligt op het verduurzamen van woningen en woonomgeving,
waarbij een impuls wordt gegeven aan de werkgelegenheid in de wijk en diverse
onderwijs- en scholingsmogelijkheden worden benut.
Het verduurzamen van sportaccommodaties gebeurt in nauwe samenwerking met
het Fonds Schiedam Vlaardingen en landelijke investerings- en exploitatiesubsidies.
In de praktijk is gebleken dat verenigingen daar niet of nauwelijks gebruik van
maken. De gemeente heeft twee jaar lang in een pilot, met een projectleider
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duurzaamheid, de verenigingen ontzorgd. Wij stellen voor om dit te continueren.
De Energietransitie, klimaatadaptatie en verduurzaming sportaccommodaties vraagt
om veel concrete actie en daarmee om capaciteit, verbreding en verdieping van
kennis. Dit wordt deels ingevuld vanuit de bestaande organisatie en deels met een
meerjarig extra budget van € 250.000.
Gasloos bouwen
Op basis van de Energiestrategie en de Nota Duurzame Nieuwbouw wil Vlaardingen
dat nieuwbouw aardgasvrij en Nul op de Meter wordt gebouwd. Dit is ook een
speerpunt uit het IBP: ‘Samen aan de slag voor het klimaat’. De wettelijke basis om
deze ambitie juridisch af te dwingen wordt de komende jaren aangepast. De
gemeente faciliteert hierin.
Meerjaren Financieel perspectief
Dienstverlening DCMR
De komende jaren wordt aan de DCMR startend met € 240.000 in 2019 en aflopend
tot € 210.000 in 2022 extra budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van
werkafspraken en asbesttaken, indexering van de tarieven meldkamer en de

tarieven DCMR wegens veranderingen in cao en pensioenen. De indexering en
verhoging in de tarieven geldt voor alle opdrachtgevers (provincie en gemeenten)
van de DCMR.
Uitvoeren Energiestrategie 2020-2050
Op basis van de Energiestrategie, die eind 2020 voor Vlaardingen beschikbaar is,
wordt duidelijk welke financiële inspanningen en personele capaciteit deze
energietransitie van Vlaardingen gaan vragen.
Areaaluitbreiding onderhoud openbare ruimte
De gemeente heeft in 2018 het onderhoud van de openbare ruimte, dat in eigendom
is van Waterweg Wonen, overgenomen. Hiervoor is een afkoopsom betaald. De
areaaluitbreiding leidt tot een jaarlijkse extra last van circa € 338.000. Omdat het
onderhoud bestaat uit verharding, groen en riolering, worden vanaf 2019 diverse
taakvelden volgens een verdeelsleutel structureel gewijzigd.
Beleidsnota’s
• Programma Duurzaamheid ‘Samen voor een duurzaam
Vlaardingen’
• Visiedocument Externe Veiligheid
• Groenplan Vlaardingen ‘Blijvend Groen’
• Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)
• Visie Openbare Ruimte
• Hogere waardebeleid
• Actieplan geluid
• Beleidsplan huishoudelijk afval
• Beleidskader Windenergie
• Visiedocument Omgevingsveiligheid
• Route gevaarlijke stoffen
• Bodembeheernota
• Duurzame nieuwbouw
• Integraal inrichtingsplan Broekpolder

Jaar
2012
2012
2012
2013
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
i.o.

Ambities Raadsprogramma 2018-2022
Ambitie 6 – Buitenruimte doet ertoe
Het groene stembusakkoord wordt uitgevoerd zodat Vlaardingen een groenere
stad wordt. Wij verbeteren o.a. de kwaliteit van de openbare ruimte en zetten in
op energiebesparing binnen de gehele gemeente. Het onderhoud aan wegen,
fietspaden, pleinen, straten en groen wordt zo snel mogelijk verbeterd,
hetgeen leidt tot een mooiere buitenruimte.
Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
• We voeren het Groenplan Vlaardingen Blijvend Groen uit. Op die manier zorgen
we voor een duurzame en veilige inrichting van groenvoorzieningen in de stad en
in de Broekpolder.
• Participatie is genoemd als belangrijk middel om inwoners te betrekken bij onze 19
stad. Het vormt, op allerlei manieren, een onderdeel van onze werkwijze om te
komen tot beleid en uitvoering. Wij continueren de inzet om wijkdeals en adoptie
van delen van het groen te stimuleren en faciliteren.
• Wij ondersteunen de Federatie Broekpolder bij hun ambitie de Broekpolder
aantrekkelijker te maken voor verschillende groepen bezoekers.
Ambitie 7 – Afval en riolering
Vlaardingen voert een duurzaam afvalbeleid. Wij stimuleren de ontwikkeling
van een circulaire economie.
Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
• Er wordt een keuzenotitie voorbereid over nascheiding, met aandacht voor onder
meer toepassing van technologie van nascheiding, het ontwikkelen van
nascheidingscapaciteit en onderzoek of dit samen met andere stakeholders kan.
• Het bestaande Beleidsplan Huishoudelijk Afval is in uitvoering. De raad wordt
jaarlijks geïnformeerd over de voortgang hiervan. Hierin wordt in ieder geval
meegenomen stimuleren hergebruik van afval, effectiviteit van nascheiding en
het voorkomen van afval als onderdeel van de circulaire economie.

• De ondergrondse afvalcontainers voor huishoudelijk restafval zijn geplaatst. De
vervolgstap in dit project is het optimaliseren en uitbreiden van containers voor
papier, textiel en glas. Naar verwachting loopt dit door tot in 2020.
• Naast het actualiseren van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan is een
samenhangend pakket aan duurzame en doelmatige maatregelen nodig om de
kans op wateroverlast beperken. Deze maatregelen worden betrokken bij de op
te stellen Klimaatadaptatiestrategie.
Ambitie 8 – Milieu en duurzaamheid
a. In de komende raadsperiode worden de noodzakelijke stappen gezet om
de klimaatdoelen op langere termijn (klimaatbestendig in 2025 en
klimaatneutraal in 2050) te realiseren.
b. Wij voeren een actief klimaatadaptatiebeleid. Wij stimuleren corporaties
en huiseigenaren om woningen te verduurzamen. Alle nieuwe woningen
in Vlaardingen zijn klimaatneutraal. Wij werken met lokale investeerders
voor het realiseren van onder andere windmolens.
c. We werken aan een sterke verbetering van de luchtkwaliteit in
Vlaardingen.
Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
• Er vindt een vertaling plaats van de regionale energiestrategie naar een lokaal
energie-akkoord.
• We dringen het energiegebruik en hiermee de CO2-emissie verder terug door
over te stappen op ledverlichting bij vervanging van openbare verlichting en het
bevorderen van duurzame en schone mobiliteit via vervoersmanagement en de
aanleg van elektrische laadpalen.
• Biodiversiteit blijft integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid met onder
andere aandacht voor de aspecten educatie en onderwijs en aanleg van
natuurvriendelijke oevers.

Verplichte indicatoren
Milieu en duurzaamheid

Bron

Omvang huishoudelijk restafval (kg/inw oner)RWS

Vlaardingen
2017
282

50.000 - 100.000
inw . 2017
268

Nederland
2017
g.g.b.

Afvalscheidingspercentage

RWS

40

36

g.g.b.

Elektrische laadpunten en tankpunten
biobrandstoffen (aantal per 10.000 inw )
Hernieuw bare elektriciteit(%)

RDW

22

16

20

RWS

g.g.b.

g.g.b.

g.g.b.

Verbonden partijen
Irado N.V.
Irado draagt zorg voor een kosteneffectieve uitvoering van het afvalbeheer van
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huishoudens en werkt nauw samen met ons aan huishoudelijk afvalbeleid dat
zich richt op een transitie naar een circulaire economie.
DCMR
Via de vergunningverlening vanuit de Wet Milieubeheer, de afhandeling van
meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit, het uitvoeren van toezicht en
handhaving en de advisering aan gemeenten, het mede opstellen van
milieubeleid en advisering bij Ruimtelijke ordening en Bodem draagt de DCMR
namens de gemeente Vlaardingen er mede zorg voor dat de
milieubeleidsdoelen in de gemeente Vlaardingen worden behaald. Hiervoor
wordt er jaarlijks een werkplan opgesteld.

Financieel deel programma groen en milieu
Baten en lasten meerjarig
Bedragen x € 1.000

Reserves en voorzieningen

Bedragen x € 1.000
Onderhoud daktuin

2019

2020

2021

2022

Lasten

22.355

22.320

22.330

22.361

Duurzaamheid

Baten

19.209

19.196

19.184

19.171

3.146

3.123

3.146

3.190

23

23

23

23

Totaal reserves
Afvalverwijdering
Rioleringswerken
Zwerfafval
Bomenfonds
Totaal voorzieningen

Saldo van baten en lasten
Toevoegingen reserves
Onttrekkingen reserves
Geraam d resultaat

0

0

0

0

3.169

3.147

3.169

3.214

Specificatie van baten en lasten 2019
Bedragen x € 1.000
0.5 Treasury

Lasten '19 Baten '19
0

110

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

4.173

72

7.2 Riolering

5.683

6.272

7.3 Afval

9.632

11.969

7.4 Milieubeheer

2.058

0

809

786

7.5 Begraafplaatsen en crematoria
0.10 Mutaties reserves
Totaal

23

0

22.378

19.209

Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2019 - 2022 het financieel deel van
deze begroting.

1/1/'19
374

+

23

0

31/12/'19
398

216

0

0

216

590
1.402
6.317
16
28
7.764

23
0
1.349
0
0
1.349

0
886
291
0
0
1.177

613
517
7.376
16
28
7.937

Reserve Groot onderhoud daktuin
Dit betreft een onderhoudsreserve voor de daktuin Vlaerdingerhout (ter plaatse ook 21
bekend als Dr. Sacharovplaats) ter egalisatie van de lasten voor groot onderhoud
aan de daktuin.
Reserve Duurzaamheid
Deze reserve is gevormd voor het uitwerken van een business case met betrekking
tot de realisatie van een revolving fund. Het wordt nu betrokken bij een onderzoek
naar invoering Woningabonnement (motie).
Voorziening Afvalverwijdering
De voorziening is bedoeld om schommelingen in de heffing af te dekken. Verder
worden de gemeentelijke investeringen in ondergrondse afvalinzameling uit deze
voorziening gedekt.
Voorziening Rioleringswerken
De voorziening is bedoeld om schommelingen in de heffing af te dekken. Verder
worden de gemeentelijke investeringen in renovatie van het rioolstelsel uit deze
voorziening gedekt.

Voorziening Zwerfafval
Ieder jaar kunnen we bij stichting Afvalfonds aanspraak maken op € 1,18 per
inwoner voor de extra aanpak van zwerfvuil. Voor Vlaardingen komt dit op circa
€ 80.000 per jaar. Vanwege de oormerking van deze middelen vanuit het ministerie
worden de overtollige middelen in deze voorziening gestort.
Voorziening Bomenfonds
Het fonds is bedoeld om in de directe nabijheid herplanting of kwaliteitsverbetering
van houtopstand in het openbare gebied te realiseren. Het fonds wordt gevoed door
compensatiestortingen van derden (als geen vervangende aanplant kan
plaatsvinden).
Investeringen
De komende jaren zijn in dit programma de volgende investeringen gepland.
Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)
Huidige investeringen
Begraafplaats Holy
Ophoging Holy-Noord
Ophoogprogramma

Investeringen gesloten circuit meerjarig (bedragen x € 1.000)
Huidige investeringen gesloten circuit
Uitvoering nieuw Gem. Rioleringsplan
Uitvoering nieuw Gem. Rioleringsplan - inkomsten heffingen
Riolering ophogingsprogramma
Uitvoering nieuw Gem. Rioleringsplan - inkomsten heffingen

2018

2019

117
383

1.200
1.650

Begraafplaats Holy
De begraafplaats Holy is aangelegd in het begin van de jaren zeventig van de vorige
eeuw. Sindsdien is er weinig veranderd aan de opstallen en inrichting en zijn weinig
tot geen vernieuwingen aangebracht. Om de begraafplaats op te knappen en uit te
breiden is een totaalkrediet van € 1.317.000 beschikbaar, waarvan in 2019 een
bedrag van € 1.200.000 resteert voor de afronding van dit project.
Uitvoering nieuw gemeentelijk rioleringsplan en riolering ophogingsprogramma
De kredieten uitvoering nieuw gemeentelijk rioleringsplan en riolering
ophogingsprogramma worden betrokken bij het nieuwe verbreed Gemeentelijk
Rioleringsplan (vGRP) voor de periode 2018-2022. Voor 2019 staan o.a. de
volgende projecten op planning: laatste fase groot onderhoud VOP, vervangen
riolering Landstraat en de Oosthavenkade.
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2020

2021

2022

1.650

1.650

1.650

2018

2019

2020

2021

2022

431
-431
1.945
-1.945

1.085
-1.085
769
-769

1.040
-1.040
769
-769

1.040
-1.040
769
-769

1.040
-1.040
769
-769

4.

Verkeer en Mobiliteit

Actuele ontwikkelingen
Het concept Actieplan Mobiliteit is na een
uitgebreid participatietraject met de stad
en raadswerkgroepen tot stand gekomen.
Met dit Actieplan scheppen we
voorwaarden voor een goed bereikbare,
verkeersveilige en gezonde stad. Het
Actieplan vormt het spoorboekje voor het
uitvoeren van het verkeer- en vervoersbeleid tot 2030 en vormt de basis voor een
verdere uitwerking van de Mobiliteitsagenda.
Marathonweg
Optimalisatie van de Marathonweg is vanuit een verkeerskundig, ruimtelijk- en
milieuoogpunt zeer gewenst. Dit is ook in het Raadsprogramma tot uiting gekomen.
Om alle verschillende ontwikkelingen hierbij in goede banen te leiden is een
integrale visie voor de Marathonwegzone in de maak. De visie geeft bouwstenen
voor alternatieve ontwikkelrichtingen. In 2019 wordt hierover een keuzenotitie
opgesteld. Voor de Marathonweg is in ons investeringenoverzicht € 3 miljoen
opgenomen. Dit wordt verder aangevuld met een investering van € 3,15 miljoen. De
MRDH heeft voor de Marathonweg € 2,65 miljoen gereserveerd. Hiervoor moeten
we nog wel een aanvraag indienen op basis van een uitgewerkt plan. Vooruitlopend
op een positieve subsidiebeschikking wordt dat bedrag als verwachte subsidiebaten
opgenomen. Indien de subsidie niet of in mindere mate worden toegekend, wordt
het ter heroverweging aan de raad voorgelegd.

het aanleggen van een rotonde op het kruispunt Van Hogendorplaan/
Rotterdamseweg. Dit vormt een verkeersveilige oplossing. De investering voor de
aanpassing van deze kruising is indicatief geraamd op € 1,3 miljoen voor 2019.
• Verbetering aansluiting Abel Tasmanlaan.
De bedrijvigheid en woningbouwontwikkeling in de Rivierzone neemt in de
toekomst verder toe, waarbij de bouw van woningen langs de Galgkade en
Deltaweg (Spoor en Sluis) actueel is. Ten gevolge van deze planontwikkelingen
is het gewenst een betere en verkeersveilige aansluiting te realiseren op de
kruising Abel Tasmanlaan / Deltaweg / Galgkade. De investering voor de
aanpassing van deze kruising is indicatief geraamd op € 500.000 voor 2019.
Meerjaren Financieel perspectief
Binnen dit programma zitten geen ontwikkelingen uit het raadsmemo ‘Herijking
meerjaren financieel perspectief’ (25 juni 2018).
Beleidsnota’s
• Fietsplan Vlaardingen
• Nota Parkeerbeleid Vlaardingen
• Beleidsplan Openbare Verlichting
• Beleids- en beheerplan Wegen
• Beheer- en beleidsplan Civieltechnische kunstwerken
• Beleidsregels Concessie Openbare laaddiensten elektrische
voertuigen Vlaardingen
• Herijking Parkeerbeleid
• Actieplan Mobiliteit (besluitvorming in raad voorzien eind 2018)

Jaar
2008
2011
2014
2015
2015
2016
2017
2018

Ambities Raadsprogramma 2018-2022
Infrastructurele aanpassingen
In 2019 worden voor de volgende locaties aanpassingen voorgesteld.
• Aanleg rotonde op kruispunt Van Hogendorplaan/Rotterdamseweg.
De herstructurering van de Babberspolder-Oost is nagenoeg afgerond, waarbij
de Van Hogendorplaan de wijken Babberspolder en Vlaardinger Ambacht
doorkruist. Eén van de maatregelen om deze barrièrevorming te verminderen is

Ambitie 9 – Bereikbaarheid
Vlaardingen is goed bereikbaar met fiets, auto, OV en over water. Er komt een
aanmerkelijke verbetering van de parkeersituatie. Voor alle wegen in
Vlaardingen is er veel aandacht voor doorstroming, luchtkwaliteit en
geluidshinder.
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Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
• We geven uitvoering aan het Actieplan Mobiliteit (na vaststelling). De opgenomen
mobiliteitsagenda wordt uitgewerkt in periodieke uitvoeringsprogramma’s,
inclusief een financiële paragraaf, vanuit het motto ‘Vlaardingen Veilig,
Bereikbaar en Gezond’. Activiteiten uit het stembusakkoord ‘Vlaardingen beste
fietsstad van Nederland’ krijgen hierin een plek om integraliteit te bewaken.
• Optimalisatie van de Marathonweg is vanuit een verkeerskundig, ruimtelijk- en
milieuoogpunt zeer gewenst. Via een keuzenotitie maken we de verschillende
ontwikkelrichtingen inzichtelijk.
• Onder de noemer ‘Prettig parkeren’ voeren we een pakket aan passende
maatregelen uit. Dit komt voort uit herijking parkeerbeleid (vastgesteld eind 2017)
en sluit aan bij de behoeften van onze inwoners en ondernemers.
• We stellen een nieuwe Nota Parkeernormen op, zodat we over een actueel en
flexibel toetsingskader beschikken voor de parkeervraag bij nieuwe
ontwikkelingen.
• De herbestemming van het Unilever terrein incl. de aangrenzende
bedrijventerreinen geven aanleiding te onderzoeken op welke wijze deze
adequaat ontsloten kan worden voor verkeer, waarbij met name de kruising
Deltaweg / van Beethovensingel in beeld is.
Ambitie 10 – Verkeersveiligheid
Vlaardingen is een zo verkeersveilig mogelijke stad.
Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende actie uit:
• Bij (her)inrichting van het openbaar gebied wordt rekening gehouden met de
verkeersdeelnemer. Verkeersveiligheid is hierbij altijd het randvoorwaardelijke
uitgangspunt.
• Aanleg rotonde op kruispunt Van Hogendorplaan/Rotterdamseweg.
• Verbetering aansluiting Abel Tasmanlaan.

Ambitie 11 – Vlaardingen fietsstad
Het stembusakkoord ‘Vlaardingen beste fietsstad van Nederland’ wordt
uitgevoerd.
Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende actie uit:
• Om Vlaardingen voor 2022 de beste fietsstad van Nederland te maken hebben
we 10 punten benoemd, waarbij onder andere aandacht is voor diverse
maatregelen op het gebied van voorrang voor fietsers, snelfietsroutes en
vrijliggende fietspaden, (bewaakte) fietsenstallingen en fietstrommels, deelfietsen
en het stimuleren van woon-werkverkeer op de fiets bij werkgevers en hun
werknemers.
• Samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en omliggende
gemeenten werken we aan de metropolitane fietsroute Rotterdam – Naaldwijk,
via Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.
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Verplichte indicatoren
Verkeersveiligheid

Bron

Overige vervoersongevallen met een
gew onde fietser (%)

VeiligheidNL

Vlaardingen
2017
g.g.b.

50.000 - 100.000
inw . 2017
g.g.b.

Nederland
2017
g.g.b.

Verbonden partijen
MRDH – Bestuurscommissie Vervoersautoriteit
Binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (zie onder programma 1
Bestuur, dienstverlening en participatie) is de Vervoersautoriteit betrokken bij
de uitvoering van de doelstellingen van dit programma.
De bestuurscommissie Vervoersautoriteit (Va) is ingesteld ter behartiging van
taken op het terrein van verkeer en vervoer, waaronder het ontwikkelen en
realiseren van beleid en het nemen van maatregelen ter verbetering van de
bereikbaarheid binnen de Metropoolregio. Deelnemers zijn de wethouders
Verkeer en Vervoer van de 23 gemeenten.

Financieel deel programma verkeer en mobiliteit
Baten en lasten meerjarig
Bedragen x € 1.000
Lasten
Baten

2019

2020

2021

2022

13.643

14.091

14.495

14.635

2.210

2.210

2.210

2.210

11.433

11.881

12.285

12.425

Toevoegingen reserves

200

200

200

200

Onttrekkingen reserves

0

0

0

0

11.633

12.081

12.485

12.625

Saldo van baten en lasten

Geraam d resultaat

Reserve Binnenstad en parkeren
In 2017 is besloten tot vorming van de reserve Binnenstad en parkeren met als
bestedingsdoel binnenstad en of parkeren. Vanaf 2017 wordt jaarlijks een eventueel
batig saldo op het taakveld parkeren (deels) in deze reserve gestort.
Investeringen
De komende jaren zijn in dit programma de volgende investeringen gepland.

Specificatie van baten en lasten 2019
Bedragen x € 1.000

Lasten '19 Baten '19

0.63 Parkeerbelasting

0

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.052

1.267

0

11.462

72

584

21

48

60

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

282

5

0.10 Mutaties reserves

200

0

13.843

2.210

2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.4 Economische havens en w aterw egen

Totaal

Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2019 - 2022 het financieel deel van
deze begroting.
Reserves en voorzieningen
Bedragen x € 1.000
Parkeerfonds
Binnenstad - parkeren
Totaal reserves

Reserve Parkeerfonds
Afkoopsommen negatieve parkeerbalans vanuit (bouw)ontwikkelingen worden in de
reserve Parkeerfonds gestort, waarmee de uitbreiding van het aantal
parkeerplaatsen bij herinrichting van straten wordt gedekt.

1/1/'19
58
1.203
1.261

+

0
200
200

0
300
300

31/12/'19
58
1.103
1.161

Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)
Huidige investeringen
Reconstructie verhardingen
Rehabilitatie elementverhardingen
Marathonweg/Westlandseweg
Rotonde Zwanensingel
Rotonde Zwanensingel - bijdrage MRDH
Uitvoering parkeerbeleid
Aanschaf verlichting
Verkeersregelinstallaties
Bewegwijzering Marathonweg
Voorbereidingskrediet 2e fase Marathonweg
Nieuwe investeringen
Aansluiting Abel Tasmanlaan
Reconstructie Marathonweg
Reconstructie Marathonweg - bijdrage MRDH
Herstructurering rotonde BPO
Reconstructie rotonde Deltaweg

2018

2019

2020

2021

2022

316
173

2.836

1.576

1.576

1.576

900
1.000
-550
100
398
690

2.000

100
320
175

100
320
175

100
575
-1.060
800

400
1.575
-1.590
500
900

100
297
242
117
120
100

100
320
175

1.000

900
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Rotonde Zwanensingel
Voor de rotonde Zwanensingel wordt na de technische voorbereiding eind 2018 bij
de MRDH een subsidie aangevraagd. De MRDH heeft het project al in hun
investeringsprogramma IPVa 2018 opgenomen. Bij een positieve plantoets wordt
een subsidie van maximaal € 550.000 afgegeven. Vooruitlopend op een positieve
subsidiebeschikking wordt € 550.000 als verwachte subsidiebaten opgenomen. Er is
een voorbereidingskrediet van € 100.000 nodig voor onderzoek en technische
voorbereidingen. Het restant van € 1.000.000 wordt in 2019 besteed aan de verdere
uitvoering.
Reconstructie verhardingen en aanschaf verlichting
Vanwege de einde levensduur van zowel het wegdek als de kademuur van de
Oosthavenkade tussen de Schiedamseweg en de Spoorsingel is het inmiddels
noodzakelijk om grootschalige vervanging uit te voeren aan de weg Oosthavenkade.
Door de integrale aanpak met de vervanging van de kademuren van de
Oosthavenkade wordt vanuit het krediet reconstructie verhardingen € 1.260.000
aangewend in 2019 voor de verharding. Daarnaast wordt op de kade ook de
openbare verlichting vervangen voor duurzame ledverlichting. Hiervoor wordt
vanuit het krediet Aanschaf verlichting € 78.000 ingezet.

26

5.

Wonen

Actuele ontwikkelingen
Door het aantrekken van de economie is er een geleidelijk herstel op de
woningmarkt ingetreden. Dit zet zich de komende jaren voort. De krapte op de
woningmarkt blijft echter een punt van aandacht. Deze krapte komt onder ander tot
uitdrukking in de stijgende huizenprijzen (de vraag naar woningen is groter dan het
aanbod van woningen), een tekort aan gezins- en starterswoningen, minder
verkoopaanbod van bestaande huizen
vanwege het feit dat veel huizen nog onder
water staan, lagere bouwcapaciteit
vanwege faillissementen van bouwbedrijven
en toeleveranciers. Voor een verder herstel
van de woningmarkt is een toename van het
woningaanbod nodig. Dit legt een druk op
de woningbouw. Voor Vlaardingen betekent
dit dat er, bovenop de ingerekende
plancapaciteit uit het bestaande woningbouwprogramma, circa 2000 woningen aan
de totale woningvoorraad toegevoegd moeten worden. De behoefte aan meer
woningen is er in Vlaardingen ook door met name de groei van oudere
alleenstaande huishoudens.
De nieuwe Woningwet houdt strikter financieel toezicht in van de Autoriteit
Woningcorporaties (AW), een versterking van de regierol van de gemeente en een
beperking van toegestane activiteiten aan maatschappelijk vastgoed en
leefbaarheid van woningcorporaties. De corporaties richten zich primair op hun
kerntaak: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen.
Actualisatie Actieplan Wonen
Voor de actualisatie van het Actieplan Wonen (APW ) wordt een participatietraject
doorlopen met inwoners, belanghebbenden, corporaties, makelaars en
zorginstellingen. Wij starten hiermee halverwege 2019. Deze actualisatie moet ook
passen binnen de nieuwe regionale woonvisie.

Servicepunt Woningverbetering
Sinds 2015 helpt het Servicepunt Woningverbetering (SWV) Verenigingen van
Eigenaren (VvE’s) bij het activeren van een VvE, mediaton bij geschillen, informeren
over ontwikkelingen en organiseren van cursussen over onder meer kasbeheer en
voorkomen van fraude. Daarnaast verricht het SWV warmtescans en geeft
duurzaamheidsadviezen. Wij verwachten dat de komende jaren de vraag om hulp en
ondersteuning toeneemt. Wij stellen voor om deze huidige werkwijze inclusief de
intensiveringsacties de komende twee jaar te continueren tot de actualisering van het
Actieplan Wonen. Hiervoor is een aanvullend budget van € 49.000 in de begroting
opgenomen.
Huisvesting van arbeidsmigranten
Doordat de woningmarkt krapper wordt en het aantal banen, dat ingevuld wordt met
arbeidsmigranten, fors is toegenomen, worden er door beleggers, uitzendbureaus, 27
werkgevers (niet-convenantpartners) steeds meer woningen opgekocht en verhuurd
aan deze doelgroep. Wij stellen maatregelen op om opkoping van woningen te
voorkomen en het aantal bewoners per woning te reguleren. Ook komen we met
maatregelen die de VvE’s kunnen nemen. De eventuele kosten voortkomend uit
‘huisvesting van arbeidsmigranten’ zijn - vooruitlopend op de uitkomsten van de
keuzenotitie - opgenomen onder ‘Preventie en voorkomen ondermijning’ binnen
programma 2 Veiligheid en Handhaving.
Meerjaren Financieel perspectief
Binnen dit programma zitten geen ontwikkelingen uit het raadsmemo ‘Herijking
meerjaren financieel perspectief’ (25 juni 2018).

Beleidsnota’s
Actieplan Wonen 2008-2030
Actualisatie Actieplan Wonen
Actualisatie Wonen en Zorg
Uitvoeringsprogramma Actieplan Wonen 2015-2018, jrpl 2017
Gebiedsvisies
Gebiedsprogramma’s 2015-2018
Prestatieafspraken 2018-2022
Woningbouwprogramma
Regionale woonvisie, eerste fase
Regionale rapporten ABF Research en RIGO 2018; betaalbare
woningvoorraad in de regio Rotterdam
Toepassing Wet bijzondere maatregelen grootstedelijk
problematiek (Wbmgp) voor enkele complexen in de wijk

Jaar
2008
2017
2017
2017
2010
2017
2017
2017
2017
2018

• Betaalbaarheid van wonen zoveel als mogelijk laten aansluiten op besteedbaar
inkomen.
• We voeren diverse bouwprojecten uit.
• We stellen een keuzenotitie op voor de huisvesting van arbeidsmigranten.
• We organiseren een themabijeenkomst over de systematiek van de regionale
verdeling van en afspraken omtrent het sociale woningbouwprogramma.

2018

Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
• Bij verloederingen van panden schrijven we de eigenaren aan.
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• Vooruitlopend op besluitvorming over particuliere woningverbetering in 2020
blijven we het Servicepunt Woningverbetering inzetten om VvE’s te activeren en
te ondersteunen bij ontwikkelingen om zodoende stappen richting
woningverbetering te zetten.
• Bij de ontwikkeling van het Unileverterrein houden we specifiek rekening met de
mogelijkheden tot behoud van het erfgoed en hergebruik van de laboratoria.

Ambities Raadsprogramma 2018-2022
Ambitie 12 – Wonen en woningvoorraad
a. In Vlaardingen is het prettig wonen. Levensloopbestendig wonen staat in
Vlaardingen centraal. Iedere Vlaardinger moet zijn of haar wooncarrière
binnen de gemeente kunnen doorlopen.
b. Het Actieplan Wonen wordt uitgevoerd en jaarlijks geëvalueerd. Wij zetten
in op het nakomen van de regionale afspraken met betrekking tot de
verdeling van de sociale woningvoorraad in de omliggende gemeenten.
c. Er moeten snel meer koop- en huurwoningen in het middensegment
komen, met de nadruk op eengezinswoningen.
Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
• Realiseren van een evenwichtige woningvoorraad met een goede afstemming
tussen vraag en aanbod. Het betreft o.a. het sloop- en nieuwbouwprogramma,
aansluiting op marktontwikkelingen, kernvoorraad behouden van sociale
huurwoningen, particulier opdrachtgeverschap stimuleren, aanpak scheefwonen
en bevorderen van doorstroming.

Ambitie 13 – Stadsgezicht
Vlaardingen gaat zorgvuldig om met het cultuurhistorisch erfgoed. De
gemeente zorgt voor heldere kaders en handhaaft actief, zodat de diverse
stadsgezichten niet ontsierd worden door verloedering.

Verplichte indicatoren
Wonen

Bron

Vlaardingen 50.000 - 100.000
2017
inw . 2017

Gemiddelde WOZ-w aarde (€ 1.000)

CBS

163

200

216

Nieuw gebouw de w oningen (per 1.000
w oningen)
Demografisch druk (%)

BAG

6,8

6,4

7,2

CBS

73,1

72,8

69

Gem. w oonlasten eenpersoonshuishouden

COELO

654

658

644

Gem. w oonlasten meerpersoonshuishouden COELO

724

728

723

Verbonden partijen
Er zijn geen verbonden partijen binnen dit programma.

Nederland
2017

Financieel deel programma Wonen
Baten en lasten meerjarig

Reserves en voorzieningen

Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

Lasten

7.981

7.076

6.863

6.743

Baten

6.592

5.622

5.560

5.560

Saldo van baten en lasten

1.388

1.454

1.304

1.183

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

1.384

1.384

1.384

1.384

4

70

-80

-201

Geraam d resultaat

Specificatie van baten en lasten 2019
Bedragen x € 1.000
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Lasten '19 Baten '19
-851

-868

8.1 Ruimtelijke ordening

1.154

20

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

6.968

7.338

8.3 Wonen en bouw en

710

102

0.10 Mutaties reserves

0

1.384

7.981

7.976

Totaal

Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2019 - 2022 het financieel deel van
deze begroting.

Bedragen x € 1.000
Herinrichting en uitgifte Het Scheur
Particuliere woningverbetering
Reserve Afkoopsommen erfpacht
Afkoopsommen van erfpachttermijnen
Grondexploitaties
Vouchers bewonersinitiatieven
Reserve 40+ wijk Babberspolder
Totaal reserves
Erfpachtgronden HZO
Erfpachtgronden PHL
Woonrijpmaken Sam. Esmeijerstraat
Grex Holy ZO (meerwaarde tov boekwaarde)
Totaal voorzieningen

1/1/'19
33
580
25.922
9.561
159
46
76
36.375
264
106
17
2.496
2.882

+

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1.384
0
0
0
1.384
0
0
0
0
0

31/12/'19
33
580
25.922
8.177
159
46
76
34.991
264
106
17
2.496
2.882

Reserve Herinrichting en uitgifte groenstrook bedrijventerrein Het Scheur
Deze reserve wordt ingezet voor werkzaamheden voor de groenstrook.
Reserve Particuliere woningverbetering
Deze reserve hangt samen met maatregelen uit het Actieplan Wonen. Het voorziet
er in particulieren te ondersteunen bij het kwalitatief op peil houden van de
woningvoorraad. De project- en proceskosten worden jaarlijks ten laste van deze
reserve gebracht.
Reserve Afkoopsommen erfpacht
Deze reserve is gevormd uit eerder ontvangen afkoopsommen van erfpachters
(€ 25,9 miljoen).
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Reserve Afkoopsommen van erfpachttermijnen
In 2013 is € 16,8 miljoen gestort vanuit de vooruit ontvangen afkoopsommen
erfpacht. Jaarlijks wordt uit deze reserve € 1,38 miljoen onttrokken ten gunste van
het product erfpacht.
Reserve Grondexploitaties
Eind 2014 heeft de raad een bestemmingsreserve grondexploitaties ingesteld om
toekomstige voorzieningen of afwaarderingen op grondexploitaties op te vangen.
Reserve 40+ wijk Babberspolder Oost
Via de algemene uitkering heeft de gemeente in 2010 vanuit het Rijk middelen
ontvangen voor het opknappen van oudere wijken, de zogenaamde 40+ wijken en
voor het verbeteren van de leefkwaliteit in die wijken.
Reserve vouchers bewonersinitiatieven
Ten behoeve van het stimuleren van bewonersinitiatieven is in 2011 een eenmalige
subsidie van het Rijk ontvangen van € 100.000. Het niet bestede deel is in de
reserve gestort. Met dit geld worden toekomstige bewonersinitiatieven middels het
toekennen van een voucher gestimuleerd. In 2018 zal de reserve volledig worden
benut.
Voorziening Erfpachtgronden Holy Zuidoost
De herstructurering van Holy zuidoost omvat gedeeltelijk percelen die eeuwigdurend
of voor een bepaalde tijd in erfpacht zijn uitgegeven aan woningbouwcorporatie
Waterweg Wonen. De betreffende percelen grond, exclusief de openbare ruimte,
komen volgens een overeengekomen tijdsplanning volledig in eigendom van
Waterweg Wonen. Met deze voorziening wordt de boekwaarde van de
erfpachtgronden van de nog resterende deelplannen afgedekt.
Voorziening Erfpachtgronden Park Hoog Lede
Dit betreft de verliesvoorziening voor het maximale bedrag van € 2,5 miljoen van de
achtergestelde betaling aan erfpachtcanon. Bij een negatief exploitatieresultaat van
de ontwikkeling van Park Hoog Lede neemt de gemeente 50% van het negatieve

resultaat voor haar rekening tot een bedrag van maximaal € 2,5 miljoen door de
achtergestelde betalingen (deels) niet op te eisen.
Voorziening Woonrijpmaken Samuel Esmeijerstraat
Ten behoeve van de inrichting van de Samuel Esmeijerstraat is een voorziening
getroffen. In 2013 is van Waterweg Wonen € 109.100 ontvangen voor de verkoop
van grond. Contractueel is overeengekomen dit bedrag aan te wenden voor
inrichting van de openbare ruimte als het woningbouwproject klaar is. Fase 1 van
het project is al gereed en ingericht via middelen uit deze voorziening. Fase 2 is
onlangs in 2018 gestart.
Voorziening Grondexploitatie Holy Zuidoost
We hebben deze voorziening getroffen voor het verwachte verlies op de
grondexploitatie Holy Zuidoost. De voorziening wordt bij het opstellen van de
(tussentijds) Meerjaren Programma Grondzaken geactualiseerd.
Investeringen
De komende jaren zijn er in dit programma geen investeringen gepland.
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6.

Onderwijs, Economie en Haven

Actuele ontwikkelingen
Het onderwijs heeft de maatschappelijke opdracht mede te zorgen voor sociale
samenhang, algemeen welzijn, economische groei en welvaart.
Oplopende ongelijkheid, thuiszitters, krimp –
en stijging van leerlingenaantallen,
kwaliteitsverschillen, segregatie, het tekort
aan leerkrachten, de veranderende rol
van leerkrachten, werkdruk en tekorten op de
jeugdzorg zetten deze maatschappelijke
opdracht onder druk. Samen met het
onderwijs(veld) definiëren we wat we
verstaan onder goed onderwijs in
Vlaardingen en formuleren we een gezamenlijke visie om voor iedereen de beste
kansen te creëren en de voorwaarden waaronder.
Integraal Huisvestingsplan
Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is een op de toekomstgericht huisvestingsplan
om de komende 10 jaar voldoende capaciteit te hebben om alle leerlingen die in
Vlaardingen naar school gaan te huisvesten. Door onderwijsvoorzieningen uit te
breiden, te renoveren of nieuw te bouwen worden duurzame onderwijsgebouwen
gerealiseerd met een gezond binnenklimaat.
Voor de uitvoering van het IHP is € 4,5 miljoen beschikbaar. Vooruitlopend op de
besluitvorming op het nieuwe IHP hebben we een groeimodel opgenomen in de
begroting voor de kapitaallasten. Met ingang van 2020 nemen we € 150.000
kapitaallasten op, oplopend naar € 300.000 structureel vanaf 2021. Hiermee is
ruimte gecreëerd voor het kunnen doen van investeringen in het kader van het IHP.
De aanvragen voor deze investeringskredieten worden aan u voorgelegd zodra hier
inzicht in is.

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Scholen worden steeds meer gezien als drijvende kracht achter innovatie en
ondernemerschap. Technische ontwikkelingen leiden tot verdwijnen van beroepen
en tot de komst van nieuwe beroepen. Onderwijs en ondernemers hebben elkaar
nodig om vraag en aanbod in een snel veranderende arbeidsmarkt op elkaar te laten
aansluiten. Samen met het onderwijs en ondernemers gaan we onderzoeken hoe
onderwijs en arbeidsmarkt elkaar kunnen versterken door gezamenlijk jongeren op
te leiden in een gemengde omgeving waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen.
Vestigingsklimaat
In het kader van verbetering van het Vlaardingse vestigingsklimaat wordt de
komende raadsperiode ingezet op nauwere samenwerking met en verbetering van
de dienstverlening aan ondernemers. We gaan aan de slag met citymarketing en er
worden nieuwe visies op evenementen- en horecabeleid ontwikkeld. Daarnaast
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verkennen we de (on)mogelijkheden van het invoeren van een
leegstandsverordening.
Actieplan Economie
Het actualiseren van het Actieplan Economie doen we in 2019 in samenspraak met
bedrijven, belanghebbenden, inwoners etc.
Havens
Vlaardingen is de 4e zeehavenstad van Nederland. Om dit te behouden moet de
aandacht gericht zijn op de veiligheid van de kades, voldoende diepgang van de
watergangen en promotie. Het beheer en onderhoud van de havens moet aansluiten
bij het nautisch gebruik van de havens voor zowel beroeps- als recreatievaart.
Meerjaren Financieel perspectief
Binnen dit programma zitten geen ontwikkelingen uit het raadsmemo ‘Herijking
meerjaren financieel perspectief’ (25 juni 2018).

Beleidsnota’s
Onderwijs
• Alle kinderen zijn kansrijke kinderen
• Nota voorschoolse voorzieningen
• Integraal huisvestingsplan van kaders naar uitvoering
Economie
• Actualisatie Detailhandelsnota
• Actualisatie Horecanota
• Actualisatie Evenementenbeleid
• Nota Bedrijventerreinen
Havens
• Beheerplan Kades & Glooiingen

Jaar
2012
2013
2016
Gepland
voor 2019

2014

Ambities Raadsprogramma 2018-2022
Ambitie 14 – Onderwijs
In Vlaardingen wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven in duurzame
gebouwen met een gezond binnenklimaat. Door een breed palet aan onderwijs
aan te bieden, hebben jongeren de mogelijkheid om met goede kwalificaties de
arbeidsmarkt in te stappen. Wij zetten in op een aanbod van
(MBO)opleidingen, aansluitend bij de vraag op de regionale arbeidsmarkt.
Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
• We verkennen de mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering in het onderwijs met
onder andere aandacht voor de sturingsmogelijkheden van de gemeente,
docentenwerving, problematiek van passend onderwijs, kwaliteit op alle scholen
en de effectiviteit van gedane investeringen.
• We leggen een nieuw IHP ter besluitvorming voor en starten met de uitvoering
van het IHP.
• We stellen een raadsvoorstel op over het onderwijsachterstandenbeleid. Hierin
besteden we aandacht aan het Voor- en Vroegschoolse Educatiebeleid.
• We stellen een raadsvoorstel op over de vorming van integrale kindcentra.
• Voor passend onderwijs en jeugdzorg stellen we een ontwikkelagenda op.

• We gaan door met de Food Innovation Academy (FIA) in samenwerking met het
onderwijsveld en ondernemers.
Ambitie 15 – Economie
Wij stimuleren een sterke groei van de werkgelegenheid. Vlaardingen is dé
stad waarin kennis en innovatie op het gebied van water, voeding en de
circulaire economie zorgen voor duurzame welvaart en werkgelegenheid. Er
liggen in de stad adequate internetvoorzieningen die dit ondersteunen. De
binnenstad krijgt het karakter van een attractief, vitaal en compact
kernwinkelgebied.
Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
• We voeren het Centrumplan Binnenstad uit, met daarin de functionaliteit en
beeldkwaliteit per deelgebied.
• We actualiseren het Actieplan Economie.
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• Vooruitlopend op het ontwikkelen van nieuwe visies op horeca- en
evenementenbeleid, actualiseren we de horecanota, de evenementennota en agenda.
• We stellen een raadsvoorstel op over de invoering van een
leegstandsverordening.
• De havens van Vlaardingen, beroeps- en recreatievaart, dragen bij aan de
economie van de stad en leveren werkgelegenheid op. Wij werken zodoende aan
het in technische goede staat houden van de kades en glooiingen.
Verplichte indicatoren
We lichten u het verschil tussen absoluut en relatief verzuim toe.
Absoluut verzuim houdt in dat kinderen structureel niet naar school gaan (deze
leerlingen volgen geen onderwijs en zitten dus thuis).
Het relatieve verzuim betreft incidentele gevallen van verzuim, zoals spijbelen, extra
dag vrij vanwege vakantie etc.

Onderw ijs en economie

Bron

Vlaardingen
2017

Absoluut verzuim (per 1000 leerlingen)

DUO

Relatief verzuim (per 1000 leerlingen)

DUO

Vroegtijdig schoolverlaters zonder
INGRADO
startkw alificatie (% deelnemers aan het VO
en MBO)
Functiemenging (%)
LISA
Vestiging (van bedrijven) (per 1000
inw oners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)

LISA

Nederland
2017

0,41

50.000 100.000 inw .
2017
1,71

39,30

28,25

26,58

1,82

g.g.b.
2,14

Financieel deel programma onderwijs, economie en haven
Baten en lasten meerjarig

1,75

38,4

51,4

52,4

90,4

127,0

139,7

Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

Lasten

14.436

14.665

14.855

14.823

Baten

5.278

5.204

5.204

5.204

Saldo van baten en lasten

9.158

9.462

9.652

9.620

0

0

0

0

Toevoegingen reserves
Onttrekkingen reserves
Geraam d resultaat

100

0

0

0

9.058

9.462

9.652

9.620

Verbonden partijen
Specificatie van baten en lasten 2019
MRDH – Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV)
De bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV) is door het
algemeen bestuur van de MRDH ingesteld ter behartiging van taken op het
terrein van de economische ontwikkeling van de Metropoolregio, waaronder
het ontwikkelen en realiseren van beleid en het nemen van maatregelen ter
versterking van het economisch vestigingsklimaat binnen de Metropoolregio.
Deelnemers zijn de portefeuillehouders Economisch vestigingsklimaat van de
23 gemeenten.

Bedragen x € 1.000
2.3 Recreatieve havens

Lasten '19 Baten '19
437

98

2.4 Economische havens en w aterw egen

1.098

1.241

3.1 Economische ontw ikkeling

2.385

872

10

0

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
4.1 Openbaar basisonderw jis

818

111

4.2 Onderw ijshuisvesting

5.066

510

4.3 Onderw ijsbeleid en leerlingzaken

3.750

2.214

872

231

0

100

14.436

5.378

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
0.10 Mutaties reserves
Totaal
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Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2019 - 2022 het financieel deel van
deze begroting.

Reserves en voorzieningen
Bedragen x € 1.000
Onderwijshuisvesting
Revitalisering binnenstad
Totaal reserves

1/1/'19
1.500
87
1.587

+

0
0
0

0
0
0

31/12/'19
1.500
87
1.587

Reserve Onderwijshuisvesting
De reserve onderwijshuisvesting is een egalisatiereserve voor de afdekking van de
lasten die op grond van de verordening huisvesting onderwijs worden gemaakt. De
reserve is gevormd door het saldo dat ontvangen wordt via de Algemene uitkering
en aanvullende gemeentelijke middelen die verminderd worden met de
daadwerkelijke uitgaven. Deze reserve is gemaximaliseerd tot € 1,5 miljoen en is
alleen te gebruiken voor de dekking van onvoorziene uitgaven.
Reserve Revitalisering Binnenstad
De reserve is voor dekking van uitgaven aan projecten die er aan bijdragen dat de
binnenstad een aantrekkelijk verblijfsgebied wordt en blijft. In 2019 gaan wij
€ 87.000 inzetten voor de uitvoering van de kadernota Binnenstad en het werkplan
binnenstad.
Investeringen
De komende jaren zijn er in dit programma de volgende investeringen gepland.
Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)
Huidige investeringen
Binnenstad
Kademuren en glooiingen
Kademuur Hoflaan
Vernieuwen kades
Onderhoud loswallen KW-haven
Integraal huisvestingsplan onderwijs
Vervangende nieuwbouw de Schakel
Herinrichting De Loper
Nieuwe investeringen
Aanpak Binnenstad
Integraal Huisvestingsplan

2018

2019

700
405
1200

1.225
795

2020

2021

2022

P.M.
P.M.

P.M.
P.M.

1.000
117
3.500

1.000

131
825
P.M.
P.M.

Binnenstad
De investeringsbedragen voor de binnenstad zijn aangepast conform het
Centrumplan Binnenstad.
Integraal Huisvestingsplan (IHP)
In het IHP is voor elk onderwijsgebouw aangegeven welk perspectief het heeft voor
de komende vier jaar, met een doorkijk naar tien jaar. Concreet wordt opgenomen
welke investeringen (uitbreiding, renovatie, verduurzaming, nieuwbouw) in welk jaar
worden uitgevoerd en welke investeringsbedragen hiervoor nodig zijn.
Het restantkrediet van € 4,5 miljoen is voor € 3,5 miljoen in 2019 en € 1 miljoen in
2020 opgenomen. In 2019 zijn uitgaven gepland in het kader van het plaatsen
van tijdelijke huisvesting inclusief duurzaamheidsmaatregelen aan het Palet
Centrum en Ericaschool. Daarnaast staat de uitvoering van de renovatie van
basisschool de Schakel gepland. Ook worden nog uitgaven gedaan in het kader
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van duurzaamheidsmaatregelen en frisse schoolklassen.
Kademuren en glooiingen
In 2018 wordt een start gemaakt met de renovatie van de kademuur en herinrichting
buitenruimte Oosthavenkade. Voor de geplande werkzaamheden in 2018 wordt
vanuit dit krediet € 405.000 ingezet.
Vernieuwen kades
Dit krediet van € 1.000.000 wordt volledig ingezet voor het project Oosthavenkade.

7.

Sociaal Domein

Actuele ontwikkelingen
Voor het Sociaal Domein wordt in 2019 bijgesteld beleid geïmplementeerd.
Belangrijke uitdaging daarbij is het beheersen van de kosten van de specialistische
zorg. Deze kosten hebben, na een aanvankelijke daling, vanaf eind 2017 een
stijgende lijn ingezet voor zowel de Wmo als de jeugdhulp. Dit is een trend die
landelijk wordt waargenomen. Dit heeft in 2018 geresulteerd in een structurele
verhoging van de budgetten voor Wmo en Jeugdhulp als gevolg van
begrotingswijzigingen van de Gemeenschappelijke Regelingen ROGplus en
Jeugdhulp. Daarnaast ligt er, m.i.v. 2018, een forse claim op de reserve Sociaal
Domein. Daaruit worden de tekorten gedekt bij de jeugdhulp, die het gevolg zijn van
de afspraken over zorg continuïteit uit het Regionaal Transitie Arrangement (2015
t/m 2017). Dat gebeurt met de zgn. vlaktaks methodiek. De verwachting is dat deze
vlaktaks de komende jaren niet gaat
dalen, gezien de oplopende
overschrijdingen vanaf eind 2017.
Momenteel zijn de Gemeenschappelijke
Regelingen druk bezig met het nemen
van beheersmaatregelen. De effectiviteit
daarvan bepaalt het beroep op de reserve
in de komende jaren.
De gemeente houdt haar regierol. De
opdrachten voor uitvoerende partners worden op onderdelen bijgesteld. De
wijkteams worden doorontwikkeld op basis van de in 2018 uitgevoerde evaluatie.
ROGplus, uitvoerder van de Wmo, gaat het strategisch plan 2018-2021
implementeren. Stroomopwaarts ontwikkelt samen met partners een nieuw
‘Actieplan werk, om- en bijscholing’ en zet in op een goed functionerend bedrijf met
tevreden cliënten.
Door uitvoering van het integraal communicatieplan Sociaal Domein, dat in 2018
samen met de uitvoeringspartners is ontwikkeld, worden de inwoners van

Vlaardingen op een toegankelijke en eenduidige manier geïnformeerd over het
ondersteuningsaanbod in het Sociaal Domein. De websites van de gemeente, de
wijkteams, ROGplus en SOW zijn afgestemd en presenteren een toegankelijk inzicht
in het ondersteuningsaanbod binnen het Sociaal Domein.
Armoedebestrijding en schuldhulpverlening
Met de Sociale Aanpak Westwijk is gekozen voor een intensieve inzet op armoede,
financiën en schuldhulpverlening om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Het
voorkomen en indammen van schulden voorkomt grotere problematiek als
huisuitzetting, spanningen in het gezin en de opvoedsituatie van kinderen. Deze
inzet zorgt voor meer verbinding en een gevoel van veiligheid in de wijk. Voor uitrol
van deze aanpak over heel Vlaardingen is jaarlijks aanvullend € 300.000 geraamd.
Stembusakkoord Vlaardingen Regenbooggemeente
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Dit stembusakkoord heeft als doel de sociale acceptatie en veiligheid van lhbtipersonen in Vlaardingen te bevorderen. In het kader van de uitvoering hiervan
nemen wij deel aan de landelijke samenwerking Regenboogsteden 2019-2022,
waarvoor we voor 1 april 2019 een meerjarenplan moeten indienen bij het ministerie
van OCW. Wij ontvangen hiervoor een bijdrage van € 20.000 van het ministerie,
waar een gelijke financiële inzet van onze kant tegenover moet staan
(cofinanciering). Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve Sociaal Domein.
Onderwijs Zorgarrangementen
Wanneer een kind een combinatie van onderwijs en zorg op school krijgt, spreken
we van onderwijs-zorgarrangementen (OZA). In de praktijk blijkt dat we vooralsnog
niet kunnen voorzien in de toenemende behoefte om jeugdhulp in de klas of op
school te bieden. Voor de ontwikkeling van de OZA wordt jaarlijks € 120.000 uit het
beschikbare budget van het Sociaal Domein besteed.
Uitbreiding capaciteit wijkteams
Naar aanleiding van het inspectierapport van het Toezicht Sociaal Domein heeft een
onafhankelijk bureau een formatieplaatsenonderzoek uitgevoerd bij onze wijkteams.
Hieruit blijkt dat de werkdruk van de wijkteams ten opzichte van de start in 2015 met

25% is toegenomen. De wijkteams hebben te weinig mensen om het vastgestelde
takenpakket uit te kunnen voeren. De kwaliteit van de dienstverlening is daardoor
steeds meer onder druk komen te staan. Om de nood op korte termijn te lenigen
wordt voorgesteld incidenteel de directe uitvoeringscapaciteit van de wijkteams met
4,7 fte uit te breiden. De kosten van € 437.000,- worden opgevangen uit de reserve
Sociaal Domein. Op basis van de evaluatie wijkteams (gereed medio 2019) en
herijking van de integrale visie Sociaal Domein wordt de opdracht aan de wijkteams
geactualiseerd. Deze vormt de basis voor een nieuwe formatieberekening.
Beheer Wijkcentra Vlaardingen
Voor een adequaat beheer van de wijkcentra is het noodzakelijk dat een beheerder
wordt aangesteld. Deze zorgt voor een optimale invulling en planning van het
wijkcentrum, functioneert als gastheer/-vrouw, verzorgt administratieve taken en is
aanspreekpunt voor gebruikers, huurders en bewoners. Voor de drie wijkcentra
(West, Buurtkamer VOP en Buurtpunt Groot Ambacht) wordt in totaal € 30.000 per
jaar beschikbaar gesteld.
Integratie Statushouders
Hoewel de instroom van statushouders weer dalende is, blijft de integratie van deze
groep één van de prioriteiten in het Sociaal Domein en sluit bovendien aan bij de
bestedingsdoelen van het IBP. We stellen voor de continuering van twee integratieinitiatieven (continuering inzet jongerenwerker en coach vrijwilligersproject
statushouders) en voor de uitwerking van het raadsvoorstel integratie € 150.000 per
jaar beschikbaar. In het Raadsprogramma is het raadsvoorstel integratie in het 2e
kwartaal 2019 gepland.
Continuering inzet Burenbemiddelaar
De BurenBemiddelaar (naar een motie van het CDA uit 2016) heeft in 2018 goede
resultaten opgeleverd. Voor het voortzetten van de professionele bemiddeling
tussen buren wordt structureel € 45.000 beschikbaar gesteld vanuit het budget
‘Preventie en voorkomen ondermijning’ in programma 2.

Meerjaren Financieel Perspectief
Verhogen bijdrage Veilig thuis
Als gevolg van de verhoogde begroting 2018/2019 van Veilig Thuis Rotterdam
Rijnmond is van de gemeente Vlaardingen een extra bijdrage van € 124.000 nodig.
Dit wordt gedekt uit de verhoging van de decentralisatie uitkering
vrouwenopvang/aanpak huiselijk geweld-kindermishandeling (budgettair neutraal).
Rijksvaccinatieprogramma
Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wordt met ingang van 2019 in de Wet publieke
gezondheid (Wpg) ondergebracht. De gemeenten voeren de Wpg uit. De uitvoering
van het RVP is geïntegreerd in het kader van het basistakenpakket
jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voert dit
voor gemeente Vlaardingen uit. Het landelijk bedrag is € 30,8 miljoen, waarvan 0,5%
ofwel € 154.000 voor Vlaardingen is. Dit wordt met de decembercirculaire 2018 aan 36
de algemene uitkering toegevoegd.
Plusvoorziening Maatschappelijke Opvang
De plusvoorziening maatschappelijke opvang kan vanwege het structurele karakter
niet meer vanuit de reserve Sociaal Domein bekostigd worden en wordt voor €
170.000 in de begroting opgenomen. Dit is echter per saldo budgettair neutraal. Als
centrumgemeente zijn wij verantwoordelijk voor uitvoering van de taken
maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Hiervoor ontvangen wij van het rijk
een specifieke decentralisatie uitkering. Uitgaande van het ‘in=uit’ principe moeten
de uitgaven binnen deze decentralisatie uitkering passen.
Beleidsnota’s
• Visiedocument ‘Van Zorgen voor, naar Zorgen dat’
• Koersdocument ‘Vlaardingen op Koers’
• Integraal beleidsplan ‘Volle kracht vooruit’
• Kadernota en Businesscase Stroomopwaarts
• Beleidsnotitie Participatiewet en WWB-Maatregelen MVS 2015
• Regiovisie op ‘Veilig Thuis – MVS’
• Beleidsplan Vrijwillige Inzet in Vlaardingen

Jaar
2013
2014
2014
2014
2014
2015
2016

Ambities Raadsprogramma 2018-2022
Ambitie 16 – Regie over eigen leven
Vlaardingers nemen zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven. Waar
mogelijk en noodzakelijk ondersteunt de gemeente hen daarbij. De gemeente
biedt ondersteuning en coördinatie in de keten van veiligheid, werk en
inkomen, (jeugd)hulp, huisartsen en de Wmo.
Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
• Via het beschikbare innovatie- en transformatiebudget versterken wij ons op
preventiegerichte voorzieningenaanbod om bij te dragen aan het
afremmen/verminderen van het beroep op maatwerkvoorzieningen.
• We versterken de informatievoorziening en communicatie over onafhankelijke
cliëntondersteuning voor vergroting van de bekendheid van deze voorziening
onder bewoners.
Ambitie 17 – Zelfstandig functioneren
a. Vlaardingers functioneren zo lang mogelijk zelfstandig in de lokale
samenleving. Vlaardingen biedt kwalitatief goede zorg, laagdrempelig,
toegankelijk en transparant.
b. Ook inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door een
handicap of beperking, kunnen met ondersteuning van de gemeente en
Stroomopwaarts een passende werkplek vinden, zodat zij zelfstandig in
hun levensonderhoud voorzien.
Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
• We evalueren de wijkteams Vlaardingen. De evaluatie vormt de basis voor een
voorstel over de toekomst van onze wijkteams. De doorontwikkeling van de
wijkteams en daarmee samenhangende activiteiten in 2019 zijn afhankelijk van
deze besluitvorming.
• We actualiseren ons beleid over mantelzorg en vrijwilligers.
• We verstrekken maatwerkvoorzieningen in de vorm van Zorg in Natura of door
verstrekking Persoonsgebonden Budget.

• We bieden mensen tussen 18-27 jaar met licht verstandelijke beperkingen de
mogelijkheid om tijdelijk gebruik te maken van ‘Beschermd Wonen’, om hen voor
te bereiden op een meer zelfstandig bestaan.
• In samenwerking met de Vlaardingse woningcorporaties zorgen we voor
passende huisvesting van mensen met een Vlaardingse achtergrond die in eerst
instantie als daklozen zijn opgevangen.
Ambitie 18 – Jeugd
Kinderen groeien veilig, gezond en zonder armoede op. Wij ondersteunen
initiatieven gericht op de ontwikkeling van jongeren.
De schuldenproblematiek wordt beter aangepakt voor de inwoner, ook
preventief.
Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
37
• We stellen in overleg met het onderwijsveld een ontwikkelagenda vast en maken
een begin met de uitvoering. Onderwerpen die aan bod komen zijn in ieder geval:
OnderwijsZorgArrangementen, thuiszitters en dyslexie.
• Het Jongeren Interventieteam draagt ertoe bij dat jongeren die tot hun 18e
gebruik maakten van jeugdhulp ook vanaf hun 18e adequaat worden
ondersteund.
• We voeren het stembusakkoord ‘Jongeren op gezond gewicht (JOGG)’ uit (zie
programma 9 Sport en recreatie).
• We verkennen de mogelijkheden van het armoedebeleid (startnotitie).
Ambitie 19 – Integratie en diversiteit
a. Vlaardingen is een veelkleurige gemeente, waar nieuwkomers op een goede
en doeltreffende manier integreren. Taallessen vormen hierbij vanaf dag
één een verplicht onderdeel.
b. Uitvoering geven aan het stembusakkoord Vlaardingen
Regenbooggemeente.

Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
! Nieuw beleid inzake integratie, in aansluiting op de wetgeving 2017 en de
voornemens uit het regeerakkoord. Daarbij vormen taallessen voor migranten
een belangrijk onderdeel. Concreet gaat het om taallessen vanaf de eerste dag,
eigen bijdrage, monitoring van aantal geslaagden en een actieplan om ervoor te
zorgen dat mensen hun inburgeringsexamen halen.
! In het kader van het stembusakkoord ‘Vlaardingen Regenbooggemeente’ nemen
wij deel aan de landelijke samenwerking Regenboogsteden 2019-2022.
Ambitie 20 – Resultaatsturing
a. De gemeenteraad heeft een goed inzicht in de resultaten binnen het sociaal
domein. Wij evalueren periodiek de inhoudelijke resultaten in relatie tot de
beschikbaar gestelde middelen.
b. Stroomopwaarts is een goed functionerend bedrijf met tevreden cliënten.
Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
• We leveren de Monitor Sociaal Domein op, organiseren een themabijeenkomst
over dit instrument en verantwoorden de prestaties binnen Sociaal Domein
hiermee in de reguliere P&C cyclus.
• In 2019 vindt een onafhankelijk onderzoek naar de bedrijfsvoering van
Stroomopwaarts plaats.

Participatie

Bron

Aantal banen (per 1000 inw oners LISA
tussen 15-64 jaar)
Netto arbeidsparticipatie (% van de CBS
w erkzame beroepsbevolking ten
opzichte van de beroepsbevolking)
Werkloze jongeren (% 16-22
jarigen)
Lopende reintegratievoorzieningen
(per 10.000 inw oners 15-64 jaar)
Personen met een bijstandsuitkering
(per 10.000 inw oners)

Verw ey Jonker instituut Kinderen in Tel
CBS

Jeugd ‘Kinderen groeien veilig
en gezond op'
Jongeren met een delict voor de
rechter (% 12 t/m 21 jarigen)
Kinderen in uitkeringsgezin (%
kinderen tot 18 jaar)
Jongeren met jeugdhulp (% van alle
jongeren tot 18 jaar)
Jongeren met jeugdbescherming (%
van alle jongeren tot 18 jaar)
Jongeren met jeugdreclassering (%
van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)

Bron

CBS

Verw ey Jonker instituut Kinderen in Tel
Verw ey Jonker instituut Kinderen in Tel
CBS
CBS

Vlaardingen 50.000 - 100.000 Nederland 2017
2017
inw . 2017
477,9
746,1
758,2
64,0%

66,3%

66,7%

g.g.b.

g.g.b.

g.g.b.

49,3

30,3

27,1

555

402

419

Vlaardingen 50.000 - 100.000 Nederland 2017
2017
inw . 2017
g.g.b.
g.g.b.
g.g.b.
g.g.b.

g.g.b.

g.g.b.

7,2

9,3

9,4

1,5

1,2

1,0

0,5

0,4

0,4

CBS

Verplichte indicatoren
Maatw erkarrangement

Bron

Clienten met een
maatw erkarrangement Wmo (per
1000 inw oners)

GMSD

Vlaardingen 50.000 - 100.000 Nederland 2017
2017
inw . 2017
94

57

54

MVS indicatoren
De MVS indicatoren worden in 2018 geactualiseerd. Medio 2019 wordt de ‘Monitor
Sociaal Domein’ opgeleverd die op strategisch, tactisch en operationeel niveau een
helder inzicht verschaft in de prestaties binnen het Sociaal Domein.
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Verbonden partijen
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)
Het uitvoeren van de bovenlokale jeugdhulp door middel van:
• het contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp en
uitvoerders jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen in het
kader van de Jeugdwet.
• het organiseren van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling.
• het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten over de
uitvoering van de jeugdhulptaken, die als gevolg van de Jeugdwet aan de
gemeenten zijn opgedragen.
Gemeenschappelijke Regeling ROGplus
Het bieden van Wmo maatwerkvoorzieningen ter bevordering, behoud of
compensatie van zelfredzaamheid en ter ondersteuning van participatie aan
bewoners die daar op eigen kracht niet of onvoldoende toe in staat zijn. De
maatwerkvoorzieningen richten zich ook op de ondersteuning van
mantelzorgers.
Gemeenschappelijke Regeling StroomOpwaarts
De gemeenschappelijke regeling is getroffen om een kwalitatief hoogwaardige
en doelmatige uitvoering van taken en bevoegdheden van de deelnemers in
het sociaal domein te borgen. Het betreft de uitvoering van de Participatiewet,
de Wet inkomensvoorziening (werkloze werknemers en gewezen
zelfstandigen), de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (art. 1.13).
Gemeenschappelijke Regeling GGD – Rotterdam Rijnmond (GR GGD-RR)
Het op een proactieve wijze beschermen, bewaken en bevorderen van de
gezondheid van inwoners in het bedieningsgebied van de GR GGD-RR.
Gezondheid wordt gedefinieerd als een toestand van compleet fysiek, mentaal
en sociaal welbevinden en is niet alleen van toepassing op de afwezigheid van
ziekte of een handicap.

Financieel deel programma sociaal domein
Baten en lasten meerjarig
Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

Lasten

129.360

128.683

127.889

127.526

Baten

35.398

35.248

35.248

35.248

Saldo van baten en lasten

93.962

93.435

92.642

92.278

Toevoegingen reserves

847

841

841

841

Onttrekkingen reserves

1.308

1.308

1.308

1.308

93.501

92.969

92.175

91.811

Geraam d resultaat

De daling van de lasten op programma Sociaal Domein wordt veroorzaakt door een daling in de lasten
voor de algemene dienstverlening van Stroomopwaarts conform de verdeelsleutel. De begroting 2019 –
2022 van Stroomopwaarts is integraal overgenomen in de begroting van de gemeente Vlaardingen.
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Specificatie van baten en lasten 2019
Bedragen x € 1.000
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.3 Inkomensregelingen
6.4 Begeleide participatie
6.5 Arbeidsparticipatie
6.6 Maatw erkvoorzieningen (WMO)

Lasten '19 Baten '19
5.520

495

2.296

0

38.885

34.384

121

0

20.942

381

61

0

6.71 Maatw erkdienstverlening 18+

19.181

0

6.72 Maatw erkdienstverlening 18-

7.802

70

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

21.342

68

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

12.684

0

7.1 Volksgezondheid

526

0

0.10 Mutaties reserves

847

1.308

130.207

36.706

Totaal

Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2019 - 2022 het financieel deel van
deze begroting.

Reserves en voorzieningen
Bedragen x € 1.000
Sociaal domein
Inburgering
Totaal reserves

1/1/'19
8.068
572
8.640

+

1.328
0
1.328

847
0
847

31/12/'19
7.587
572
8.159

Reserve Sociaal domein
De reserve is ingesteld ter egalisatie van de lasten van het Sociaal Domein.
Vanwege de Vlaktaks methodiek voor de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp
wordt circa € 1,01 miljoen onttrokken. De Vlaktaks heeft het principe van uitgestelde
betaling van overproductie en terugbetaling van onderproductie, te vergelijken met
de jaarafrekening bij een energiemaatschappij. Het bedrag van de over- of
onderproductie wordt in drie gelijke termijn over 3 jaren verrekend. Ten slotte zijn er
nog onttrekking geraamd voor de uitbreiding wijkteams (€ 437.000) en de
cofinanciering Regenbooggemeente (€ 20.000).
Reserve Inburgering
Inburgeringsvoorzieningen die bij afrekening (deels) niet in aanmerking komen voor
financiering uit de rijksbijdrage worden gedekt uit deze reserve.
Investeringen
De komende jaren zijn er in dit programma de volgende investeringen gepland.
Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)
Huidige investeringen
Kleding- en voedselbank

2018
240

2019

2020

2021

2022

40

8.

Kunst, Cultuur en Erfgoed

Actuele ontwikkelingen
De vier grote culturele instellingen van Vlaardingen bouwen vanaf een hernieuwd
fundament verder aan een volwaardig cultuuraanbod. Museum Vlaardingen voert
het nieuwe bedrijfsplan uit en werkt nauw samen met het gemeentelijke
Stadsarchief, Archeologisch en
Bouwhistorisch Depot en de andere
(erfgoed-)partners in en buiten de stad. De
kersverse fusiestichting Stadspodia runt
nu het poppodium De Kroepoekfabriek én
het theater de Stadsgehoorzaal. KADE40
werkt nauw samen met deze nieuwe
organisatie, en met vele andere culturele
partners. Samen zorgen ze voor een
florerend aanbod en een groot bereik op het gebied van kunst- en cultuureducatie.
De ontvlochten en gefuseerde bibliotheek is inmiddels een regionale organisatie
voor de gemeenten Vlaardingen, Maassluis en Midden-Delfland.
Evenementen
Het evenementenbudget is niet toereikend om de bestaande evenementen in die
mate van subsidie te voorzien dat zij hun oorspronkelijke omvang en
kwaliteitsniveau kunnen behouden. Krimpende budgetten bij de gemeente en
fondsen én stijgende kosten voor veiligheidsmaatregelen zijn hier oorzaak van. Om
in deze behoefte te voorzien is voor de periode 2019-2022 jaarlijks € 150.000 extra
budget opgenomen. Gezien het doel van de reserve Binnenstad en parkeren wordt
dit uit deze reserve gedekt. In 2021 wordt dit geëvalueerd en bekeken of en hoe dit
voortgezet kan worden.
Museum Vlaardingen
In 2017 vroeg het Museum Vlaardingen hulp aan de gemeente. De financiële
situatie van het museum was slecht en de beoogde bezoekersaantallen werden niet
gehaald. De gemeenteraad raadde het museum aan een nieuw bedrijfsplan op te

stellen. Met behulp van twee externe adviseurs en met een nadere opdracht van de
gemeenteraad heeft het museumbestuur een nieuw bedrijfsplan gemaakt. Voor de
uitvoering van het bedrijfsplan vraagt het museum extra subsidie aan de gemeente.
Het raadsvoorstel hierover behandelt de gemeenteraad in het vierde kwartaal van
2018. De behandeling loopt niet gelijk op met de publicatie van dit
begrotingsvoorstel. Om die reden is de financiële ruimtevrager van het museum als
nader te bepalen post (PM) opgenomen.
'Holland-event' (werktitel)
In 2018 hebben we met ‘Vlaardingen 1018’ de grondlegging van Holland gevierd.
Met het thema ‘Holland’ heeft Vlaardingen een inspirerend en bindend thema in
handen, dat als inspiratiebron kan dienen voor educatie, het organiseren van tal van
activiteiten, evenementen en bewonersinitiatieven. Wij kunnen dit invullen met
thema’s als haring als 'Hollandse nieuwe', het ontstaan van de steden en
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burgerrechten, en de viering van 750 jaar Vlaardings stadsrecht in 2023. Dit biedt
een kans Vlaardingers met elkaar te verbinden, te inspireren en trots te laten zijn op
Vlaardingen. Hiervoor is jaarlijks € 50.000 in de begroting opgenomen, gedekt uit de
reserve Binnenstad en parkeren.
IJsbaan
Om de ijsbaan te kunnen realiseren worden voor de periode 2019-2022 jaarlijks
€ 100.000 vanuit de reserve Binnenstad en parkeren beschikbaar gesteld. In 2021
evalueren wij of en hoe dit voortgezet wordt.
Knelpunten cultuur
Wij stellen jaarlijks € 50.000 extra beschikbaar voor de verschillende aanbieders van
cultuureducatie die meedoen aan Vlaardingse Schatten, de integrale leerlijn van de
culturele instellingen. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind in aanraking komt met
de beoefening van de kunsten, de cultuur in Vlaardingen leert kennen en een
bezoek brengt aan de Vlaardingse culturele instellingen.

Meerjaren Financieel Perspectief
Stadsgehoorzaal (gebouwbeheer)
De wet Markt en Overheid, het vastgoed- en het subsidiebeleid volgend, moet er in
2019 een huurovereenkomst afgesloten worden op basis van een kostendekkende
huurprijsberekening. De stichting is niet in staat deze huur te betalen. Een ‘gewone’
huur betekent ook dat het beheer van de binnenkant van het pand, de
huisvestingskosten en de hierbij behorende werkzaamheden voor 0,5 fte, die de
gemeente voor haar rekening nam, overgedragen worden aan de stichting. Deze
kosten moeten gedekt worden met subsidie. En doordat het gebouw intensief
gebruikt wordt is een meerjarig onderhoudsplan noodzakelijk. Per saldo is
aanvullend € 232.000 nodig.

Beleidsnota’s
• De Creatieve Stad (cultuurnota)
• Erfgoednota 2017 (richtinggevende nota)

Jaar
2013
2017

• We starten met de uitvoering van de kadernota Vlaardings Erfgoed.
• De energie en het enthousiasme dat we hebben gekregen van de viering en
herdenking van de Slag bij Vlaardingen zetten we in om het thema ook in de
komende jaren terug te laten keren.
Verplichte indicatoren
Binnen het Programma Kunst, Cultuur & Erfgoed zijn er geen verplichte indicatoren.
De laatste jaren hebben we de bezoekersaantallen laten zien, dat doen we nu weer.
In de aanloop naar het nieuwe cultuurbeleid zoeken we ook andere indicatoren die
de betekenis van Kunst, Cultuur & Erfgoed beter representeren.
Publieksparticipatie (bezoekersaantallen Bron
x 1.000)
Bibliotheek Vlaardingen (bezoekers fysiek en
Bibliotheek
digitaal)
Stadsgehoorzaal
Kroepoekfabriek

2016

2017

319,1

298,8

St. Stadspodium

35

43,8

Kroepoekfabriek

25,4

28,2

16,6

18,2

Kade 40 (voorheen Vr. Academie en Opmaat) KADE40

Ambities Raadsprogramma 2018-2022
Ambitie 21 – Kunst, Cultuur & Erfgoed
Wij versterken kunst en cultuur, ook om de stad aantrekkelijker te maken.
Culturele instellingen werken daarbij maximaal samen. Wij hebben aandacht
voor de ondersteuning van instellingen, kunstenaars en vrijwilligers. De
geschiedenis van Vlaardingen wordt actief uitgedragen en zichtbaar gemaakt.
Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
• We monitoren de ontwikkelingen van Museum Vlaardingen (nieuwe
bedrijfsvoering) en de nieuwe fusieorganisaties Bibliotheek Maassluis | MiddenDelfland | Vlaardingen en stichting Stadspodia (De Kroepoekfabriek &
Stadsgehoorzaal).
• Met een informatiemarkt voor en met bewoners, culturele instellingen, bedrijven,
ondernemers en raadsleden maken we een aanzet om te komen tot een nieuw
cultuurbeleid in 2020.

Museum

Museum Vlaardingen

Festivals

Organisatoren festivals

13

12

113

105

Verbonden partijen
Stadsherstel Maassteden
Stadsherstel Maassteden richt zich op de combinatie van beschermen,
(her)benutten en beleven van cultureel erfgoed in Maassluis, Schiedam en
Vlaardingen. Zij wil op duurzame wijze bijdragen aan de versterking van het
historische karakter en de leefbaarheid van deze steden en omgeving door het
verwerven, restaureren en exploiteren van panden met een cultuurhistorische
waarde. De gemeente is als aandeelhouder nauw betrokken bij de koers van
deze besloten vennootschap.
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Reserve Archeologie

Financieel deel programma kunst, cultuur & erfgoed
Baten en lasten meerjarig
Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

Lasten

7.083

7.092

7.085

7.077

784

782

782

782

6.300

6.311

6.303

6.296

0

0

0

0

Baten
Saldo van baten en lasten
Toevoegingen reserves
Onttrekkingen reserves
Geraam d resultaat

157

157

157

157

6.143

6.154

6.147

6.139

De kosten van archeologieprojecten overschrijden het kalenderjaar. De reserve is
getroffen voor specifieke uitgaven die niet in het jaarlijkse budget zijn voorzien en
wordt gebruikt om verschillende jaar-overschrijdende projecten mee te financieren.
Reserve Beeldende kunst
Beeldende kunst in de openbare ruimte is kwetsbaar. Onvoorziene incidenten
zorgen voor een onregelmatig patroon in uitgave op onderhoud, vervanging en
reparatie. Als de uitgaven de raming overschrijden wordt het saldo ten laste
gebracht van de reserve. Anderzijds vindt een storting plaats wanneer de uitgaven
lager zijn dan het jaarbudget.

Specificatie van baten en lasten 2019
Bedragen x € 1.000

Lasten '19 Baten '19

3.4 Economische promotie

39

0

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

3.461

473

5.4 Musea

1.322

26

5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

271

0

1.910

285

81

0

0

157

7.083

940

0.10 Mutaties reserves
Totaal

Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2019 - 2022 het financieel deel van
deze begroting.
Reserves en voorzieningen
Bedragen x € 1.000
Archeologie
Beeldende kunst
Bibliotheek
Totaal reserves

1/1/'19
159
73
1.500
1.732

+

0
0
0
0

0
0
145
145

31/12/'19
159
73
1.355
1.587

Reserve Bibliotheek
Deze reserve is gevormd met het in 2016 niet gebruikte budget voor de
frictiekosten (€ 600.000) door de voorgenomen ontvlechting en verzelfstandiging
van de bibliotheek.

Investeringen
De komende jaren zijn er in dit programma de volgende investeringen gepland.
Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)
Huidige investeringen
Stadsgehoorzaal
Monumentenzorg

2018

2019

570
250

2020

2021

2022
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9.

Sport en Recreatie

Actuele ontwikkelingen
Een actieve leefstijl moet vanzelfsprekend zijn voor elke inwoner in Vlaardingen.
Hiervoor is een duurzame sportinfrastructuur nodig, bestaande uit
sportaccommodaties en een beweegvriendelijke openbare ruimte. In deze
sportinfrastructuur organiseren de sport- en beweegaanbieders in Vlaardingen een
veelzijdig en aantrekkelijk sportaanbod. In Vlaardingen werken we samen, met
elkaar voor een actief en gezond leven.
De minister van Sport, de gemeenten
(Vereniging Sport en Gemeenten - VSG)
en de sportbonden (NOC*NSF) hebben
de handen ineen geslagen en samen met
de provincies, tal van maatschappelijke
organisaties en bedrijven een Nationaal
Sportakkoord gesloten. Met dit
Sportakkoord willen deze partijen
bereiken dat iedereen plezier in sport
heeft, nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een
leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Het sportakkoord biedt kansen
voor inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale aanbieders,
positieve sportcultuur en van jongs af aan vaardig in bewegen. We voeren deze
landelijke ambities vanaf 2019 uit in Vlaardingen aan de hand van de Kadernota
Sport en Bewegen.
Uitvoeringsprogramma Sport en Beweging
Uit de Kadernota Sport en Bewegen van eind 2018 komt in beeld dat op het gebied
van sportdeelname, overgewicht, afstand van thuis tot de sportaccommodaties een
opgave ligt in Vlaardingen. Wij kunnen hieraan bijdragen door verschillende
interventies op het gebied van sport, bijvoorbeeld door de inzet van de
buurtsportcoaches, uitvoering Cool2BFit en stembusakkoord Jongeren op Gezond

Gewicht (JOGG). In de begroting is voor deze interventies structureel € 350.000 per
jaar opgenomen.
• De buurtsportcoaches zetten we in op sport- en beweegstimuleringsactiviteiten
en we gaan meer sturing en richting geven aan het opgave gestuurd werken met
integrale interventies op het gebied van gezondheid, jeugd, veiligheid, sociale
cohesie, eenzaamheid.
• Om de stijgende lijn van overgewicht om te zetten naar een daling is gekozen
voor de interventie Cool 2BFit Vlaardingen, bestaande uit drie pijlers: bewegen,
voeding en eigenwaarde.
• Het JOGG-stembusakkoord wordt uitgevoerd waarbij meer aandacht wordt
gegeven aan de balans tussen gezondheid en bewegen, bewegen op school,
schoolmaaltijden en samenwerking met sportverenigingen.
Knelpunten sport
44
Wij stellen jaarlijks € 20.000 beschikbaar aan sportverenigingen voor het aanpakken
van knelpunten. Van dit bedrag wordt structureel € 17.000 ingezet bij de twee
turnverenigingen Leonidas-Dovido en G.V Triade. Zij participeren in de Stichting
Vlaardingen Turnt en Beweegt, die de huur van een turnhal niet volledig kunnen
bekostigen.
Meerjaren Financieel Perspectief
Subsidies sportaccommodaties
Stichting Beheer en Exploitatie Korhoenlaan heeft een hoger subsidiebedrag nodig.
De huur wordt bepaald door de kostprijs. De jaarlijkse verhoging van de huur is op
basis van het CBS-indexcijfer. Het subsidiebedrag wordt bepaald door het
gemeentelijk accres. In de afgelopen jaren is het CBS-indexcijfer meer gestegen
dan het gemeentelijk accres, waardoor het verschil € 50.000 op jaarbasis bedraagt.
Buitensportaccommodaties
Op basis van de jaarlijkse keuring wordt vastgesteld welke velden aan vervanging
toe zijn. Voor 2019 betreft het:
1. VFC - Vervanging kunstgrasveld hoofdveld (investering € 325.000), het
plaatsen van LED verlichting en vervanging van armaturen (€ 40.000).

2.

Victoria ’04 – Vervanging kunstgrasveld (€ 325.000), omzetting
trainingsverlichting naar LED en vervanging van de armaturen (€ 20.000).

Investeringen binnensportaccommodaties
Door het aantrekken van de economie zijn de afgelopen periode de bouwkosten
voor een sportaccommodatie gestegen. Bij het opstellen van de ramingen van de
sportaccommodaties, denk aan VOP Lijnbaanhal en de sporthallen Westwijk, is hier
geen rekening mee gehouden. Ook de invulling van de plannen voor het vervangen
van de VOP Lijnbaanhal (zoals locatie en omvang) inclusief de financiële
doorwerking moet nog plaatsvinden. Dit wordt nog met de raad besproken. Wij
reserveren hiervoor alvast € 2,1 miljoen als een investeringsbedrag.
Beleidsnota’s
• Nota sport en bewegen
• Speelruimteplan

Jaar
2013
2013

Ambities Raadsprogramma 2018-2022
Ambitie 22 – Inclusief sporten en bewegen
Vlaardingers worden actief gestimuleerd tot voldoende bewegen en een
gezonde leefstijl. De gemeente stimuleert sportverenigingen, scholen en
buitenschoolse opvang nauw samen te werken om de jeugd zoveel mogelijk te
laten bewegen.
Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
• Samen met de sportverenigingen, commerciële aanbieders, onderwijs, zorg en
welzijnsinstanties maken we een doorvertaling naar een Vlaardings
Sportakkoord.
• We geven uitvoering aan de Brede Regeling Combinatiefuncties. We leggen de
verbinding tussen gemeente, onderwijs, welzijn, zorg, cultuur en zetten in op het
duurzaam versterken van deze organisaties (op het gebied van besturen,
vrijwilligers, kader en vraaggerichte handelen).
• We continueren de JOGG-aanpak en Cool2BFit Vlaardingen.

• We geven uitvoering aan het derde jaar van de interventie Gezond Oud Worden
in Vlaardingen. Dit staat in het teken van borging.
• We zetten in op verenigingsondersteuning. We starten twee pilot projecten bij
twee sportverenigingen. De pilots worden middels een integrale samenwerking
met partijen in de omliggende wijken opgepakt. De turnsport in Vlaardingen blijft
behouden.
• Het YETS project wordt uitgebreid naar de wijk Holy. De benodigde financiën
(structureel € 70.000) hiervoor zijn opgenomen onder ‘Preventie en voorkomen
ondermijning’ in programma 2.
Ambitie 23 – Duurzame sportinfrastructuur
Er zijn voldoende, schone, veilige, toegankelijke en duurzame
sportaccommodaties.
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Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
• We sluiten aan bij de Routekaart en een expertiseplatform vanuit het ministerie
van VWS en de VSG waarin ondersteuning wordt geboden bij het verduurzamen
van sportaccommodaties. Bij circa vijf bestaande accommodaties, zowel
gemeentelijk als particulier, passen we duurzaamheidsmaatregelen toe. Lagere
energielasten betekent lagere kosten voor de (sport)accommodatie. Zo houden
we de sport betaalbaar voor iedereen.
• Beide nieuwe sporthallen in de Westwijk (Erasmusplein en de Claudius
Civilislaan) worden in 2019 energieneutraal opgeleverd.
• Bij de voetbalverenigingen VFC en Victoria ’04 wordt een kunstgrasveld
vervangen. Ook plaatsen we de LED verlichting en vervangen we de armaturen.
• De verhuizing en verplaatsing van de scouting en de volkstuinen wordt
voortgezet in 2019. Ook start de bouw van het nieuwe onderkomen van de
scouting.
Ambitie 24 – Recreatie
De openbare ruimte is een beweegvriendelijke omgeving, met voldoende
speelplekken en sport- en recreatiefaciliteiten.

Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
• Tijdens de reguliere jaarlijkse inspecties van speelvoorzieningen en het uitvoeren
van kleine reparaties, wordt ook kwaliteitsonderzoek gedaan. Zijn de plekken
veilig, aantrekkelijk, functioneel een voegen ze iets toe aan het speelaanbod in
de buurt.
• Bij vervanging wordt in samenspraak met de omwonenden de speelbehoefte in
kaart gebracht voor kinderen en jongeren (waar wordt graag gespeeld, wat is de
bewegingsvrijheid, wat zijn de favoriete spelletjes, sportplekken en kan dat
overal).
• We werken gezamenlijk met ondernemers en bewoners het definitieve ontwerp
uit van de Vlaardingse projecten uit het Kwaliteitsprogramma ‘Nieuw Waterland’
naar aanleiding van de geplande aanleg van de Blankenburgverbinding,
waaronder de nieuwe fiets- en wandelroutes.
Verplichte indicatoren
Niet-sporters

Bron

Vlaardingen
2016

% niet sporters

RIVM

54,9

50.000 100.000 inw .
2016
50,5

Nederland
2016
48,7

Verbonden partijen
Koepelschap Buitenstedelijk Groen (KBG)
Het KBG bevorderde een onderlinge samenhang, een evenwichtige
ontwikkeling en instandhouding van het buiten stedelijk groen als geheel in het
gebied en in verhouding tot haar omgeving. De voornaamste feitelijke taak was
het verevenen van bijdragen van deelnemende gemeenten aan het
buitenstedelijk groen.
De deelnemende gemeenten hebben besloten het KBG per 31-12-2017 op te
heffen. Er komt geen bestuurlijk orgaan dat de taken over zal nemen. De
vervening van de bijdragen wordt nu gerealiseerd door de aanpassing van de
bijdragen van de Provincie Zuid-Holland aan de verschillende natuur- en
recreatieschappen.

Recreatieschap Midden-Delfland (RMD)
Het RMD beheerde de recreatiegebieden in het Midden Delfland. Enkele
gebieden liggen op het grondgebied van de Gemeente Vlaardingen: Oeverbos;
Lickebaert/Volksbos; Krabbeplas, Broekpolder (gedeeltelijk) en de
Holiërhoekse Polder. De deelnemende gemeenten hebben besloten het
Recreatieschap per 31-12-2017 op te heffen en waarna in 2018 de liquidatie
wordt aangevat. Uit onderzoek is gebleken dat een coöperatie een goede
vorm is om in de toekomst verder samen te werken in het beheer van het
gebied. Per 01-01-2018 is de coöperatie opgericht.
Vanwege geconstateerde fiscale risico’s is de coöperatie nog niet in staat om
de haar toebedeelde taken van het recreatieschap per 1 januari 2018 over te
nemen. Dit heeft tot gevolg dat het RMD in liquidatie na 1 januari 2018 en tot
zo lang als nodig, verantwoordelijk is voor beheer, exploitatie en onderhoud.
Deze taken kunnen door het RMD i.l. worden uitgevoerd, aangezien het
gebruikelijke taken betreft en de feitelijke liquidatie van het RMD niet heeft
plaatsgevonden. Eerst nadat de fiscale risico's bij de coöperatie zijn
weggenomen kan deze haar taken gaan uitvoeren en kan de liquidatie van het
schap alsnog plaatsvinden.
Coöperatie ‘Coöperatief beheer groengebieden Midden-Delfland
UA'(CBG)
Per 01-01-2018 is de coöperatie CBG opgericht. Vanwege geconstateerde
fiscale risico’s is de coöperatie nog niet in staat om de haar toebedeelde taken
van het recreatieschap per 1 januari 2018 geheel over te nemen. Deze taken
worden zo lang als nodig door het RMD in liquidatie uitgevoerd.
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Financieel deel programma sport en recreatie
Baten en lasten meerjarig

van gemeentelijke plannen voor het lokale gezondheidsbeleid. Deze middelen zijn in
deze reserve opgenomen. In 2019 wordt het restant ingezet voor
verenigingsondersteuning, zie toelichting onder ambitie 22.

Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

Lasten

5.717

5.875

5.776

5.722

Baten

1.309

955

955

955

Saldo van baten en lasten

4.408

4.921

4.821

4.767

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

0

0

0

0

4.408

4.921

4.821

4.767

Geraam d resultaat

Specificatie van baten en lasten 2019
Bedragen x € 1.000

Lasten '19 Baten '19

0.5 Treasury

0

16

1.2 Openbare orde en veiligheid

84

0

2.3 Recreatieve havens

37

204

0

5

3.4 Economische promotie
5.1 Sportbeleid en activering

1.981

0

5.2 Sportaccommodaties

2.160

726

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.455

358

Totaal

5.717

1.309

Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2019 - 2022 het financieel deel van
deze begroting.
Reserves en voorzieningen
Bedragen x € 1.000
Nationaal actieplan sport en bewegen
Totaal reserves

1/1/'19
130
130

+

0
0

0
0

31/12/'19
130
130

Reserve Nationaal actieplan sport en bewegen
Door het ministerie van VWS zijn over de periode 2010 tot en met 2013 middelen
beschikbaar gesteld voor de realisering van beweeginterventies en de stimulering

Investeringen
De komende jaren zijn er in dit programma de volgende investeringen gepland.
Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)
Huidige investeringen
Krabbepark
Vervanging sportvelden
Verduurzaming sporthallen
Project Centrum/VOP; Bouw sporthal
Sportaccommodaties (kleed-/wasaccommodaties)
Nieuwe investeringen
Buitensportaccommodaties
Investeringen binnensportaccommodaties

2018

2019

2020

2021

200
976
200

300
346
100
750

500

1.050

2022

100
250

529

47
710
2.100

Krabbepark
In het Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding zitten verschillende projecten,
waaronder de verbetering van het Krabbepark, evenemententerrein en de
verbinding naar de Westwijk. De kosten voor deze drie deelprojecten zijn geraamd
op € 4,7 miljoen. De bijdrage vanuit het Kwaliteitsprogramma is € 1,65 miljoen. Van
de Provincie Zuid-Holland is inmiddels een subsidie beschikking ontvangen van
€ 1,0 miljoen. De gemeentelijke bijdrage in de uitvoeringskosten ad € 2,05 miljoen is
bij de begroting 2018 beschikbaar gesteld. Volgens de actuele planning zijn de
middelen benodigd tussen 2018 en 2021, waarbij de fasering het volgende ritme
aangeeft: 2018 € 200.000, 2019 € 300.000, € 2020 € 500.000 en 2021 € 1,05
miljoen. De geplande oplevering van deze deelprojecten is 2022.
Bouw sporthal VOP
In 2018 vindt het locatieonderzoek plaats. Dit heeft ertoe geleid dat de uitvoering in
2019 gepland is.

10. Financiën
Actuele ontwikkelingen
In het Interbestuurlijk Programma (IBP) hebben het Rijk, gemeenten, provincies en
waterschappen afgesproken tien maatschappelijke opgaven aan te pakken (zie
inleiding). Vanuit het IBP zijn hieraan vooralsnog geen concrete taken en financiële
verplichtingen voor gemeenten vastgelegd. Daarmee rusten er geen verplichtingen
op het nieuwe financiële kader.
De versterking van de financiële positie van de gemeente blijft de komende jaren
een belangrijke aandachtspunt. Om de gemeentelijke financiële positie ook voor de
lange termijn gezond te houden hebben wij de volgende uitgangspunten:
1. Een solvabiliteitsratio van 30% op de middellange termijn (2030).
2. Een meerjarig gemiddeld investeringsplafond van maximaal € 15 miljoen per
jaar.
Door het toevoegen van spaarbedragen en
incidentele voordelen aan de Algemene
reserve neemt de solvabiliteitsratio toe. Met
ingang van de meerjarenbegroting 20182021 zijn ook de saldi van baten en lasten
en de jaarlijkse spaarbedragen aan elkaar
gekoppeld. Dat wil zeggen dat een positief
saldo van de baten en lasten tot een hoger
spaarbedrag leidt. Wij willen een financieel stabiele gemeente zijn met een gezonde
reservepositie. Daarom moeten we door blijven gaan met sparen.
Meerjaren Financieel Perspectief
Afschaffing Precariobelasting kabels en leidingen nutsbedrijven
Met ingang van 1 juli 2017 is de precariobelasting op de aanwezigheid van kabels
en leidingen van nutsbedrijven in gemeentegrond afgeschaft. Voor gemeenten die
voor de datum waarop het wetsvoorstel voor afschaffing van de precariobelasting is
aangekondigd, een verordening met tarief hadden vastgesteld voor

precariobelasting op kabels en leidingen geldt een overgangstermijn tot 1 januari
2022. Dit is op de gemeente Vlaardingen van toepassing. Vanaf 2022 ontvangen wij
niet langer de opgelegde precariobelasting aan waterleidingsbedrijf Evides.
Privaatrechtelijke overeenkomst kabels en leidingen
Netwerkbedrijf Stedin betaalt geen precariobelasting maar precariorecht op basis
van een privaatrechtelijke overeenkomst, die voor onbepaalde tijd geldt. In lijn met
het vervallen van de precariobelasting heeft Stedin eenzijdig aangekondigd de
privaatrechtelijke overeenkomst per 1 januari 2022 te willen beëindigen. De
wetgever heeft met de wetswijziging op de precariobelasting kabels en leidingen
nutsbedrijven niet de privaatrechtelijke vergoedingen bedoeld. In 2018 bepaalt het
college de te volgen strategie en de te nemen stappen ten aanzien van de
opzegging.
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Beleidsnota’s
• Richtlijn actieve informatieplicht
• Richtlijn begrotingsrechtmatigheid
• Treasurystatuut (actualisatie in 2018)
• Financieel beleidskader
• Nota reserves en voorzieningen
• Notitie leenschuld
• Financiële verordening Vlaardingen
• Nota waardering en activering

Jaar
2013
2013
2013
2016
2016
2016
2018
2018

Ambities Raadsprogramma 2018-2022
Ambitie 25 – Financiën
Vlaardingen heeft een financieel gezonde positie. De begroting van de
gemeente Vlaardingen is structureel in evenwicht, waarbij de structurele
lasten worden gedekt door structurele baten. De vermogenspositie is
voldoende om de risico’s af te dekken. Via risicomanagement worden de
risico’s jaarlijks geïnventariseerd en worden beheersmaatregelen genomen.

Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
• Versterken van de Algemene reserve en solvabiliteit door te blijven sparen en
incidentele voordelen aan de reserve toe te voegen.
• Twee maal per jaar inzicht verschaffen in de prognoses, ontwikkelingen en
risico’s van grondexploitaties met het (tussentijds) Meerjarenprogramma
Grondzaken
• Rijksmiddelen, in principe, doorvertalen in de gemeentelijke begroting (in = uit).
• We brengen in beeld welke lokale lasten er in Vlaardingen zijn. Daarbij wordt
gekeken naar wat wel en wat niet mag én wat moet.
• We inventariseren de bovenwettelijke taken, waarin in elk geval de aspecten
verplicht, optioneel en wat kost het aan bod komen. Indien mogelijk gaan we in
op de maatschappelijke baten en de relatie met andere taken.
• We zetten ons optimaal in voor externe financiering.
• We treffen beheersmaatregelen om de risico’s te verminderen.
Verplichte indicatoren
Financiën

Bron

Aanw ezige w eerstandscapaciteit Jaarstukken en begroting
(x € 1 miljoen)
Noodzakelijle w eerstandscapaciteit Jaarstukken en begroting
(x € 1 miljoen)

Financiën

Bron

Omvang leenschuld (x € 1 miljoen)

Jaarstukken en begroting

R 2017

B 2018

B 2019

12,7

12,7

24,1

11,5

12,3

6,3

R 2017

B 2018

B 2019

B 2020

B 2021

B 2022

260

255

265

265

250

235

De aanwezige weerstandscapaciteit 2019 wordt gepresenteerd door de prognose
voor de stand van de Algemene reserve eind 2018 (= € 24,1 miljoen).
De stand van de Algemene reserve, voor vaststelling van de jaarrekening, is in 2017
€ 12,7 miljoen. Via de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2017 is in 2018 € 1,7
miljoen toegevoegd aan de Algemene reserve.

Vanuit een viertal reserves wordt conform de Voorjaarsnota 2017 € 2,5 miljoen in de
Algemene reserve gestort. Verkoop van Irado-aandelen en afkoop van
groenonderhoud door Waterweg Wonen leveren € 4,8 miljoen op. De geraamde
spaarbedragen zorgen voor de verdere toename met € 2,3 miljoen tot een totaal van
€ 24,1 miljoen eind 2018.
Verbonden partijen
Regionale Belasting Groep (RBG)
Het heffen en invorderen van de gemeentelijke belastingen en heffingen en
het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van de Wet Waardering
onroerende zaken.
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Financieel deel programma financiën
Baten en lasten meerjarig
Bedragen x € 1.000

Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2019 - 2022 het financieel deel van
deze begroting.
2019

2020

2021

2022

Reserves en voorzieningen

1.285

1.285

1.285

1.285

100

100

100

100

- financiering

7.012

6.817

6.282

5.202

- onvoorzien

25

25

25

25

Bedragen x € 1.000
Algemene Reserve
Totaal reserves

-343

-600

-851

-851

- lokale belastingen

19.336

19.336

19.336

18.956

- algemene uitkering

Lasten
- lokale belastingen
- vennootschapsbelasting (Vpb)

- overig
Baten

147.850

149.139

150.382

150.382

- dividend

1.140

1.141

1.142

1.143

- financiering

6.666

6.894

6.882

6.644

- overig
Saldo van baten en lasten

-166.913

-168.882

-170.901

-171.364

Toevoegingen reserves

24

843

2.952

3.815

Onttrekkingen reserves

0

0

0

0

-166.889

-168.039

-167.949

-167.549

Geraam d resultaat

1/1/'19
24.067
24.067

+

24
24

100
100

Algemene reserve
De Algemene reserve heeft door de positieve rekeningsaldi van de afgelopen jaren
vanaf 2015 een positief saldo. De komende jaren verwachten wij een verdere groei
van de Algemene reserve.
50
Reserve Resultaatbestemming
De reserve resultaatbestemming is bedoeld voor budgetoverheveling tussen
begrotingsjaren. De toevoegingen in jaar t worden in jaar t+1 onttrokken ter dekking
van kosten van de realisatie van een beleidsdoel dat door omstandigheden in een
eerder jaar niet tot uitvoering is gekomen.

Specificatie van baten en lasten 2019
Bedragen x € 1.000
0.5 Treasury

Lasten '19 Baten '19
7.012

7.806

0.61 OZB w oningen

0

13.710

0.62 OZB niet-w oningen

0

3.306

0.64 Belastingen overig

1.285

2.023

0

147.850

-383

0

100

0

0.10 Mutaties reserves

24

0

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

24

24

0

272

0

0

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)

3.4 Economische promotie
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
Totaal

41

0

8.102

174.991

31/12/'19
23.991
23.991

Investeringen
De komende jaren zijn er in dit programma geen investeringen gepland.

Algemene dekkingsmiddelen
Inleiding
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Het
gaat dan om middelen waar geen voorafgaand specifiek bestedingsdoel aan ten
grondslag ligt. De algemene uitkering uit het gemeentefonds is de belangrijkste vrij
besteedbare inkomstenbron voor de gemeente. De hoogte van de algemene
uitkering wordt door het Rijk bepaald. De gemeente heeft ook de mogelijkheid om
zelf inkomsten te genereren door het heffen van belastingen. Het gaat dan met
name om de onroerende zaak belastingen. De opbrengsten van belastingen kennen
in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht en afvalstoffenheffing geen vooraf
bepaald bestedingsdoel en behoren tot de algemene dekkingsmiddelen.
Overige vrij besteedbare middelen zijn de dividenden van deelnemingen en het
renteresultaat.
Bedragen x € 1.000
Onroerende zaakbelasting

2019

2020

2021

2022

17.017

17.017

17.017

17.017

Hondenbelasting

260

260

260

260

Precariobelasting

657

657

657

277

Toeristenbelasting

272

272

272

272

147.850

149.139

150.382

150.382

1.140

1.141

1.142

1.143

175

606

941

1.451

167.370

169.091

170.670

170.801

Algemene uitkering Gemeentefonds
Dividenden
Renteresultaat
Geraam d resultaat

De financiële verhouding met het Rijk
De algemene uitkering uit het Gemeentefonds is een belangrijke inkomstenbron
voor gemeenten. De gemeente Vlaardingen ontvangt in 2019 € 147,85 miljoen aan
inkomsten via de algemene uitkering inclusief Sociaal Domein (op basis van de
meicirculaire 2018).
De raming voor de jaren 2019 tot en met 2022 is berekend op basis van de circulaire
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) d.d. 31 mei
2018 (meicirculaire).

Dividenden
De gemeente Vlaardingen neemt deel in het aandelenkapitaal van een aantal
privaatrechtelijke organisaties die het publieke belang ondersteunen. De
deelnemingen in de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Waterbedrijf Evides en
Irado genereren jaarlijks een winstafhankelijk dividend. De betreffende
deelnemingen zijn opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen.
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
De aandelen BNG zijn voor 50% in handen van het Rijk en voor 50% in handen van
gemeenten. De gemeente Vlaardingen heeft 0,36% van de aandelen in bezit. Op
basis van de gerealiseerde dividendontvangsten in de afgelopen jaren wordt voor
2019 en verder een dividendontvangst van € 200.000 geraamd.
Waterbedrijf Evides
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Het Waterbedrijf Evides is ontstaan uit de fusie van Waterbedrijf Europoort, waar de
gemeente Vlaardingen in deelnam, en Delta Waterbedrijf. De fusiepartners hebben
ieder 50% van de nieuwe aandelen in handen. Het Vlaardingse belang bedraagt op
dit moment 1,80% van het nominale aandelenkapitaal. De hoogte van de winst is in
de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleken zodat de dividenduitkering structureel op
€ 750.000 per jaar blijft geraamd.
Irado N.V.
De aandelen Irado zijn in handen van de gemeenten Vlaardingen, Schiedam en
Capelle a/d IJssel, ieder voor 33,33%. We ontvangen jaarlijks een dividenduitkering
van € 300.000. Een bedrag van € 110.000 wordt rechtstreeks als inkomsten
verantwoord onder het programma Groen en Milieu, ten gunste van het product
Afvalverwijdering. Het overige deel van € 190.000 wordt aangemerkt als algemeen
dekkingsmiddel.

Renteresultaat
De aan de taakvelden toe te rekenen rente (omslagrente) is bepaald op 2%. De
afronding van dit percentage, binnen de door de commissie BBV toegestane marge
van 0,5%, veroorzaakt het zogenaamde renteresultaat.
Het meerjarig verloop van het renteresultaat tot circa € 1,5 miljoen in 2022, zoals
hiervoor in de tabel weergegeven, is onder meer het gevolg van de huidige
marktrente. Leningen worden aangetrokken tegen een lagere rente dan de rente van
de af te lossen leningen (lagere last). Als gevolg hiervan hebben we de rekenrente
al verlaagd van 2,25% naar 2%.
Daarnaast is sprake van een toename van de balanswaarde van de vaste activa als
gevolg van met name de investeringen betreffende de sporthallen Westwijk,
onderwijshuisvesting en de ondertunneling Marathonweg. Door deze hogere
boekwaarde wordt een hoger bedrag aan rente toegerekend die hier een hogere
baat oplevert. Een nadere uiteenzetting over de totstandkoming van dit resultaat treft
u aan in de paragraaf Financiering.
Bedrag voor onvoorziene uitgaven
Het is in de praktijk gangbaar dat als onderdeel van de weerstandscapaciteit c.q. in
relatie tot het weerstandsvermogen door gemeenten een bedrag voor onvoorziene
uitgaven wordt geraamd. De hoogte van deze post is niet voorgeschreven en wordt
in Vlaardingen begroot op € 25.000. De hoogte van de post voor onvoorziene
uitgaven is in basis overigens niet van dien aard dat omvangrijke afwijkingen op de
begroting kunnen worden opgevangen. Daarvoor dient de beschikbare
weerstandscapaciteit. Zie ook de paragraaf Weerstandsvermogen en
risicobeheersing.
Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma
In het investeringsprogramma zijn de voorgenomen investeringen opgenomen met
de daarbij behorende kapitaallasten (rente en afschrijving). Deze kapitaallasten
worden als stelpost opgenomen.
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Paragrafen

1. Lokale heffingen

2. Weerstandsvermogen en
risicobeheersing

3. Onderhoud kapitaalgoederen

5. Bedrijfsvoering

6. Grondbeleid

7. Verbonden partijen

4. Financiering

53

1.

Paragraaf Lokale Heffingen

Inleiding
De lokale heffingen zijn de inkomsten die verkregen worden op grond van
publiekrechtelijke regels, voornamelijk belastingen, heffingen en retributies. De
heffingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Bij de lokale lasten maken we
onderscheid tussen zuivere belastingen, heffingen en retributies:
• De zuivere belastingen behoren tot de algemene dekkingsmiddelen en zijn voor
de uitvoering van collectieve vormen van dienstverlening, maar ook individuele
vormen van dienstverlening zonder een duidelijke relatie tussen dienstverlening
en belasting. In Vlaardingen onderscheiden we onroerende zaakbelasting (OZB),
de hondenbelasting, de precariobelastingen en de toeristenbelasting.
• De heffingen zijn voor de dekking van de kosten voor uitvoering van
publiekrechtelijke dienstverlening. Dat houdt in dat de belastingplichtige ook moet
betalen als hij de dienst niet wenst. Voorbeelden van heffingen zijn
afvalstoffenheffing en rioolheffing.
• De retributies zijn vergoedingen voor individuele dienstverlening van typische
overheidsdiensten van publiekrechtelijke aard. Voorbeelden hiervan zijn leges
voor paspoort en rijbewijs.
De tarieven van de lokale heffingen zijn volgens de uitgangspunten onder ‘Beleid’
aangepast. Wij hebben daar in deze begroting niet verder naar gekeken. In 2019
wordt de keuzenotitie Lokale Lasten met de raad besproken en bepaalt de raad de
nieuwe uitgangspunten voor de lokale heffingen.
Beleid
Uitgangspunten van het gemeentelijk beleid ten aanzien van de belastingen en
heffingen zijn gematigde belastingen en kostendekkende heffingen en retributies.
• Onroerendezaakbelastingen: de OZB-opbrengsten worden geïndexeerd met
2,4%.
• De tarieven van de overige gemeentelijke belastingen, heffingen en leges worden
geïndexeerd met 2,4%, met uitzondering van de wettelijke tarieven en het tarief

•
•

•
•

voor de Zeehavengelden en Binnenhavengelden, waarvoor Vlaardingen meelift
met Rotterdam.
Het tarief voor het rioolrecht, gebaseerd op het verbreed Gemeentelijk
Rioleringsplan, blijft € 157,80.
Het tarief voor de afvalstoffenheffing, gebaseerd op de gewenste opbrengst in
combinatie met het aantal huishoudens, wordt verhoogd met 1,5%. Deze
verhoging is beschreven in het herstelplan d.d. 29 september 2015.
De opbrengst van de bedrijven Investeringszone (BIZ) blijft ongewijzigd.
De parkeertarieven kennen een eigen regime en worden bij afzonderlijk
raadsbesluit vastgesteld.

Woonlasten (lokale lastendruk)
Onder de woonlasten verstaan we
het gemiddelde bedrag dat een
huishouden in Vlaardingen betaalt
aan OZB, rioolheffing en
afvalstoffenheffing. De ontwikkeling
van de woonlasten van de afgelopen
jaren en een raming voor het
komende jaar ziet er als volgt uit:
Woonlasten
OZB-eigenaar
Rioolheffing
Afvalstoffenheffing
Totaal

2015
242,38
157,80
290,50
690,68
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2016
253,44
157,80
306,48
717,72

2017
255,47
157,80
317,21
730,48

2018
261,60
157,80
325,14
744,54

2019
267,85
157,80
330,03
755,68

Bij de berekening van de totale woonlasten zijn de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
• We gaan uit van een eigen woning die wordt bewoond door een gezin;
• de OZB-tarieven zijn gebaseerd op de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in
Vlaardingen.

De begrote inkomsten van de bovengenoemde gemeentelijke heffingen (OZB,
afvalstoffenheffing en rioolheffing) in 2019 bedragen € 24,8 miljoen. In 2018 was dat
€ 24,4 miljoen.
Woonlasten (vergelijking met andere gemeenten en landelijk gemiddelde)
Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO)
geeft sinds 1997 met de ’Atlas van de lokale lasten‘ inzicht in de woonlasten per
gemeente en de posities die de gemeenten ten opzichte van elkaar innemen in
Nederland. Hierbij geldt dat nummer 1 de goedkoopste gemeente is en nummer 390
de duurste. In de atlas van 2018 neemt Vlaardingen de 173e plaats in op basis van
de woonlasten zoals die in de tabel hierboven zijn berekend. In 2018 zat
Vlaardingen € 11,00 boven de landelijk gemiddelde woonlasten. Dit is veroorzaakt
door de stijging van de afvalstoffenheffing als gevolg van de verbrandingstoeslag.
Overigens liggen de woonlasten van 80% van alle gemeenten heel dicht bij elkaar
en rond het landelijk gemiddelde. Wat betreft de omringende gemeenten bedragen
de woonlasten:
Gemeente

Gemiddelde Rangnummer
woonlasten
Coelo
Cappele a/d IJssel
610,00
25
Nissewaard
654,00
55
Rotterdam
717,00
146
Vlaardingen
732,00
173
Maassluis
747,00
198
Schiedam
761,00
228
Westland
777,00
255
Delft
843,00
334

Dit zijn gegevens gebaseerd op het peiljaar 2018. Bij de formele vaststelling van de
verordening van de leges en tarieven voor 2019 worden de meest recente gegevens
gebruikt als toetsing.
De belastingen, heffingen en retributies van de gemeente
Onroerendezaakbelastingen
De hoogte van de onroerendezaakbelastingen is een combinatie van de waarde in
het economische verkeer van een pand en het vastgestelde tarief. De waarde van
alle onroerende zaken wordt jaarlijks vastgesteld. De onroerendezaakbelastingen

bestaan uit een ‘eigenarenbelasting’ voor woningen en een ‘eigenarenbelasting’ en
‘gebruikersbelasting’ voor niet-woningen. In de belastingen van de niet-woningen is
een extra verhoging inbegrepen. De extra opbrengst komt ten goede van het
Ondernemersfonds.
De grondslag van de OZB voor het jaar 2019 is de waarde van onroerende zaken op
1 januari van het peiljaar 2018. De ontwikkeling van de OZB-tarieven over de
afgelopen jaren is als volgt:
Ontwikkeling tarieven
OZB eigenaar niet-woningen
OZB gebruiker niet-woningen
OZB eigenaar woningen

2015
0,2823%
0,2823%
0,1535%

2016
0,3058%
0,2571%
0,1602%

2017
0,3142%
0,2355%
0,1536%

2018
2019
0,3025% p.m.*¹)
0,2194% p.m.*¹)
0,1482% p.m.*¹)

*1) Omdat de jaarlijkse herwaardering in het kader van de Wet Waardering onroerende zaken nog niet is
afgerond, zijn de definitieve tarieven nog niet bekend. Bij de besluitvorming met betrekking tot de
tarieven in december 2017 worden de tarieven zodanig vastgesteld dat in combinatie met de WOZwaarden een 2,4% procent hogere opbrengst resulteert, exclusief areaaluitbreiding.
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Limitering OZB-tarieven
Om te voorkomen dat de tarieven onevenredig stijgen, heeft het Rijk een macronorm
ingesteld. Voor 2019 is deze vastgesteld op 4,0%. Met de stijging van 2,4% blijft
Vlaardingen onder de macronorm.
• Opbrengst eigenarenbelasting niet-woningen: € 4,4 miljoen
• Opbrengst gebruikersbelasting niet-woningen: € 3,4 miljoen
• Opbrengst eigenarenbelasting woningen: € 9,4 miljoen
Hondenbelasting
De hondenbelasting heeft onder andere tot doel het aantal honden in de gemeente
te beperken, vandaar dat het tarief voor een tweede en volgende hond hoger is. De
houder van de hond moet de belasting betalen. Regelmatig worden in de gemeente
controleacties gehouden om het hondenbestand op peil te houden.

• Aantal eerste honden: 3.637
• Aantal tweede en volgende honden: 347
• Opbrengst: € 0,3 miljoen
Ontwikkeling tarieven
Eerste hond
Tweede en volgende hond

2015
70,10
140,20

2016
71,15
142,30

2017
71,70
143,40

2018
73,40
146,80

2019
75,15
150,30

Toeristenbelasting
De toeristenbelasting is een algemene belasting voor het houden van verblijf met
overnachting tegen een vergoeding door niet-ingezetenen.
Het tarief wordt verhoogd met het algemene indexpercentage van 2,4%. De
opbrengst van de toeristenbelasting is afhankelijk van het aantal overnachtingen in
de gemeente, zodat de opbrengst kan fluctueren. Economische ontwikkelingen
kunnen zorgen voor een lagere of hogere opbrengst.

Precariobelasting
De precariobelasting is een belasting op het hebben van voorwerpen op, in of boven
gemeentegrond en -water. Bijvoorbeeld terrassen en bouwmaterialen, maar ook de
leidingen, kabels en buizen in de grond.

• Aantal overnachtingen camping: 4.000
• Aantal overnachtingen hotel: 90.000
• Opbrengst toeristenbelasting: € 0,3 miljoen

Vooruitlopend op de hervorming van het lokaal belastinggebied heeft het kabinet de
precario op nutsleidingen per 1 juli 2017 afgeschaft. Dat betekent dat gemeenten in
de toekomst geen precariobelasting meer kunnen heffen van nutsbedrijven over
netwerken die ze in, op of boven gemeentegrond exploiteren.

Bijdrage Bedrijven investeringszone (BIZ)
Industrieterrein de Vergulde Hand is aangewezen als een BIZ, waar een BIZ
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bijdrage wordt geheven. De bijdrage wordt geheven van de gebruikers van de op dit
terrein gelegen bedrijven. De hoogte van de bijdrage is een vastgesteld percentage
van de waarde van het bedrijfsobject.

Overgangsrecht
Voor gemeenten die op 10 februari 2016, de datum waarop minister Plasterk van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het wetsvoorstel voor afschaffing van de
precariobelasting heeft aangekondigd, een verordening met tarief hadden
vastgesteld voor precariobelasting op kabels en leidingen geldt een
overgangstermijn tot 1 januari 2022. Onder de overgangsregeling kan een gemeente
maximaal heffen naar het tarief zoals dat gold op 10 februari 2016.
• Opbrengst precariobelasting nutsbedrijven: € 0,4 miljoen
• Opbrengst precariobelasting in totaal: € 0,7 miljoen
Ontwikkeling tarieven
Algemene precariobelasting
Precariobelasting leidingen,
buizen en kabels

2015
1,875%
1,875%

2016
1,5%
1,5%

2017
0,8%
0,0%

2018
2,4%
0,0%

2019
2,4%
0,0%

• Opbrengst BIZ: € 24.000
Rioolheffing
De rioolheffing is een heffing om het beheer en het onderhoud van het gemeentelijk
rioolstelsel te bekostigen.
Uitgangspunt bij deze heffing is dat de tarieven kostendekkend zijn. De stijging van
het rioolheffing is dus afhankelijk van de ontwikkeling van de kosten. Voor het
beheer en onderhoud op de lange termijn is een gemeentelijk rioleringsplan
opgesteld waarin onder andere de kosten zijn opgenomen die door middel van een
rioolheffing moeten worden gedekt. Voor 2019 wordt de rioolheffing niet verhoogd
en blijft € 157,80.
Ontwikkeling tarieven
Rioolheffing

2015
157,80

2016
157,80

2017
157,80

2018
157,80

2019
157,80

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing
Kos ten taakveld inclus ief (om s lag)rente
Inkom s ten taakveld, exclus ief heffingen
Nett kos ten taakveld

4.282.908
-85.000
4.197.908

Kos ten taakveld inclus ief (om s lag)rente
Inkom s ten taakveld, exclus ief heffingen
Nett kos ten taakveld

10.284.428
-110.000
10.174.428

Toe te rekenen kos ten:
Overhead inclus ief (om s lag)rente
BTW
Totale kos ten

311.179
328.287
4.837.374

Toe te rekenen kos ten:
Overhead inclus ief (om s lag)rente
BTW
Totale kos ten

70.600
1.552.324
11.797.352

Opbrengs t heffing
Toevoeging aan voorziening
Saldo

Opbrengs t heffing
Onttrekking aan voorziening
Saldo

-5.895.900
1.058.526
-4.837.374

Dekkings percentage

Dekkings percentage

100%

Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing is een heffing om het ophalen en verwerken van de
huishoudelijke afvalstoffen te bekostigen.
Uitgangspunt bij deze heffing is dat de tarieven kostendekkend zijn. De stijging of
daling van de afvalstoffenheffing is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de
kosten. Bij deze heffing wordt een tariefdifferentiatie toegepast ten behoeve van
één- en meerpersoonshuishoudens. Voor 2019 wordt de afvalstoffenheffing
verhoogd met 1,5%.
De voorziening Afvalstoffenheffing zal vanaf 2020 niet meer toereikend zijn. In het
begrotingsjaar 2019 wordt er een voorstel gedaan om de voorziening op langere
termijn op voldoende niveau te houden.

Reinigingsrecht
Kos ten taakveld inclus ief (om s lag)rente
Inkom s ten taakveld, exclus ief heffingen
Nett kos ten taakveld

174.408
0
174.408

Toe te rekenen kos ten:
Overhead inclus ief (om s lag)rente
BTW
Totale kos ten

0
0
174.408

Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden

226,30

238,75

247,11

253,29

257,09

Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden

290,50

306,48

317,21

325,14

330,02

Dekkings percentage

2015

2016

2017

2018

2019

100%

Reinigingsrecht
Onder de naam reinigingsrecht wordt een retributie geheven voor het periodiek
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verwijderen en verwerken van bedrijfsafvalstoffen. Het reinigingsrecht wordt
geheven van degene die van de dienst gebruik maakt. De tarieven worden verhoogd
met 1,4%.

Opbrengs t heffing
Mutatie voorziening
Saldo

Ontwikkeling tarieven

-10.911.604
-885.748
-11.797.352

-174.408
0
-174.408
100%

Binnenhavengeld
Deze retributie wordt geheven van vaartuigen die gebruik maken van het openbare
gemeentewater, openbare werken en inrichtingen, en voor diensten die door de
gemeente met betrekking tot een vaartuig verstrekt worden. In de regel wordt het
havengeld geheven van de kapitein, de schipper, de reder of de eigenaar van het

vaartuig. Voor de tarieven wordt aangesloten bij de tarieven vermeld in de ‘General
Terms and Conditions’, including renewed port tariffs, die zijn vastgesteld en
bekendgemaakt door het Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Havengeld vaste ligplaatsen
Deze retributie wordt geheven voor het hebben van een vaste ligplaats aan een
kade. Het ligplaatsgeld wordt geheven van degene die vaste ligplaats inneemt. De
tarieven worden verhoogd met 2,4%.

Binnenhavengeld
Kos ten taakveld inclus ief (om s lag)rente
Inkom s ten taakveld, exclus ief heffingen
Nett kos ten taakveld
Toe te rekenen kos ten:
Overhead inclus ief (om s lag)rente
BTW
Totale kos ten
Opbrengs t heffing
Dekkings percentage

162.016
0
162.016

0
0
162.016
-81.840

Havengeld vaste ligplaatsen
Kos ten taakveld inclus ief (om s lag)rente
Inkom s ten taakveld, exclus ief heffingen
Nett kos ten taakveld

2.303
0
2.303

Toe te rekenen kos ten:
Overhead inclus ief (om s lag)rente
BTW
Totale kos ten

0
0
2.303

51%

Opbrengs t heffing

Havengeld pleziervaartuigen
Deze retributie wordt geheven van pleziervaartuigen en andere ter recreatie
dienende vaartuigen die gebruik maken van het openbare gemeentewater,
openbare werken en inrichtingen, en voor diensten die door de gemeente met
betrekking tot een vaartuig verstrekt worden. In de regel wordt het havengeld voor
pleziervaartuigen geheven van de schipper of de eigenaar van het vaartuig. De
tarieven worden verhoogd met 2,4%.
Havengeld pleziervaartuigen
Kos ten taakveld inclus ief (om s lag)rente
Inkom s ten taakveld, exclus ief heffingen
Nett kos ten taakveld

16.433
0
16.433

Toe te rekenen kos ten:
Overhead inclus ief (om s lag)rente
BTW
Totale kos ten

0
0
16.433

Opbrengs t heffing
Dekkings percentage

-15.134
92%

Dekkings percentage

-1.049
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46%

Zeehavengeld
Deze retributie wordt geheven voor het verblijf met een zeeschip in de haven van
Vlaardingen alsmede voor het gebruik van gemeente-eigendommen,
havenfaciliteiten en dienstverlening in dat verband. In de regel wordt het
zeehavengeld geheven van de kapitein, de schipper, de reder of de eigenaar van
het schip, of degene die de handelingen heeft verricht ter voorbereiding van het
verblijf van het zeeschip. Voor de tarieven wordt aangesloten bij de tarieven vermeld
in de ‘General Terms and Conditions, including renewed port tariffs’, die zijn
vastgesteld en bekendgemaakt door het Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Zeehavengeld

Parkeerbelastingen

Kos ten taakveld inclus ief (om s lag)rente
Inkom s ten taakveld, exclus ief heffingen
Nett kos ten taakveld

1.354.277
0
1.354.277

Kos ten taakveld inclus ief (om s lag)rente
Inkom s ten taakveld, exclus ief heffingen
Nett kos ten taakveld

1.940.027
-20.725
1.919.302

Toe te rekenen kos ten:
Overhead inclus ief (om s lag)rente
BTW
Totale kos ten

0
0
1.354.277

Toe te rekenen kos ten:
Overhead inclus ief (om s lag)rente
BTW
Totale kos ten

142.000
0
2.061.302

Opbrengs t heffing
Dekkings percentage

-1.241.436
92%

Lijkbezorgingsrechten
Deze retributie wordt geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor
verleende diensten in verband met de begraafplaats. Lijkbezorgingsrechten worden
geheven van de aanvrager van de dienst, dan wel van degene voor wie de dienst
wordt verricht. De tarieven worden verhoogd met 2,4%
Lijkbezorgingsrechten
Kos ten taakveld inclus ief (om s lag)rente
Inkom s ten taakveld, exclus ief heffingen
Nett kos ten taakveld

740.510
0
740.510

Toe te rekenen kos ten:
Overhead inclus ief (om s lag)rente
BTW
Totale kos ten

0
68.725
809.235

Opbrengs t heffing

Opbrengs t heffing
Onttrekking aan voorziening
Saldo
Dekkings percentage

-2.052.275
0
-2.052.275
100%

Leges
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een groot aantal taken. Een deel van deze
taken wordt in de vorm van een dienst door bewoners of bedrijven individueel
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afgenomen. Om gemeenten tegemoet te komen in de kosten die zijn gerelateerd
aan deze taken, betalen afnemers van gemeentelijke diensten leges. In de regel
gaat het hierbij om het verstrekken van documenten of het verlenen van
vergunningen. Leges behoren tot de retributies en worden geheven voor het in
behandeling nemen van de aanvraag en worden geheven bij de aanvrager. Ook als
de aanvraag niet leidt tot een positief resultaat moeten leges worden betaald. De
tarieven worden verhoogd met 2,4% met uitzondering van de wettelijke leges.

-804.878

Kruissubsidiëring leges
Dekkings percentage

99%

Parkeerbelastingen
Deze belasting wordt geheven voor het gedurende een aaneengesloten periode
laten staan van een voertuig binnen de gemeente. De belasting wordt geheven van
degene die het voertuig heeft laten staan of de houder van het voertuig. De tarieven
kennen een eigen beleid en worden afzonderlijk vastgesteld.

Net als bij alle andere retributies mogen de baten de lasten niet overstijgen, doch bij
de leges gaat het om een groot aantal soorten van dienstverlening gebundeld in één
belastingverordening. Omdat breed wordt gevoeld dat kruissubsidiëring tussen
dienstverlening van volstrekt verschillende aard onwenselijk is, heeft de VNG de
modelverordening onderverdeeld in drie titels. Algemene dienstverlening,
dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving en dienstverlening vallend
onder de Europese Dienstenrichtlijn. De Vlaardingse legesverordening is naar dit
model ingedeeld. Kruissubsidie tussen deze titels is ongewenst, maar niet verboden.

Kruissubsidie binnen een titel in de legesverordening is toegestaan, zolang
het kruissubsidiëring tussen hoofdstukken betreft, blijkt de mate van
kruissubsidiëring al uit de kostenopstelling.
Legesverordening hoofdstuk 1, algemene dienstverlening
Kos ten taakvelden inclus ief (om s lag)rente
Inkom s ten taakvelden, exclus ief heffingen
Nett kos ten taakvelden
Toe te rekenen kos ten:
Overhead inclus ief (om s lag)rente
BTW
Totale kos ten
Opbrengs ten heffingen

460.376
-18.381
441.995

1.003.047
0
1.445.042
-778.651

Dekkings percentage

54%

Legesverordening hoofdstuk 2, fysieke leefomgeving
Kos ten taakvelden inclus ief (om s lag)rente
Inkom s ten taakvelden, exclus ief heffingen
Nett kos ten taakvelden

1.069.223
-25.000
1.044.223

Toe te rekenen kos ten:
Overhead inclus ief (om s lag)rente
BTW
Totale kos ten

0
0
1.044.223

Opbrengs ten heffingen
Dekkings percentage

-1.100.000
105%

Ook hier geldt dat de gemeente de reden van de kruissubsidie moet vermelden.
Het impliceert niet dat er sprake moet zijn van een rechtvaardigingsgrond.
Kruissubsidiëring is en blijft toegestaan.

Legesverordening hoofdstuk 3, Europese dienstenrichtlijn
Kos ten taakvelden inclus ief (om s lag)rente
Inkom s ten taakvelden, exclus ief heffingen
Nett kos ten taakvelden

17.341
0
17.341

Toe te rekenen kos ten:
Overhead inclus ief (om s lag)rente
BTW
Totale kos ten

0
0
17.341

Opbrengs ten heffingen
Dekkings percentage

-17.341
100%

Kwijtschelding
Voor mensen met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van gehele of
gedeeltelijke kwijtschelding van de lokale lasten. De regels voor het toekennen
worden bepaald door de rijksoverheid, neergelegd in de Invorderingswet. Deze
regels komen erop neer dat kwijtschelding mag worden verleend aan
belastingplichtigen, die een inkomen hebben dat niet hoger ligt dan de
bijstandsnorm.
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Gemeenten mogen hier in die zin van afwijken dat een lager inkomen wordt
gehanteerd. De gemeente Vlaardingen hanteert de zogenaamde 100%-norm, dat
betekent dat inwoners van Vlaardingen met een inkomen op bijstandsniveau in
beginsel voor kwijtschelding in aanmerking komen. Voor welke belastingen
kwijtschelding wordt verleend mogen gemeenten zelf bepalen. In Vlaardingen kan
kwijtschelding worden aangevraagd voor de afvalstoffenheffing.
Naar verwachting komen, rekening houdend met de ervaringen in voorgaande jaren,
zo’n 3.000 huishoudens voor (gedeeltelijke) kwijtschelding in aanmerking. Wij
verwachten in 2019 een bedrag van circa € 900.000 te besteden aan
kwijtscheldingen. De ontwikkeling van deze post wordt nauwlettend gevolgd.

Vaststellen nieuwe tarieven 2019
Nadat de begroting is vastgesteld worden de desbetreffende verordeningen hierop
aangepast, alsmede aan wets- en beleidswijzigingen. De verordeningen worden
daarna in de decembervergadering 2018 ter vaststelling aan de raad aangeboden.
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2.

Paragraaf Weerstandsvermogen en
risicobeheersing

Inleiding
Aandacht voor voldoende weerstandsvermogen in relatie tot de risico’s van de
gemeente is absolute noodzaak. In Vlaardingen heeft die aandacht vorm gekregen
in een risicomanagement dat structureel onderdeel uitmaakt van de planning- en
control cyclus. Zo vindt op dit moment twee maal per jaar, zowel bij de begroting als
bij de jaarrekening, een risico-inventarisatie en een risicowaardering plaats.
Artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) beschrijft het
weerstandsvermogen als volgt:
‘Het weerstandsvermogen geeft de relatie aan tussen de weerstandscapaciteit
(middelen om niet begrote kosten op te vangen) en de risico’s van mogelijk
materiële financiële betekenis waar geen maatregelen voor zijn getroffen.’
Dit weerstandsvermogen wordt weergegeven in een verhoudingsgetal of ratio.
Weerstandsvermogen = aanwezige weerstandscapaciteit / aanwezige
weerstandscapaciteit * 100%
De gewenste weerstandscapaciteit is het
geldbedrag dat idealiter aanwezig zou
moeten zijn om risico’s af te dekken. De
hoogte van de gewenste
weerstandscapaciteit is volledig
afhankelijk van de binnen de gemeente
aanwezig risico's en vooral van de
ingeschatte risicobedragen (per risico).
Het gemeentelijk beleid streeft naar het
realiseren van een weerstandsvermogen van 100%. Dit betekent dat de aanwezige
weerstandscapaciteit niet langdurig en niet wezenlijk onder het niveau van de
gewenste weerstandscapaciteit kan liggen.

Aanwezige weerstandscapaciteit
De aanwezige weerstandscapaciteit bestaat uit het totaal aan middelen dat de
gemeente beschikbaar heeft of op korte termijn vrij kan maken om financiële
tegenvallers op te vangen. De Algemene reserve vormt daarbij het reeds
beschikbare deel. De aanwezige weerstandscapaciteit is bij aanvang van het
begrotingsjaar 2019 € 24,1 miljoen.
Gewenste weerstandscapaciteit
De gewenste weerstandscapaciteit bestaat uit middelen die de gemeente
beschikbaar zou moeten hebben of op korte termijn vrij zou moeten kunnen maken
om de waargenomen risico's financieel te kunnen dekken indien deze zich voordoen
in de geschatte mate (kans x impact).
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Om dit bedrag te kunnen bepalen wordt externe deskundigheid ingeschakeld. Er
wordt een simulatie uitgevoerd voor het berekenen van de benodigde
weerstandscapaciteit op basis van de Monte Carlo methode. De basis van deze
simulatie is het inventariseren en het kwantificeren van de risico’s. Hierbij is
uitgegaan van een risicobereidheid van 1%. Dit wil zeggen dat Vlaardingen een
kans van 1% dat de middelen om de risico’s te dekken tekortschieten acceptabel
vindt.
De risico-inventarisatie zoals hierboven weergegeven heeft de organisatie zelf
opgesteld en deze is besproken met de externe deskundige. Op basis van de
externe analyse betreffende de risico’s moet een totale weerstandscapaciteit van
€ 6,3 miljoen worden aangehouden. Tegen de omvang van de weerstandscapaciteit
per 31 december 2018, zijnde de Algemene reserve levert dit een weerstandsratio
op van :
Weerstandsvermogen = € 24,1 miljoen / € 6,3 miljoen * 100% = 382,5%
De beleidsdoelstelling van de gemeente om een weerstandsratio van 1 ofwel
100% aan te houden wordt hiermee gehaald.

Risico’s
De activiteiten van de gemeente gaan over een breed scala aan beleidsterreinen.
Dit betekent dat onze gemeente bloot gesteld is aan een groot aantal risico’s.
De actualisatie van de risico’s heeft geleid tot een verlaging van de benodigde
weerstandscapaciteit van € 11,5 miljoen per maart 2018 naar € 6,3 miljoen per
september 2018. De belangrijkste aanpassingen ten opzichte van de vorige
inventarisatie, zoals die in de Jaarstukken 2017 is opgenomen, betreffen:
• een verlaging van de impact dat de rijksvergoeding voor bijstandslasten over
2019 in het kader van de BUIG-middelen niet toereikend is.
• de specifieke risico’s ten aanzien van grondexploitaties zijn afgenomen als
gevolg van de voortgang van de projecten én de gunstige ontwikkelingen van
economische omstandigheden.
• door het onherroepelijk worden van het Tracébesluit voor de aanleg van de
Blankenburgverbinding is het risico van voor rekening van de gemeente blijvende
kosten vervallen.
• de formatie van de wijkteams in het kader van de herijking van de visie op het
Sociaal Domein vormt een nieuw risico.
De gewenste weerstandscapaciteit van € 6,3 miljoen is gebaseerd op de volgende
risico’s en bijbehorende kansverdeling:
Onderwerp

Risico

Maatregel

Impact (meest Kans op
waarschijnlijk) risico
x € 1.000
(in % )

GEVOLGEN CALAMITEIT/RAMP Als gevolg van calamiteiten / rampen, bestaat
de kans dat kosten voor nazorg, tijdelijk
onderdak, personele kosten e.d. voor rekening
van de gemeente komen.

Rampenorganisatie, rampenplannen,
coördinator rampenbestrijding,
rampenoefeningen.
Deelname aan de VRR, toezicht op
bedrijven al dan niet via DCMR.

250

25%

GEMEENSCHAPPELIJKE
REGELINGEN

Notitie w erkw ijze Verbonden Partijen.
Controleverklaringen bij de
jaarrekeningen én de
accountantsverslagen die gericht zijn
aan het algemeen bestuur van de
verbonden partijen.

200

30%

Afgeleide risico's van gemeenschappelijke
regelingen, m.n. afw ezigheid van reserves bij
de GR'en. Bij overschrijden van de begroting
van een GR zal de gemeente als deelnemer
een financiele bijdrage moeten leveren.

Onderwerp

Risico

Maatregel

AFTREDEN WETHOUDERS

Als gevolg van het tussentijds (moeten)
Geen.
aftreden van één of meerdere w ethouders,
bestaat de kans dat w achtgeld en kosten van
sollicitatie - en loopbaanbegeleiding betaald
moet w orden.

FOUTEN INKOOPPROCEDURES Als gevolg van (fouten in) de
Inrichting inkoopbureau (met Maassluis
inkoopprocedures/aanbestedingstrajecten,
en Schiedam), controlmaatregelen
bestaat de kans dat de gemeente aansprakelijk gericht op inkoopprocedure.
w ordt gesteld en mogelijk de leverancier moet
compenseren voor de misgelopen w inst.
LOONSOM

Als gevolg van cao w ijzigingen
(loonsverhogingen) en stijging van
w erkgeverslasten bestaat het risico dat een
overschrijding op de loonsom ontstaat.

De salarisbudgetten in de
meerjarenbegroting aan de hand van de
uitgangspunten in de meicirculaire
gemeentefonds bijstellen. In de
jaarschijf 2019 is op grond hiervan
rekening gehouden met een stijging van
3%.

GEGARANDEERDE LENINGEN Als gevolg van het eventueel failliet van
Geen.
ZORGCENTRA
zorgcentra, bestaat de kans dat de gemeente
rente en aflossingen moet betalen voor de
gegarandeerde leningen aan deze zorgcentra.
CLAIMS EN
NADEELCOMPENSATIE

Burgers en private partijen claimen meer en
vaker bij de gemeente. Dit vraagt meer
juridische inzet, zow el bij het aangaan van
contracten en overeenkomsten, verzoeken tot
nadeelcompensatie, maar ook bij
schadegevallen, aansprakelijkstellingen en
dergelijke.

Deskundigheid voor de afhandeling
verhaalschade.
Verzekering voor de
aansprakelijkstellingen, met eigen risico.

SUBSIDIES

Als gevolg van onjuiste interpretatie van
Het proces inkomende subsidies
subsidievoorw aarden bestaat de kans dat niet onderbrengen bij de verbijzonderde
aan de voorw aarden w ordt voldaan en
interne controle.
subsidiegelden lager of op nihil w orden gesteld.

Impact (meest Kans op
waarschijnlijk) risico
x € 1.000
(in % )
Discreet

75

10%

180

50%
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350

10%

75

25%

100

40%

Onderwerp

Risico

GARANTIESTELLING
De gemeente heeft voor een totaalbedrag van €
WONINGBOUWCORPORATIES 517,4 miljoen aan garanties verstrekt. Van dit
bedrag w ordt € 497,2 miljoen gegarandeerd
door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw .
Pas als het garantievermogen van het WSW
daalt tot onder de drempel van 0,25% van het
garantievolume, dan treedt de
achtervangpositie van het rijk en de gemeente
in w erking in de vorm van het verstrekken van
renteloze leningen.

Maatregel

De achtervang of zekerheidsstructuur
bestaat uit drie lagen:
1.Primaire zekerheid: de financiele
middelen van de corporatie.
2.Secundaire zekerheid: de
borgstellingsreserve van het WSW
3.Tertiaire zekerheid: Rijk en gemeenten

BORGSTELLING POLDERPOORT Bij de verkoop van de Polderpoort in 2010 is in Geen.
het kader van een voortzetting van de
sportactiviteiten een garantstelling verleend. De
garantie w ordt lineair afgebouw d over een
periode van 10 jaar (tot 2020).

Impact (meest Kans op
waarschijnlijk) risico
x € 1.000
(in % )

Onderwerp

Risico

1.500

MINIMABELEID

Het beroep op minimavoorzieningen neemt toe Geen. In beginsel zijn deze regelingen
door o.m. toename aantal
'open-einde-regelingen' w aardoor het
bijstandsgerechtigden.
gebruik niet stuurbaar is. Het bereik, dus
de mate w aarin burgers w orden
gew ezen op deze voorzieningen, is w el
stuurbaar.

125

10%

VERZEKERINGEN

De verzekeringsportefeuille is substantieel
Geen.
verminderd. Een aantal verzekeringen zijn
beëindigd en bij een aantal verzekeringen is het
eigen risico verhoogd.

350

10%

1%

Discreet

INKOMENSVOORZIENING /
BIJSTAND

De rijksbijdrage voor uitvoering van de
Participatiew et kan afw ijken van de kosten
voor de uitvoering van de taken in het kader
van die w et.

Met de vorming van Stroomopw aarts is
de uitvoering van de Participatiew et bij
een gemeenschappelijke regeling
belegd. Gemeente blijft aansprakelijk.

1.000

50%

WMO

Mogelijke toename van het aantal clienten
individuele begeleiding van het sociaal en
persoonlijk functioneren. Stijging van het aantal
meldingen als gevolg van de verlaging van de
eigen bijdrage met ingang van 2019.

Ten aanzien van risico's w orden de
hogere kosten voor de tarieven gedekt
uit de reserve voor de HHT-middelen bij
ROGplus.
Contrakten met de aanbieders zijn
verlengd t/m 2018, hierna is nog
éénmaal verlenging mogelijk in 2019.
Vanaf 2020 volgt een nieuw e
aanbesteding met de dan geldende
marktconforme tarieven.

200

15%

Uit besparing w egens terugdringen van
de inzet van speciailistische
voorzieningen kan mogelijk de formatieuitbreiding van de w ijkteams w orden
bekostigd.
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HERIJKING INTEGRALE VISIE In 2014 is de integrale beleidsvisie Volle kracht
SOCIAAL DOMEIN: FORMATIE vooruit vastgesteld. Eind 2018/begin 2019
WIJKTEAMS
w ordt dit beleid herijkt. Het aantal meldingen bij
de w ijkteams is in de afgelopen drie jaar met
ruim 30% toegenomen. Indien deze stijging
doorzet én de opdracht aan de w ijkteams
w ordt verruimd, heeft dit gevolgen voor de
omvang van de formatie.

25%

Maatregel

Impact (meest Kans op
waarschijnlijk) risico
x € 1.000
(in % )

ACHTERSTALLIG ONDERHOUD De laatste jaren w ordt minder onderhoud
gepleegd bij eventueel af te stoten panden.
Hierdoor ontstaan veiligheidsrisico's.

Het achterstallig onderhoud is met extra
middelen voor een groot deel ingelopen.
Voor alle panden is een
meerjarenonderhoudsplan opgesteld en
het onderhoud w ordt planmatig
bijgehouden.

300

25%

LEEGSTAND

Minder inkomsten uit huur door w egvallen
commerciele huurders door
faillissement/verhuizing.
Toename leegstaande panden door terug
levering panden vanuit de organisatie
(scholen, sportfaciliteiten)
Waardevermindering door leegstand.

Jaarlijks w ordt de lijst af te stoten bezit
vastgesteld met als doel de
vastgoedportfeuille te beperken tot de
kerntaak. Dit leidt tot minder leegstand
en een betere inzet van het vastgoed.

100

99%

ASBESTSANERING

Wegens aanscherping van de w etgeving bij
verkoop van een pand is een
asbestinventarisatie en een kostenraming
nodig.
Aanw ezigheid van asbest leidt tot:
a. lagere verkoopopbrengst;
b. afzonderlijk scheiden van asbest bij sloop;
c. asbestsanering toepassen bij het reguliere
of planmatig onderhoud.

Bij elke verkoop of sloop w ordt
standaard een asbestinventarisatie
uitgevoerd.
Het risico van aanw ezigheid van asbest
dat niet bij de inventarisatie is
geconstateerd w ordt zoveel mogelijk
ovegedragen aan koper.

10

50%
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Onderwerp

Risico

Maatregel

GRONDEXPLOITATIES:
VERTRAGING PLANNEN

Als gevolg van planvertraging van
grondexploitaties, bestaat de kans op nadelig
effect op het financiële resultaat.

Continue toetsing grondopbrengsten en
kosten (2x pj én na elke grondafname),
openbare aanbestedingen, goede
marketing en communicatie, tijdige
onderzoeken e.d.

250

10%

GRONDEXPLOITATIES: DIVERSE Als gevolg van diverse factoren die bij
Continue toetsing grondopbrengsten en
SPECIFIEKE RISICO'S
grondexploitaties kunnen optreden bestaat de kosten (2x pj én na elke grondafname),
kans op effecten op het financiële resultaat. openbare aanbestedingen, goede
marketing en communicatie, tijdige
onderzoeken e.d.

1.604

49%

750

50%

SPEELAUTOMATENHAL

Als gevolg van een beroepszaak tegen een Nieuw e procedure doorlopen.
verleende speelautomaten-vergunning bestaat
de kans dat de Verordening Speelautomatenhal
Vlaardingen 2008 (op onderdelen)
onverbindend w ordt verklaard en de op basis
daarvan verleende vergunning (op onderdelen)
dient te w orden vernietigd.
In dat geval kan de eiser een claim richting de
gemeente indienen.

Impact (meest Kans op
waarschijnlijk) risico
x € 1.000
(in % )

Kengetallen weerstandsvermogen
De voorgeschreven set van kengetallen geeft in samenhang een goed inzicht in de
financiële positie van een gemeente. Als gevolg van artikel 11 van het Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeente (BBV) worden kengetallen
opgenomen voor:
• de netto schuld quote
• de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
• de solvabiliteitsratio
• de structurele exploitatieruimte
• de grondexploitatie
• de belastingcapaciteit.

Bij ministeriële regeling zijn regels gesteld over de wijze waarop de kengetallen
moeten worden vastgesteld en op welke wijze deze in de begroting worden
opgenomen. In onderstaande tabel worden de kengetallen weergegeven, waarna
elk kengetal nader wordt toegelicht.
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In onderstaand tabel worden de VNG normen behorende bij de kengetallen
weergegeven.

Kengetal
Netto schuldquote
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen
Solvabiliteitsratio
Grondexploitatie
Structurele exploitatieruimte
Belastingcapaciteit

Minst risicovol
Neutraal
Meest risicovol
A, minst risicovol
B, neutraal
C, meest risicovol
< 90%
tussen 90% en 130%
> 130%
< 90%
tussen 90% en 130%
> 130%
> 50%
tussen 20% en 50%
< 20%
< 20%
tussen 20% en 35%
> 35%
> 0%
0%
< 0%
< 95%
tussen 95% en 105%
> 105%

Netto schuldquote
De netto schuldquote beoordeelt de schuld als aandeel van de inkomsten.
Eenvoudig gezegd betekent een netto-schuldquote van 100% dat de schuldenlast
de omvang heeft van een jaaromzet.
Een grote portefeuille uitgeleende gelden aan derden en aan verbonden partijen kan
het beeld nuanceren. Daarom is tevens een kengetal opgenomen waarin de netto

schuldquote gecorrigeerd wordt voor verstrekte leningen. De indicator vertoont
ratio’s iets boven de 100 in afnemende lijn en is daarmee redelijk neutraal.

De indicator verloopt in positieve zin, zij het heel beperkt. Het streven is een ratio
van 30% in het jaar 2030.

Grondexploitatie
Het financiële kengetal ‘grondexploitatie’ geeft aan hoe groot de grondpositie
(boekwaarde) is ten opzichte van de jaarlijkse baten. Wanneer een gemeente grond
tegen de veel lagere prijs van landbouwgrond heeft aangekocht, loopt ze veel
minder risico dan wanneer er dure grond is aangekocht en de vraag naar woningen
is gestagneerd.
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Een norm bepalen voor het kengetal grondexploitatie is lastig. De boekwaarde van
de gronden in bezit zegt namelijk nog niets over de relatie tussen de vraag en
aanbod van woningbouw dan wel m2-bedrijventerrein. Daarnaast is het van
wezenlijk belang wat de te verwachte vraag zal zijn. De paragraaf Grondbeleid en
het (tussentijds) Meerjaren Programma Grondzaken ((t)MPG) bieden hierin meer
inzicht.
Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio wordt berekend als verhouding tussen de verschillende
vermogenscomponenten. Het gaat erom inzicht te krijgen in de mate waarin de
gemeente in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Het kengetal geeft
weer in hoeverre de in de activa geïnvesteerde vermogen door het eigen vermogen
kan worden gefinancierd. Wanneer de helft of meer van het totaal vermogen uit
eigen vermogen bestaat, dan is een gemeente voldoende solvabel. Is het kengetal
voor solvabiliteit kleiner dan 30%, dan is er veel vreemd vermogen aanwezig en
wordt dat als onvoldoende beoordeeld. Versterking het van eigen vermogen, lees
Algemene reserve, is al enkele jaren ons streven, mede vanwege de ons gestelde
norm voor voldoende weerstandscapaciteit.

De boekwaarde van de gronden geeft wel weer in welke mate er middelen zijn
aangewend in de grondexploitatie. Dit geld dient namelijk ook nog terugverdiend te
worden.

Hoe kleiner het aandeel van de grondpositie is ten opzichte van de totale
geraamde baten, hoe kleiner het risico is op het onvermogen om verliezen te
kunnen opvangen. Een percentage kleiner dan 20 wordt als gunstig beschouwd.
De ratio geeft een afname weer die het gevolg is van voltooiing van
grondexploitaties.
Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een
gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de
baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van
het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt thans het onderscheid
gemaakt tussen structurele en incidentele lasten.
Het BBV bepaalt dat een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten per
programma wordt opgenomen. Met behulp van deze gegevens en de structurele
onttrekkingen en toevoegingen aan reserves, waarvan op grond van het BBV
eveneens een overzicht moet worden opgenomen, wordt de structurele
exploitatieruimte bepaald. Uit onderstaande tabel blijkt een positieve uitkomst,
hetgeen betekent dat er inderdaad ruimte is om een stijging van structurele lasten te
kunnen opvangen.

Samenvatting en conclusie
De benodigde weerstandscapaciteit is afgenomen terwijl de aanwezige
weerstandscapaciteit, de Algemene reserve, fors is toegenomen. Dit heeft ertoe
geleid dat het weerstandsvermogen is verhoogd van 1,1 naar 3,8.
De toename van de Algemene reserve in de afgelopen jaren heeft ook bijgedragen
aan verbetering van de solvabiliteit. In de komende begrotingsperiode is de groei
van deze reserve, alsmede die van de bestemmingsreserves, beperkt waardoor de
solvabiliteitsratio de komende vier jaren vooralsnog niet veel verder toeneemt.
Het aandeel van de grondexploitaties, en de daarmee samenhangende risico’s,
vertoont een dalende tendens. De overige kengetallen vertonen een redelijk stabiel
beeld.

Belastingcapaciteit
De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte
van het landelijke gemiddelde. De definitie van het kengetal belastingcapaciteit luidt:
Woonlasten meerpersoonshuishouden in jaar ten opzichte van het landelijk
gemiddelde in jaar t-1 uitgedrukt in een percentage.
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3.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding
Deze paragraaf, in combinatie met de onderliggende beleids- en beheerplannen,
geeft inzicht in de stand van het onderhoud van wegen, riolering, gebouwen
et cetera en de bijbehorende onderhoudskosten.
De gemeente Vlaardingen heeft ruim 7
km² openbare ruimte in beheer. In die
ruimte vindt een groot aantal activiteiten
plaats, zoals wonen, werken en
recreëren. Voor al die activiteiten beheert
onze gemeente een groot aantal
kapitaalgoederen. Deze goederen
moeten onderhouden worden. Gezien de
duurzaamheid van de kapitaalgoederen
is dat een taak die continu budgettaire middelen vergt.
In onderstaande tabel worden de kerncijfers voor wegen, riolering, water en groen
weergegeven.
Aantal kilometers weg rijbanen*
w.v. binnen bebouwde kom
w.v. buiten bebouwde kom
Oppervlakte wegennet rijbanen
w.v. klinkers
w.v. asfalt
Aantal kilometers fietspad*
w.v. binnen de bebouwde kom
w.v. buiten de bebouwde kom
Oppervlakte fietspaden
w.v. klinker
w.v. asfalt

198 km
94%
6%
1.167.435 m2
71%
29%
76 km
87%
13%
218.749 m2
48%
52%

Oppervlakte overige
w.v. klinkers
w.v. asfalt
Totaal verharding openbare ruimte
w.v. klinker
w.v. asfalt
Aantal rioolaansluitingen
Aantal trottoir-en straatkolken
Aantal gemalen en pompputten
Lengte vrij verval riolering
Lengte drukriolering
Lengte persleiding
Aantal bruggen
Aantal lichtmasten
Aantal armaturen
Aantal lampen
Aantal duikers
Lengte watergangen
Oppervlakte beplantingen
Oppervlakte gazon
Oppervlakte ecologische gras
Oppervlakte water singels
Lengte sloten
Aantal bomen

1.733.215 m2
89%
11%
3.119.399 m2
79%
21%
36.282 (o.b.v. gegevens RBG)
20.488
51
ca. 262 km.
ca. 9 km (incl. 57 pompputten)
ca. 18 km
107
13.312
14.114
14.576
302
8 km HHD, 2,4 km gemeente
63 ha (excl. broekpolder)
83 ha
91 ha
19 ha
36 km
26165 stuks

*totaal wegennet (rijbaan/fietspad) 274 km, waarvan 92% binnen de bebouwde kom en 8% buiten de
bebouwde kom.

In onderstaande tabel worden de kerncijfers voor gebouwen weergegeven.
Functie/Doel
Maatschappelijk
• Dienstgebouw
• Wijkcentrum
• Overig
• Kerktoren
• Kinderopvang
• Zaalsport
• Onderwijs
• Veldsport

Aantallen
15
3
12
4
2
7
40
10
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Functie/Doel
Economisch
• strategisch
• overig
• rioolgemaal
Totaal

Beheerplannen

Aantallen
17
30
6
146

Beheerplannen en planning
In het BBV wordt gesteld dat voor tenminste de kapitaalgoederen wegen, riolering,
water, groen en gebouwen het volgende wordt aangegeven:
• het beleidskader
• de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
• de vertaling van de financiële consequenties in de begroting.
Onderstaand volgt een overzicht van de geldende beheerplannen, waarna per
beheerplan een nadere toelichting is opgenomen.
Beheerplannen

Door de raad
vastgesteld
d.d.
19 februari 2015

Looptijd
t/m*

Programma

n.v.t.

4. Verkeer en
Mobiliteit

Civiel technische
kunstwerken

19 februari 2015

n.v.t.

4. Verkeer en
Mobiliteit

Riolering en grondwater

n.v.t.

3. Groen en Milieu

n.v.t.

Groenvoorzieningen

28 november
2013
28 november
2013
April 2012

4. Verkeer en
Mobiliteit
3. Groen en Milieu

Kades en glooiingen

19 februari 2015

n.v.t.

Havens

Zie Kades en
glooiingen
28 november
2013
-

-

Wegen

Waterbodems (Waterplan)

Oppervlaktewater
(Waterplan)
Ondergrondse containers

n.v.t.

n.v.t.

6. Onderwijs,
Economie en Havens
6. Onderwijs,
Economie en Havens
3. Groen en Milieu

n.v.t.

3. Groen en Milieu

Looptijd
t/m*

Programma

Speeltoestellen

Door de raad
vastgesteld
d.d.
2013

n.v.t.

9. Sport en Recreatie

Openbare verlichting

18 sept 2014

n.v.t.

Verkeersregelinstallaties
(Nota verkeerslichten)

Ter kennisname
Raad 18
december 2012
8 maart 2014
B&W
7 april 2011
Raad
Niet voorgelegd
aan raad
Ter
kennisgeving
B&W sept 2013

n.v.t.

4. Verkeer en
Mobiliteit
4. Verkeer en
Mobiliteit

Gebouwen
Nota grondbeleid
Nota Vastgoed
Meerjareninvesteringsplan
Sportterreinen

1. Bestuur,
Participatie en
Dienstverlening
5. Wonen
9. Sport en Recreatie
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Bij ieder substantieel kapitaalgoed wordt het beleidskader aangegeven, gekoppeld
aan het geldende beheerplan. Daarna volgt een verantwoording over de uitvoering
in het afgelopen jaar. Op basis van de beheerplannen en actuele ontwikkelingen
stelt de gemeente jaarlijks in november een integraal plan op voor het onderhoud
van alle kapitaalgoederen.
Wegen en civieltechnische kunstwerken (CTK)
Beleids- en beheerkaders
Tot de beleidskaders behoren het Beheerplan Wegen en het Plan Civieltechnische
kunstwerken. Bepalend voor de wijze en het niveau waarop het wegenbeheer en het
beheer civieltechnische kunstwerken worden uitgevoerd, zijn de kaders uit de
beleids- en beheerplannen Wegen en Civieltechnische kunstwerken.
Wegen
Het onderhoudsniveau voor wegen is “sober”. Dit onderhoudsniveau komt overeen
met het beeldkwaliteitsniveau C. De wegen worden 1x per 2 jaar geïnspecteerd.
Opdrukkende verharding door boomwortels is een veel voorkomende schade
waardoor ongewenste/gevaarlijke situaties ontstaan. Het opgestelde wegbeheerplan

is erop gebaseerd dat het achterstallig onderhoud (circa 2% van het totale areaal,
anno 2015) tot en met 2019 niet verder oploopt. Actualisatie van het wegbeheerplan
zal medio 2019 worden voorbereid, waarbij de uitkomsten van de Toekomstvisie en
Omgevingsvisie geïntegreerd worden.
Civieltechnische kunstwerken
Het onderhoudsniveau voor CTK is ’sober ‘. Uitgangspunt hierbij is dat technisch
adequaat onderhoud plaatsvindt, waarbij het kapitaalgoed duurzaam in stand
gehouden wordt. Voor de civieltechnische kunstwerken geldt dat het basis
instandhoudingsniveau (heel, veilig en toegankelijk) wordt gegarandeerd. De
civieltechnische kunstwerken worden 1x per 3 jaar gedetailleerd geïnspecteerd.
Financiën
De financiële consequenties van de beleids- en beheerplannen met de daarbij
behorende kwaliteitskeuze zijn in deze begroting verwerkt in het programma Verkeer
en Mobiliteit. Conform de beleids- en beheerplannen heeft een financiële vertaalslag
plaats gevonden. Voor het beheerplan Wegen zijn geen aanvullende middelen
nodig. Met de huidige financiële middelen hebben wij in de periode tot en met 2019
vooral aan het bestaande achterstallig onderhoud gewerkt. In de loop van 2019 zal
het beheerplan geactualiseerd worden, waarbij ook financiële vertaalslag
plaatsvindt.
Omschrijving
Klein onderhoud Wegen
Klein onderhoud CTK
Groot onderhoud Wegen
Groot onderhoud CTK
Overig onderhoud
Mutatie voorziening/
reserve
Kapitaallasten CTK
Totaal

2017 R

2018 B

2019 B

2020 B

2021 B

327.153

405.750

678.449

678.449

678.449

2022 B programma
678.449 Verkeer en mobiliteit

254.345

146.831

149.965

149.965

149.965

149.965 Verkeer en mobiliteit

1.261.577

1.461.820

1.482.287

1.482.287

1.482.287

1.482.287 Verkeer en mobiliteit

77.000

77.000

77.000

77.000

77.000

77.000 Verkeer en mobiliteit

362.051

514.569

521.776

521.776

521.776

521.776 Verkeer en mobiliteit

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

171.479

168.466

179.838

176.793

173.744

2.453.605

2.774.436

3.089.315

3.086.270

3.083.221

nvt nvt
150.347 Verkeer en mobiliteit
3.059.824

Overig onderhoud heeft o.a. betrekking op onderhoud installatie, onderhoud markeringen, afval gerelateerde zaken,
aanschaf materialen, magazijnuitgiftes etc. Cijfers zijn exclusief inzet ambtelijke uren

Riolering en grondwater
Beleidskader
Als beleidskader voor het rioolbeheer geldt het op grond van de Wet milieubeheer
verplichte verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (Waterplan, deel 1a). In dit plan
worden maatregelen voorgesteld om aan de gemeentelijke zorgplicht voor de
inzameling en transport van afvalwater, inzameling en verwerking van regenwater
en het voorkomen van grondwateroverlast te kunnen voldoen.
Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan wordt inhoudelijk geactualiseerd.
Maatregelen uit het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan worden in samenhang
met het op te stellen Waterklimaatplan Vlaardingen bezien. Het dient als leidraad bij
het water robuust maken van de stad. Nieuwbouwprojecten, herstructureringen en
vervangingsopgaven van de riolering worden aangegrepen om
vasthoudmaatregelen of extra bergingscapaciteit te realiseren en waar mogelijk
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verhard oppervlak af te koppelen.
Financiën
De exploitatiekosten van het rioolstelsel worden gedekt uit de opbrengst rioolheffing.
Deze lasten en opbrengsten zijn verantwoord in het programma Groen en Milieu.
Alle kosten aan het rioolstelsel en de aan de grondwaterzorgplicht gerelateerde
kosten mogen via de rioolheffing worden doorberekend. De exploitatie van het
rioolstelsel is binnen de begroting budgettair neutraal. Eventuele saldi die na
afsluiting van een boekjaar ontstaan worden via de egalisatievoorziening riolering
verrekend. De financiële vertaalslag van de actualisatie van het vGRP zal bij het
opstellen van de begroting 2020 betrokken worden.

Omschrijving
Klein onderhoud
Groot onderhoud
Overige

2017 R
948.062

2018 B
736.845

2019 B
751.019

2020 B
751.019

2021 B
751.019

2022 B programma

Om schrijving

2017 R

2018 B

2019 B

2020 B

2021 B

2022 B program m a

751.019 Groen en milieu

Klein onderhoud

61.524

43.996

44.613

44.613

44.613

44.613 Verkeer en mobiliteit

Groot onderhoud

289.532

140.163

142.676

142.676

142.676

142.676 Verkeer en mobiliteit

5.049

18.091

18.345

18.345

18.345

18.345 Verkeer en mobiliteit

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

56.524

40.262

52.067

51.098

42.427

412.629

242.512

257.701

256.732

248.061

0 286.840 en IP 290.856 en IP 290.856 en IP 290.856 en IP 290.856 en IP Groen en milieu

Overige
Mutatie voorziening /
reserve

139.445

132.482

119.077

119.077

119.077

119.077 Groen en milieu

Mutatie voorziening /
reserve

1.341.121

1.155.842

767.670

904.851

856.488

785.933 Groen en milieu

Kapitaallasten

2.282.118

2.186.684

2.475.834

2.342.309

2.389.724

2.458.894 Groen en milieu

Kapitaallasten

Totaal

4.710.745

4.498.693

4.404.456

4.408.112

4.407.164

4.405.779

Totaal

Overige heeft o.a. betrekking op energiekosten en betaalde belastingen. Het groot onderhoud is in cijfers w eergegeven maar w ordt
vanaf 2015 direct tlv de voorziening riolering gebracht. Vervanging van riolering bij integrale ophogingsprojecten w ordt gefinancierd
uit het IP. Cijfers zijn exclusief inzet ambtelijke uren.

Waterbodems
Beleidskader
De beleidskaders zijn opgenomen in het Waterplan. Diverse wetten zijn
kaderstellend en geven verplichtingen voor de waterbeheerder. Het onderhoud van
de waterbodems bestaat uit baggeren, dat door het Hoogheemraadschap van
Delfland (HHvD) wordt uitgevoerd op basis van een planning die uitgaat van een
achtjarige cyclus. HHvD doet dit voor alle watergangen op het grondgebied van
Vlaardingen, m.u.v. de hoofdwatergangen, zie deel Financiën.
Financiën
De hoofdwatergangen zijn in beheer bij het Hoogheemraadschap van Delfland en de
overige watergangen zijn in beheer bij de gemeente. Voor het uitvoeren van
dagelijks en groot onderhoud aan watergangen die de gemeente beheert, zijn in
deze begroting in het programma Verkeer en Mobiliteit de benodigde financiële
middelen voorzien.

nvt nvt
6.782 Verkeer en mobiliteit
212.416

Overige heeft o.a. betrekking op energiekosten en betaalde belastingen. Cijfers zijn exclusief inzet ambtelijke
uren.

Groenvoorzieningen
Beleid- en beheerkaders
De beleid- en beheerkaders voor het openbaar groen zijn vastgelegd in het
Groenplan en de Bomenverordening Vlaardingen. Het Groenplan kent een aantal 71
kernelementen die uiteindelijk bepalend zijn voor het beheer van de
groenvoorzieningen. Duurzaamheid in inrichting en beheer zijn belangrijke aspecten
van het beleid.
Om kapitaalvernietiging te voorkomen is het belangrijk het technisch beheerniveau
op peil te houden. Het verzorgend onderhoudsniveau voor het groen is vanaf 2018
bepaald op Basis. Voor het adequaat en efficiënt uitvoeren van technisch beheer
wordt Boom Veiligheids Onderzoek (BVO) uitgevoerd in een driejarige cyclus. Hierbij
is in het bijzonder aandacht voor opdrukkende verharding door boomwortels
waardoor ongewenste/gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Ambities uit het
Groenplan worden zoveel mogelijk gerealiseerd door aan te sluiten bij integrale
projecten.
Financiën
Voor het uitvoeren van groenonderhoud zijn in de begroting in het programma
Groen en Milieu de benodigde financiële middelen voorzien. De ramingen zijn
gebaseerd op regulier (jaarlijks terugkerend) onderhoud. Voor de
hoogstnoodzakelijke aanpassingen en kleinschalige vervanging van groen in de
buitenruimte zijn middelen voorzien in de begroting.

Om schrijving

2017 R

2018 B

2019 B

2020 B

2021 B

2022 B program m a

Om schrijving

2017 R

2018 B

2019 B

2020 B

2021 B

Klein onderhoud

65.684

62.250

65.078

65.078

65.078

65.078 Groen en milieu

Klein onderhoud K&G

75.491

139.958

141.918

141.918

141.918

141.918

2.065.479

1.865.147

2.142.822

2.168.172

2.193.522

2.193.522 Groen en milieu

271.902

164.726

225.195

225.195

225.195

225.195 Groen en milieu

271.543

161.155

163.412

163.412

163.412

163.412

23.425

23.425

23.425

23.425

23.425

23.425 Groen en milieu

0

0

0

0

0

0

59.545

60.000

60.840

60.840

60.840

60.840

0

0

0

0

0

0

135.550

41.826

42.412

42.412

42.412

42.412

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

630.525

666.512

706.829

789.859

779.838

769.820

1.172.655

1.069.451

1.115.411

1.198.441

1.188.420

1.178.402

Groot onderhoud
Overige
Mutatie voorziening /
reserve
Kapitaallasten
Totaal

149.765

136.617

120.095

101.542

99.850

2.576.255

2.252.165

2.576.615

2.583.412

2.607.070

92.700 Groen en milieu

Klein onderhoud Havens
Groot onderhoud K&G
Groot onderhoud Havens

2022 B program m a

2.599.920

Overige heeft o.a. betrekking op verw erkingskosten groenafval, betaalde belastingen, huisvestingskosten,
kantoorartikelen, aanschaf materiaal. Cijfers zijn exclusief inzet ambtelijke uren.

Overige K&G
Overige Havens

Kades en glooiingen
Beleids- en beheerkaders
De veiligheid en functionaliteit van de kades en glooiingen zijn van groot belang voor
de continuïteit van de havenactiviteiten. Het Plan Kades en glooiingen (2015) is de
basis voor het beheer van de gemeentelijke kades en glooiingen. Op basis van de
opgenomen uitgangspunten worden veiligheid en functionaliteit gewaarborgd. De
nadruk in het plan ligt met name bij de technische kwaliteit en minder op de
belevingswaarde. Voorafgaand aan het uitvoeringsjaar laten wij een
kwaliteitsonderzoek uitvoeren om de definitieve maatregelen op jaarbasis goed in
beeld te krijgen. Uit de gedetailleerde inspectie en de plaatselijke kennis over de
onderhoudstoestand is gebleken dat de Buitenhaven aan de westzijde in slechte
staat verkeren.
Financiën
De uitgaven voor kleinschalig en dagelijks onderhoud zijn conform het beheerplan
opgenomen in de begroting bij de producten Zeehavens en Binnenhavens binnen
het programma Economie en Haven. Groot onderhoud wordt gefinancierd vanuit het
Investeringsplan.

Mutatie voorziening /
reserve K&G
Kapitaallasten K&G
Totaal

Onderw ijs, Economie
en Haven
Onderw ijs, Economie
en Haven
Onderw ijs, Economie
en Haven
Onderw ijs, Economie
en Haven
Onderw ijs, Economie
en Haven
Onderw ijs, Economie
en Haven

nvt nvt
Onderw ijs, Economie
en Haven

Overige heeft o.a. betrekking op schade-uitkeringen en actualiseren plan kades en glooiingen.
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Cijfers zijn exclusief inzet ambtelijke uren.

Oppervlaktewater
Beleidskaders
Op grond van de Waterwet dragen de gemeente en het Hoogheemraadschap van
Delfland samen zorg voor een doelmatig en samenhangend waterbeheer.
Financiën
De financiële consequenties van het gemeentelijke waterbeleid zijn in het
Uitvoeringsprogramma (Waterplan, deel 7) vastgelegd. Vanwege het
samenwerkingsverband met het Hoogheemraadschap van Delfland geldt hierbij voor
een aantal onderdelen een gedeelde financiering. Op de lange termijn streeft
Vlaardingen naar scheiding van afvalwater (riolering) en regenwater, het vinden van
meer ruimte voor waterberging en het ontwikkelen van natuurvriendelijke oevers (de
basisinspanning). Voor de korte termijn liggen de maatregelen vooral in de
rioleringssfeer en de voorlichting over maatregelen die bewoners zelf kunnen treffen
in verband met wateroverlast. De investeringen, die deels samenhangen met het
realiseren van de basisinspanning, komen ten laste van de rioolheffing. Met de

beschikbare middelen die in de begroting in het programma Groen en Milieu zijn
opgenomen kunnen de onderhoudskosten worden gedekt.

Omschrijving

2017 R

2018 B

2019 B

2020 B

2021 B

Klein onderhoud

216.690

220.004

237.979

237.979

237.979

Groot onderhoud
Om schrijving

2017 R

2018 B

2019 B

2020 B

2021 B

2022 B program m a

Klein onderhoud

242.731

224.500

227.643

227.643

227.643

227.643 Groen en milieu

Groot onderhoud

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt Groen en milieu

Overige
Mutatie voorziening /
reserve

Overige

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt nvt

Mutatie voorziening /
reserve
Kapitaallasten
Totaal

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

242.731

224.500

227.643

227.643

227.643

nvt nvt
nvt nvt
227.643

2022 B programma
237.979 Groen en milieu

IP 135.000 en IP 135.000 en IP 135.000 en IP 135.000 en IP 135.000 en IP Groen en milieu
84.488

588.171

598.296

598.296

598.296

598.296 Groen en milieu

-667.666

-703.239

-885.748

-873.083

-860.416

-847.752 Groen en milieu

Kapitaallasten Irado

418.889

425.298

509.589

509.589

509.589

509.589 Groen en milieu

Kapitaallasten gemeente

621.873

614.686

793.317

780.652

767.985

Totaal

674.274

1.279.920

1.388.433

1.388.433

1.388.433

755.321 Groen en milieu
1.388.433

Het groot onderhoud heeft betrekking op het plaatsen van de ondergrondse containers. Dit is voorzien in de investeringskredieten.
Cijfers zijn exclusief inzet ambtelijke uren.

* Het groot onderhoud w ordt door de gemeente voor rekening van Midden-Delfland gedaan. Cijfers zijn exclusief
inzet ambtelijke uren

Ondergrondse containers
Beleidskaders
De gemeente wil met ondergrondse containers het straatbeeld verbeteren en meer
service aan bewoners leveren. Nieuwe ondergrondse containers zijn op grote schaal
geplaatst. Totaal zijn er circa 700 ondergrondse containers in heel Vlaardingen
geplaatst.
Financiën
De kosten van de nieuw te plaatsen ondergrondse containers worden gedekt uit de
beschikbaar gestelde investeringskredieten. Dit staat verantwoord in het programma
Groen en Milieu. Alle aan de afvalverwijdering en –verwerking gerelateerde kosten
mogen via de afvalstoffenheffing worden doorberekend. Daarom is de exploitatie
van de afvalverwijdering en –verwerking binnen de begroting budgettair neutraal.
Saldi die na afsluiting van een boekjaar ontstaan worden via de
egalisatievoorziening Afvalverwijdering verrekend. De tarieven afvalstoffenheffing
worden in 2019 verhoogd met 1,5 %. Voor de jaren na 2019 zullen er maatregelen
voorgesteld worden om de voorziening op langere termijn op voldoende niveau te
houden.

Speeltoestellen
Beleidskaders
De gemeente Vlaardingen wil de leefbaarheid van buurten en wijken bevorderen. 73
Goed en veilig ingerichte openbare ruimte is een onderdeel van een prettige
leefomgeving. Hiertoe behoren ook de speelplaatsen. De gemeente stelt kwaliteit
boven kwantiteit. Gestreefd wordt naar voldoende speelplaatsen die zo goed
mogelijk over de stad verdeeld zijn en technisch goed worden onderhouden. Tot het
beleidskader behoort het Speelruimteplan. De speelvoorzieningen worden ieder jaar
geïnspecteerd op veiligheid en de staat van onderhoud. Kleinere reparaties
(meldingen) worden direct door eigen personeel uitgevoerd.
Financiën
Voor de speelvoorzieningen zijn in de begroting in het programma Sport en
Recreatie financiële middelen opgenomen voor vervanging en het dagelijks beheer
en onderhoud.

Om schrijving

2017 R

2018 B

2019 B

2020 B

2021 B

2022 B program m a

Klein onderhoud

110.260

62.500

85.045

85.045

85.045

85.045 Sport en recreatie

Groot onderhoud

319.497

299.117

303.305

303.305

303.305

303.305 Sport en recreatie

2.972

207

207

207

207

207 Sport en recreatie

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt Sport en recreatie

Overige
Mutatie voorziening /
reserve
Kapitaallasten
Totaal

1.831

1.792

5.160

3.356

3.298

434.560

363.616

393.717

391.913

391.855

3.240 Sport en recreatie
391.797

Overige heeft o.a. betrekking op inhuur, energiekosten. Cijfers zijn exclusief inzet ambtelijke uren.

Openbare verlichting
Beleidskaders
De openbare verlichting draagt bij aan de sociale veiligheid, verkeersveiligheid en
leefbaarheid. De gemeente Vlaardingen gaat de openbare verlichting verduurzamen
en het aantal storingen verminderen door het structureel vervangen van
conventionele verlichting door ledverlichting. De gemeente voert zelf de regie,
beleidsmatig en operationeel, en laat zich daarbij ondersteunen door specialisten uit
de markt.
Financiën
Voor het uitvoeren van dagelijks en groot onderhoud aan de openbare verlichting
zijn in de begroting in het programma Verkeer en Mobiliteit de benodigde financiële
middelen opgenomen.
Omschrijving

2017 R

2018 B

2019 B

2020 B

2021 B

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Groot onderhoud

256.816

702.000

711.828

711.828

711.828

711.828 Verkeer en mobiliteit

Overige

306.127

0

0

0

0

0 Verkeer en mobiliteit

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Kapitaallasten

374.558

367.416

211.940

237.376

256.710

275.684 Verkeer en mobiliteit

Totaal

937.501 1.069.416

923.768

949.204

968.538

987.512

Klein onderhoud

Mutatie voorziening /
reserve

Verkeersregelinstallaties
Beleids- en beheerkaders
De beleidskaders voor de verkeersregelinstallaties zijn vastgelegd in de Nota
Verkeerslichten. In deze nota zijn uitgangspunten voor het niveau van beheer en
onderhoud en vervanging van verkeersregelinstallaties opgenomen.. Het onderhoud
en spoedreparaties van de installaties zijn ondergebracht bij een marktpartij.

2022 B programma
nvt nvt

nvt nvt

Overige heeft o.a. betrekking op energiekosten. Cijfers zijn exclusief inzet ambtelijke uren.

Financiën
Voor het uitvoeren van dagelijks en groot onderhoud aan de
Verkeersregelinstallaties zijn in de begroting in het programma Verkeer en Mobiliteit
de benodigde financiële middelen opgenomen.
Omschrijving

2017 R

2018 B

2019 B

2020 B

2021 B

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

146.549

321.523

326.025

326.025

326.025

326.025 Verkeer en mobiliteit

4.382

0

0

0

0

0 Verkeer en mobiliteit

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Kapitaallasten

222.385

392.393

368.982

362.142

356.119

350.098 Verkeer en mobiliteit

Totaal

373.316

713.916

695.007

688.167

682.144

676.123

Klein onderhoud
Groot onderhoud
Overige
Mutatie voorziening /
reserve

2022 B programma
nvt nvt

74

nvt nvt

Overige heeft betrekking op energiekosten. Cijfers zijn exclusief inzet ambtelijke uren.

Gebouwen
Beleidskaders
Eind 2012 is de geactualiseerde nota Vastgoed opgesteld. In deze nota is een
aantal gewijzigde beleidspunten opgenomen. De vastgoedportefeuille is ingericht op
basis van de volgende categorieën:
• Dienstgebouwen
• Maatschappelijk vastgoed waaronder onderwijsgebouwen en
(veld)sportaccommodaties
• Strategisch bezit
• Overig bezit.

De huidige gemeentelijke vastgoedportefeuille bevat 145 objecten en heeft een
totale omvang van ongeveer 160.000 m2. De portefeuille heeft een totale
verzekerde waarde van circa € 345 miljoen.
Financiën
Het gemeentelijke vastgoed is divers en vraagt dan ook om afwegingen bij het
plegen van regulier en groot onderhoud. Zoals in eerdere jaren is in de begroting
een jaarlijkse toevoeging aan de reserve Onderhoud van € 596.000 verwerkt.
In het verleden zijn middelen vrijgemaakt om een inhaalslag uit te voeren bij
achterstallig onderhoud. Naast de jaarlijkse storting van circa € 596.000 in de
reserve Onderhoud is een bedrag van € 250.000 structureel gereserveerd voor het
projectmatig wegwerken van het achterstallig onderhoud.
Het achterstallig onderhoud is grotendeels ingelopen, uitgezonderd het pand
gelegen aan de Markt 11 (Stadhuis). De begroting is opgesteld conform de
meerjarenonderhoudsbegrotingen van de panden. Onlangs zijn de
meerjarenonderhoudsbegrotingen geactualiseerd en is de lijst met de af te stoten
panden aangepast.
Omschrijving

2017 R

2018 B

2019 B

2020 B

2021 B

Onderhoud
Mutatie voorziening /
reserve
Kapitaallasten

1.332

1.651

1.652

1.652

1.652

1.652

BDP

834

834

834

834

834

834

BDP

3.863

3.473

3.425

3.324

3.245

0

BDP

Totaal

6.029

5.958

5.910

5.809

5.730

2.486

2022 B programma
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4.

Paragraaf Financiering

Inleiding
De treasuryfunctie maakt deel uit van de bredere financiële functie. De
treasuryfunctie houdt zich bezig met financiering, risico- en cashmanagement en de
hiermee samenhangende baten en lasten. In onze gemeente worden de
treasurytaken overwegend centraal uitgevoerd. De uitvoering vindt plaats binnen de
kaders van het treasurystatuut. Dit verplichte document (artikel 212, Gemeentewet)
is voor het laatst in september 2013 door uw raad vastgesteld. We zullen in 2018
ons treasurystatuut actualiseren.
Uitgangspunt
Het treasurystatuut stelt dat het treasurybeleid in onze gemeente defensief van
karakter behoort te zijn. Dit betekent dat financiële risico’s, die betrekking hebben op
de uitvoering van de treasuryfunctie, beperkt moeten blijven. Deze risicohouding
vloeit enerzijds voort uit het idee dat aan
een ongehinderde continue uitvoering van
de publieke taak prioriteit moet worden
gegeven, anderzijds uit de gedachte dat
met gemeenschapsgeld met de nodige
voorzichtigheid moet worden omgegaan.

Doelstellingen
In het statuut zijn de algemene doelstellingen van het treasurybeleid opgenomen.
Deze luiden:
• het garanderen van een duurzame toegang tot de financiële markten en het
beperken van de kosten die daarmee samenhangen.
• het beschermen van de gemeentelijke vermogenspositie middels het beheersen
van de financiële risico’s.
• het optimaliseren van het extern renteresultaat.

In het vervolg van deze paragraaf worden de onderwerpen die bij deze
doelstellingen horen, besproken. Allereerst wordt ingegaan op de wijze waarop
Vlaardingen haar bezit financiert, daarna worden de risico’s die aan dit financieren
verbonden zijn in beeld gebracht, vervolgens wordt stil gestaan bij het kredietrisico
op uitzettingen (gelden bij derden) en komt ook het renteresultaat aan de orde.
Financiering
In 2005 kwam de leenschuld voor het eerst deze eeuw boven de € 100 miljoen en in
2010 werd de € 200 miljoen bereikt. Eind 2014 bereikte de leenschuld zijn hoogste
punt van € 298 miljoen. En eind 2015 kwam de leenschuld voor het eerst weer lager
uit, € 270 miljoen. Op dit moment wordt verwacht dat de leenschuld van onze
gemeente aan het einde van 2018 op € 265 miljoen zal uitkomen.
Opbouw Leenschuld per 1 januari 2019
Vaste component (langlopende leningen)
Vlottende schuld (kortlopende leningen)
Totaal

Bedrag (x € 1 miljoen)

76

250
15
265

Het is beleid (zie onderdeel Renterisico) om jaarlijks € 20 miljoen op de vaste schuld
af te lossen. Alleen in 2020 wordt meer afgelost, namelijk € 55 miljoen. Voor de in
2019 nieuw af te sluiten geldleningen betekent dit dat de looptijd minimaal 10 jaar
zal zijn omdat het aflossingsschema van de vaste geldleningen in eerdere jaren
geen ruimte biedt.
De vlottende schuld bestaat over het algemeen uit leningen met een looptijd van
slechts enkele weken. Door voor een korte looptijd te kiezen is het eenvoudiger om
in te spelen op het soms grillige verloop van de gemeentelijke geldstromen.
Renterisico’s
Financiering en renterisico zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het renterisico
van de Gemeente Vlaardingen maakt deel uit van het, met behulp van de Monte
Carlo Methode, vastgesteld benodigd weerstandsvermogen. Telkens wanneer een
geldlening moet worden afgelost en herfinanciering noodzakelijk is, bestaat immers
het gevaar dat de begroting geconfronteerd wordt met hogere rentelasten: de

nieuwe lening kan door ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt duurder
uitvallen dan de oude. Renterisico is niet uit te sluiten, maar kan wel worden
gespreid om het risico per begrotingsjaar te beperken.
De Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) stelt grenzen aan de mate
waarin een gemeente zich bloot kan stellen aan renterisico. Ter beperking van dit
risico is zowel voor de vaste schuld (langlopende leningen) als voor de vlottende
schuld (kortlopende leningen) een wettelijke maximum vastgesteld. Het te lang niet
voldoen aan deze limitering kan voor de Provincie, als toezichthouder van de
gemeente, aanleiding zijn om maatregelen te nemen. In laatste instantie behoort
preventief toezicht op het afsluiten van geldleningen tot de mogelijkheden.
Renterisiconorm Vaste Schuld
De renterisiconorm heeft betrekking op de vaste schuld van de gemeente. Vaste
schuld ontstaat wanneer geldleningen worden afgesloten met een rentetypische
looptijd van 1 jaar of langer. De renterisiconorm moet gemeenten en andere
decentrale overheden aanzetten tot spreiding van dit specifieke risico over
toekomstige begrotingsjaren.

Om de mogelijke impact van renterisico (vaste schuld) voor de komende vier jaar te
kunnen bepalen zijn verschillende rentescenario’s mogelijk. Voor de eenvoud
hebben wij gekozen voor een gemiddelde stijging van de toekomstige marktrente
met 1,00%. Als deze stijging zich daadwerkelijk voordoet de komende jaren, dan
stijgen de rentelasten met ingang van 2022 met € 1.150.000 (1,00% van € 115
miljoen).
Uiteraard zijn ook andere rentescenario’s mogelijk. Welk scenario het meest
waarschijnlijke is, is op voorhand niet te zeggen. De financiële markt is
onvoorspelbaar, omdat zij van vele factoren afhankelijk is.
Gemeenten zijn niet vrij in het bepalen van de omvang van de jaarlijks te betalen
aflossingen. De renterisiconorm geeft aan welk bedrag maximaal per begrotingsjaar
kan worden afgelost.
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(x € 1 miljoen)

Ontstaansgrond

Begrotingstotaal (lasten)

253

(A)

Percentage (gemeenten)

20,0%

(B)

51

(A*B)

Berekening Renterisiconorm

Renterisiconorm

De totale schuld in verband met het afsluiten van langlopend geldleningen bedraagt
begin 2018 € 255 miljoen. Het streven is dat de gemeentelijke financieringsbehoefte
(als gevolg van geplande investeringen) afneemt.
Door bij het afsluiten van nieuwe geldleningen voor verschillende looptijden te
kiezen wordt renterisico gespreid. Het treasurybeleid is erop gericht om jaarlijks
€ 20 miljoen op de vaste schuld af te lossen. Het jaarlijks bedrag waarover de
gemeente risico loopt blijft hierdoor tot dit bedrag beperkt. Alleen voor het jaar 2020
staat er een aflossing van € 55 miljoen gepland. Over de periode 2019 tot en met
2022 bedraagt het totale risicobedrag € 115 miljoen (zie onderstaande overzicht).
Toekomstig beeld renterisico

2019

2020

2021

2022

(bedragen x € 1 miljoen)
Aflossingen
Renteherzieningen
Renterisico

Met een jaarlijks aflossingsbedrag van circa € 20 miljoen blijft onze gemeente de
komende jaren ruimschoots binnen de in de Wet Fido opgenomen norm. In 2020
staat een aflossing van € 55 miljoen gepland. In dat jaar wordt dus niet aan de
renterisiconorm voldaan. Uit prognose blijkt dat de herfinancieringsbehoefte in 2020
ook circa € 55 miljoen is. Een manier om hierop in te spelen is om in een
voorliggend jaar een lening met uitgestelde betaling af te sluiten. Vanaf 2021 is de
prognose dat de leenschuld gaat afnemen en dat (weer) wordt voldaan aan de
renterisiconorm. Uiteraard maken we alleen gebruik van de mogelijkheden die
passen bij ons defensieve treasurybeleid en binnen de Wet Fido.

20

55

20

20

0

0

0

0

20

55

20

20

Renterisico Vlottende Schuld
Vlottende schuld ontstaat wanneer geldleningen worden afgesloten met een
rentetypische looptijd die korter is dan 1 jaar. In Vlaardingen gaat het veelal om
leningen met een looptijd van 4 weken.

Het financieren door middel van kortlopende geldleningen kent 2 voordelen:
1. snel kunnen inspelen op schommelingen in de financieringsbehoefte, en
2. het is bij de huidige rentestructuur een relatief goedkope financieringsvorm
(momenteel is de rente op kortlopende geldleningen zelfs negatief).
Het treasurybeleid is erop gericht om zoveel mogelijk van deze voordelen te
profiteren. De keerzijde van de medaille is echter de korte rentevastheid (renterisico)
van kortlopende leningen. Om te voorkomen dat decentrale overheden zich teveel
laten leiden door de voordelen van deze financieringsbron is door de wetgever de
kasgeldlimiet ingesteld. Deze limiet stelt een maximum aan de omvang van de
vlottende schuld.
(x € 1 miljoen)

Ontstaansgrond

Begrotingstotaal (lasten)

253

(A)

Percentage (gemeenten)

8,5%

(B)

22

(A*B)

Berekening kasgeldlimiet

Kasgeldlimiet

Door tijdig en in voldoende mate langlopende leningen af te sluiten, wordt
voorkomen dat de kasgeldlimiet in 2018 te lang, dat wil zeggen meer dan twee
achtereenvolgende kwartalen, wordt overschreden.
De rente op de geldmarkt is op dit moment extreem laag. Het is echter niet uit te
sluiten dat de Europese Centrale Bank (ECB) haar tarieven gaat verhogen.
Uitgaande van een gemiddeld bedrag aan vlottende schuld van € 15 miljoen (in
2018) heeft een stijging van de geldmarktrente met 1,00% een toename van de
rentekosten met € 150.000 tot gevolg. Deze mogelijke extra kosten geven een
goede indruk van welke risico Vlaardingen komend jaar loopt. Ook nu geldt dat
andere rentescenario’s mogelijk zijn. Welk scenario het meest waarschijnlijke is, is
echter op voorhand niet te zeggen. De gemeentelijke rentevisie stelt namelijk dat
toekomstige rentestanden nauwelijks tot niet voorspelbaar zijn.

Prognose netto vlottende schuld per kwartaal
1 januari 2019

€ 5 miljoen

31 maart 2019

€ 10 miljoen

30 juni 2019

€ 10 miljoen

30 september 2019

€ 10 miljoen

31 december 2019

€ 10 miljoen

Debiteurenrisico Uitstaande Gelden
Aan het voor langere tijd verstrekken van gelden aan derden kleeft het gevaar dat
deze derden op een veelal onvoorzien moment niet meer aan hun verplichtingen
kunnen voldoen. Dit kan ertoe leiden dat enerzijds een openstaande vordering als
oninbaar moet worden afgeboekt (ten laste van de algemene reserve) en, anderzijds
een deel van de rente-inkomsten wegvalt.
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In principe kan door de gemeente om twee redenen geld aan derden worden
uitgeleend. Ten eerste wanneer dit in functie van de publieke taak gebeurt, ten
tweede wanneer er voor een bepaalde tijd sprake is van een overschot aan liquide
middelen. Deze laatste situatie heeft zich de afgelopen jaren niet meer voorgedaan.
Het treasurybeleid is er namelijk op gericht om de geldstromen van onze gemeente
zo te sturen dat overschotten worden voorkomen, dan wel zo snel als contractueel
mogelijk in te zetten ter verbetering van de schuldpositie en daarmee ter verlaging
van het debiteurenrisico.
In onderstaand overzicht is aangegeven bij welke partijen er begin 2019 nog gelden
uitstaan.
Debiteur/geldnemer

Restantbedrag 1

Ontstaansgrond

januari 2019
(x € 1 miljoen)
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

6,1

Volkshuisvesting

Ambtenarenhypotheken

1,4

Arbeidsvoorwaarde

Dierentehuis Nieuwe Waterweg

0,4

Nieuwbouw

Totaal

7,9

Bovenstaand overzicht vermeldt dus uitsluitend geldleningen die verstrekt zijn in het
kader van de publieke taak. Bij deze categorie van geldleningen speelt het
debiteurenrisico een betrekkelijk ondergeschikte rol. Aan het maatschappelijk
belang, dat verbonden is aan het verstrekken van een dergelijke lening, is tijdens de
besluitvorming immers een hogere prioriteit toegekend dan aan het bijbehorende
financiële risico
Renteresultaat 2019
Aan het afsluiten van geldleningsovereenkomsten zijn uiteraard renteverrekeningen
verbonden. Naast renteverrekeningen met derden vinden ook interne verrekeningen
plaats, bijvoorbeeld ten laste van begrotingsprogramma’s waarvoor in het verleden
investeringen zijn gedaan. De interne rekenrente voor het begrotingsjaar 2019 voor
deze investeringen op 2,00% bepaald.
Hieronder ziet u het renteschema van de gemeente Vlaardingen
Renteschema:
(bedragen x € 1.000)

Begroting

a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering

+

6.439

b. De externe rentebaten

-/-

25

Totaal door te rekenen externe rente

=

6.414

c1. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend
c2. De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet
worden gerekend
c3. De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening
voor is aangetrokken (=projectfinanciering) die aan het betreffende taakveld
moet worden toegerekend

-/-

362

-/-

-

-/-

-

Saldo door te rekenen externe rente

=

6.052

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. De werkelijk aan taakvelden (programma’s inclusief overzicht Overhead)
toegerekende rente (renteomslag)

+

-

=

6.052

-/-

6.227

f. Renteresultaat op het taakveld treasury

=

-175

De toe te rekenen rente van € 6,439 miljoen wordt omgeslagen op het totaalbedrag
van de verwachte boekwaarde van de materiële vaste activa per 1 januari 2019 van
€ 309,651 miljoen. Hieruit volgt een percentage van 2,01, dat wij afronden op 2,00%.
Het BBV staat een afwijking toe van maximaal 0,5%. De afronding met 0,01% geeft
een renteresultaat van ongeveer € 0,2 miljoen.
Het renteresultaat maakt net als de algemene uitkering, de gemeentelijke heffingen
en de dividendinkomsten, deel uit van de algemene dekkingsmiddelen. Het
renteresultaat is volgens het bovenstaande schema van de commissie BBV
berekend. Hiermee wordt inzicht gegeven in de rentelasten externe financiering, het
renteresultaat en de wijze van rentetoerekening.
Het toerekenen van rente aan de taakvelden vindt plaats via het taakveld treasury.
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5.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Missie en kernwaarden

Personeel en organisatie
Organisatieontwikkeling
Eind 2017 heeft de organisatie opnieuw scherp gesteld welke ontwikkelingen op ons
af komen, zoals de Omgevingswet, digitalisering, de transformatie en innovatie in
het Sociaal Domein, een veranderende visie op dienstverlening en doelstellingen op
het gebied van duurzaamheid. Deze ontwikkelingen hebben een prominente plaats
in het raadsprogramma. De uitvoering van dit raadsprogramma is de primaire focus
van de organisatie.
Investeren in onze medewerkers
Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Dit vraagt een bepaalde instelling
en vaardigheden van onze medewerkers die daarop aansluiten en mee ontwikkelen
mogelijk maken. Vaardigheden als het gebruiken van nieuwe data, nieuwe
systemen, nieuwe werkwijzen en netwerken. Het is van belang dat we zicht hebben
op de positie van onze organisatie in de stad, wat dit betekent voor ons werk en voor
onze medewerkers. We willen ons continu aanpassen en ontwikkelen, zodat we de
wendbare, lerende en steeds vernieuwende netwerkorganisatie worden die ons voor
ogen staat. Van de professionals binnen onze organisatie vraagt dit ook dat ze in
verbinding staan met de omgeving, kennis van buiten combineren met kennis en
ervaring van binnen. In de organisatie wordt ingezet op kwaliteits- en
procesmanagement. Ook dit vraagt inzet, specifieke kennis en vaardigheden.
We ondersteunen onze professionals hierbij door het aanbieden van een
ontwikkeltraject voor de Vlaardingse professional. In dit traject staan persoonlijk

leiderschap en het nemen van verantwoordelijkheid en regie over de eigen
ontwikkeling centraal en is recent gestart. Het traject ondersteunt de persoonlijke
ontwikkeling met leeractiviteiten op 3 verschillende niveaus (gefaseerd): activiteiten
en trainingen voor alle (nieuwe) medewerkers (‘Zo werkt Vlaardingen’),
leeractiviteiten gericht op competentieversterking en kennis (‘Zo werken wij’) en
aanbod, met name gericht op persoonlijk leiderschap, talenten en het in kaart
brengen van een persoonlijke ontwikkelroute (‘Zo werk ik’; de eerste fase van het
traject). We maken gebruik van zowel in- als extern talent om de leeractiviteiten
vorm te geven. Iedereen neemt in elke fase deel aan ten minste 1 leeractiviteit en
we evalueren periodiek of betreffende leeractiviteit al dan niet wordt opgenomen in
ons reguliere opleidingsaanbod.
We sturen erop dat elke professional
begin 2019 een talentscan heeft
80
ingevuld en het gesprek hierover heeft
gevoerd met zijn/haar manager. Eind
2019 is ten minste 80% van de
personeelsgesprekken (P-gesprekken)
gevoerd tussen manager en
professional (inclusief persoonlijke
ontwikkelafspraken).
De P-gesprekken zullen vanaf begin 2019 digitaal worden ondersteund in een nieuw
personeels-systeem. Ter verdere ondersteuning van diverse P-processen
(waaronder performance management) zal het nieuwe systeem in 2019 zo optimaal
mogelijk worden ingericht.
• Ziekteverzuim
Investeren in medewerkers betekent ook dat we aandacht hebben voor (duurzame)
inzetbaarheid van onze medewerkers. We sturen op verlaging van het
ziekteverzuimpercentage. Dit gebeurt onder andere door in gesprek te gaan met
medewerkers over hun inzetbaarheid, vanuit de vraag: wat kun je zelf doen om
jezelf inzetbaar te houden? Voor langdurig zieken wordt er op gezette tijden een

arbeidsdeskundig onderzoek gedaan om te bepalen hoe we zoveel als mogelijk de
medewerker kunnen inzetten binnen eigen werk of ander passend werk.
Ondanks deze inzet, bedraagt het ziekteverzuimpercentage voor dit jaar per
augustus 2018 7%. Dat betekent een stijging ten opzichte van augustus 2017
(5,8%). Hier zijn incidentele factoren aan de orde (met name een langdurige
griepgolf begin 2018). Daarnaast is er sprake van meer werkdruk binnen de
organisatie. Door het groter aantal oudere werknemers en de concrete invulling van
het sociaal werkgeverschap (te werk stellen van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt) neemt de kwetsbaarheid van medewerkers toe. Gelet op de huidige
situatie van langdurig zieken handhaven we ons streefpercentage op 5,5% voor
2019. Op basis van recent uitgevoerd preventief medisch onderzoek zetten we
nieuwe, gerichte interventies in om het verzuim tegen te gaan.
• Aantrekken en het behouden van het juiste talent
We streven naar meer balans in de (leeftijds)opbouw van ons personeelsbestand. Er
is hiervoor de afgelopen jaren ruimte gecreëerd door bevordering van uitstroom en
het stimuleren van nieuwe instroom, o.a. door een sterkere positionering op de
arbeidsmarkt. Onze website www.werkenvoorvlaardingen.nl is hier op ingericht.
Nu de arbeidsmarkt al weer geruime tijd krapper is, is het binnenhalen van nieuwe
medewerkers, ook in de komende jaren, lastiger. Dit betekent dat Vlaardingen zich
nog beter moet profileren als aantrekkelijke werkgever en haar sterke punten moet
uitnutten (employer branding). De huidige methoden van werven en selecteren
worden verder geprofessionaliseerd,gemoderniseerd en waar mogelijk verder
gedigitaliseerd.
Door middel van het aanbieden van opdrachten aan trainees, proberen we ook jong
talent kansen te bieden en waar mogelijk aan ons te binden.
Verder hebben we stappen gezet op het gebied van talentmanagement Dit wordt
uitgebouwd in 2019 en verder. Inzicht verkrijgen in het talent dat we in huis hebben
en structureel investeren in de talentontwikkeling van onze medewerkers draagt bij
aan een optimale inzet en mobiliteit van onze professionals.

Begin 2019 lanceren we onder andere een talentenapp om interne flexibiliteit en
inzetbaarheid te bevorderen. Professionals houden hun (talent)profiel daarin bij en
interne klussen/projecten/vacatures worden daarin geplaatst waardoor vraag en
aanbod samen komen en talenten optimaler kunnen worden benut.
• Sociaal werkgeverschap en garantiebanen
We willen als goede werkgever ook investeren in de ontwikkeling van alle
verschillende doelgroepen in de stad. Onze missie en visie ondersteunen dit: “vanuit
gelijkwaardigheid werken we aan de ontwikkeling van onze stad, waarbij we
verschillen accepteren en benutten”.
We zoeken naar mogelijkheden om ook hierin een goede balans te vinden. Het
uitvoeren van de Wet Banenafspraak en de bijbehorende quotumregeling
ondersteunt ons hierbij. Op basis van deze quotumregeling zou Vlaardingen 24
garantiebanen moeten hebben gecreëerd. Op 1 augustus 2018 tellen we er 28,5. 81
Personeelsbegroting
Elk jaar zijn er wijzigingen in (de omvang van) gemeentelijke taken. Soms omdat er
nieuwe taken bijkomen, soms vervallen taken. Vaker betreft het prioriteitstelling of
accentverschuivingen. Binnen de personeelsbegroting sturen wij op totale loonsom
en niet op formatie. Iedereen is in algemene dienst van de gemeente en kan worden
ingezet op de plekken waar zijn/haar competenties op dat moment het meest
noodzakelijk zijn (opgavengestuurd werken). Hiermee wordt een grotere flexibiliteit
bereikt bij de invulling van de ambtelijke organisatie. De vele en steeds complexere
opgaven waarvoor wij gesteld staan, zorgen voor krapte in de capaciteit in de
organisatie. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Dit kan leiden tot herallocatie
van budgetten en personeel (middelen). Daarbij is hert raadsprogramma leidend,
maar zullen we ook moeten inspelen op andere zaken vanuit de buitenwereld, zoals
de economie die weer aantrekt.
In 2019 bedraagt de geraamde totale (bruto) loonsom € 34,2 miljoen. (let op!
Exclusief college B&W, alleen ambtelijk apparaat!)

Informatie- en facilitaire voorzieningen
Privacy en informatieveiligheid
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in
werking getreden. Sinds 2017 worden de basisregistraties jaarlijks getoetst op
informatieveiligheid door middel van ENSIA (Eenduidige Normatiek Single
Information Audit). ENSIA is een combinatie van zelfevaluaties en IT-audits op de
basisregistraties.
In de eerste helft van 2019 wordt het verantwoordingsjaar 2018 afgerond met een
IT-audit op DigiD en Suwinet. Aan het college en de raad wordt horizontaal
gerapporteerd door middel van het jaarverslag. Vanaf juli 2019 gaat het ENSIA
traject over verantwoordingsjaar 2019 van start met een aantal zelfevaluaties.
In 2019 wordt de BIG, de baseline waar gemeenten op het gebied van
informatieveiligheid aan moeten voldoen, vervangen door de BIO, Baseline
Informatieveiligheid Overheid. Deze gaat voor de gehele Nederlandse overheid
gelden. In 2019 wordt het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente Vlaardingen
herschreven om aan te sluiten op dit nieuwe normenkader. In lijn met de BIG is in
2017 een CISO (Ghief Information Security Officer) benoemd.
Informatie en data
De uitdagingen waar overheidsorganisaties voor staan zijn complex en
veelomvattend. Opgavengestuurd en datageïnformeerd werken zijn van belang om
integraal naar de stad te kunnen kijken. Inmiddels bestaan daarvoor binnen de
gemeente Vlaardingen verschillende monitoren: monitor Sociaal Domein, monitor
Aandachtsgebieden en Actieplan Wonen. Deze brengen in beeld wat de stand van
zaken is en welke resultaten op het betreffende beleidsterrein worden behaald.
De ambitie van onze organisatie reikt verder, namelijk een omslag te maken naar
een data-geïnformeerde organisatie. …?
De belangrijkste aanleiding voor deze grote veranderingen is de I-samenleving
waaruit de Digitale Agenda vanuit de Rijksoverheid en de nieuwe omgevingswet
voortvloeien. Deze ontwikkelingen als ook beschreven in de notitie ‘Ramen en
Deuren open, sturen op ontwikkeling’ vragen om fundamentele vernieuwingen van

onze informatiehuishouding en ICT. In ons Strategische Informatieplan wordt dit
verder uitgewerkt. Het neemt onze organisatie mee in de ontwikkelingen die vanuit
de informatiesamenleving op ons af komen. Ons doel is een organisatie te zijn die
soepel kan inspelen op een steeds veranderende omgeving, in Vlaardingen en haar
omgeving.
Financiën en control
Interne controle en rechtmatigheid
Het college is, voor zover nu bekend, wettelijk verplicht om vanaf 2020 een uitspraak
te doen over de financiële rechtmatigheid van haar handelen en om aan te tonen dat
zij ‘in control’ is over haar besturende, primaire en ondersteunende processen.
Hiervoor verplaatst de focus van de gemeente zich van controle achteraf, naar
beheersing van de processen aan de voorkant. Dit betekent dat er betrouwbare
financiële informatie beschikbaar is, relevante wet- en regelgeving wordt nageleefd 82
en dat de bedrijfsprocessen effectief en efficiënt zijn ingericht.
De Verbijzonderde Interne Controle (VIC en de interne audits), gericht op financiële
rechtmatigheid, spelen een belangrijke rol bij het actueel houden van de processen
en het realiseren van verbeteringen in de processen (kwaliteitsmanagement). De
processen en de interne controlemaatregelen worden beoordeeld en er worden
aanbevelingen gedaan.
De gemeente zet hiervoor ook in op samenwerking met de Belastingdienst, het
zogenaamde Horizontaal Toezicht. Hierbij is het streven pro-actief vooraf af te
stemmen over de toepassing van de Belastingwetgeving, in plaats van controle
achteraf door de Belastingdienst. De fiscale aangiften vormen het sluitstuk in plaats
van het startpunt van discussies.
De gemeente moet kunnen aantonen dat zij de fiscale processen en uitgevoerde
interne controles op orde heeft. Wij gebruiken hiervoor een Tax Control Framework
(TCF) en laten zien ook op fiscaal gebied ‘in control’ te zijn. De Belastingdienst kan
hierdoor de reguliere controle achteraf beperken, waardoor fiscale resultaten direct
op een juiste manier in de jaarrekeningen worden verwerkt en het aantal
naheffingen tot een minimum wordt beperkt.

Betaaltermijnen
Wij blijven sturen op onze betaaltermijnen. Wij willen een betrouwbare partner zijn,
met name naar de vele lokale partijen en partijen uit het midden- en kleinbedrijf.
Daarom zorgen wij dat wij alle facturen zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen 30
dagen hebben betaald. Een gemiddelde betaaltermijn van 18 dagen is ons streven.
Sturing verbonden partijen
De gemeente heeft een financieel én een bestuurlijk belang in een verbonden partij.
Het college houdt zicht op de taakuitvoering bij de verbonden partijen en stuurt zo
nodig bij en zorgt ervoor dat de financiële belangen voor de gemeente goed zijn
afgedekt. De raad controleert of de verbonden partij de gemeentelijke taak conform
de gestelde kaders uitvoert en of het college dit bewaakt en, zo nodig, bijstuurt. De
gemeentelijke begroting en het gemeentelijke jaarverslag zijn hiervoor het
geëigende middel. Daarnaast worden actuele ontwikkelingen in de
voortgangsrapportages meegenomen.
Wanneer de participatie in een verbonden partij voor de gemeente mogelijk tot
ingrijpende gevolgen leidt of er zich aanzienlijke risico’s voordoen, wordt de raad
hiervan door het college tijdig in kennis gesteld en krijgt de raad de gelegenheid zich
hierover uit te spreken.
Regionale samenwerking
Bureau inkoop MVS
Om voldoende deskundigheid in huis te kunnen organiseren hebben wij samen met
de gemeenten Maassluis en Schiedam een regionaal Bureau Inkoop. Dit bureau
verzorgt Europese en nationale aanbestedingen voor de MVS gemeenten en
Stroomopwaarts. Het bureau werkt op basis van een door de
gemeentesecretarissen goedgekeurd jaarplan.
Echter, als organisatie zijn wij zelf verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van de
enkel- en meervoudig onderhandse procedures. Vanwege de gewenste kwaliteit van
deze inkopen investeren wij continue in deskundigheidsbevordering en
bewustwording van de betrokken medewerkers. Op deze manier streven wij naar
optimale en rechtmatige inkoop, waarbij zoveel als mogelijk aandacht is voor lokale

inkopen. Conform de door de raad vastgestelde ambitie streven naar een
percentage lokale inkoop van 30%.
ICT-Samenwerking/Servicedesk MVS
In 2017 heeft Maassluis de samenwerking op het terrein van ICT beëindigd. Dit
heeft ertoe geleidt dat zowel de gemeente Schiedam als onze eigen organisatie de
afweging maakt op de consequenties. In dat kader wordt onderzoek gedaan naar de
huidige en gewenste inrichting van de (deels) gezamenlijke infrastructuur.
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6.

Paragraaf Grondbeleid

Inleiding
De uitvoering van het grondbeleid vindt plaats op basis van de nota Grondbeleid, die
in 2011 is vastgesteld door de raad. Grondbeleid is een gemeentelijk instrument in
de ruimtelijke ordening waarmee de gemeente gewenste ontwikkelingen kan
bevorderen en ongewenste ontwikkelingen
kan beperken. Het kan hierbij gaan om
ontwikkelingen met betrekking tot
volkshuisvesting (woningdifferentiatie),
economie (groei werkgelegenheid,
ontwikkeling van bedrijventerreinen) en
natuur en milieu (duurzame
natuurontwikkelingen en herstructurering
van stedelijk gebied).
Taak van de gemeente
De In het algemeen zijn er twee hoofdlijnen ten aanzien van het grondbeleid:
• Actief grondbeleid: De gemeente koopt zelf grond aan en is actief betrokken bij
het bouwrijp maken van de grond. Daarna kan de gemeente de kavels verkopen
of in erfpacht uitgeven. Het kan gaan om individuele bouwkavels of
bedrijfsterreinen, maar ook om complete woningbouwprojecten.
• Faciliterend grondbeleid: De gemeente maakt het mogelijk dat private partijen,
die een grondpositie hebben een gebied geheel zelf ontwikkelen, de gemeente
beperkt zich hierbij voornamelijk tot het maken van een bestemmingsplan
(publiekrechtelijk kader) en bij mogelijke grondeigendom van de gemeente in het
betreffende gebied, het inbrengen van deze gronden. Hier is niet zo zeer sprake
van samenwerking, maar afstemming en begeleiding van deze projecten blijft
hierbij van belang.

Residueel rekenen betekent: vastgoedwaarde -/- bouw- en bijkomende kosten =
grondwaarde
1

Uiteraard zijn er vele tussenvormen mogelijk, waaronder het veel gebruikte PPS
model (Publiek Private Samenwerking).
De uiteindelijke vorm is steeds afhankelijk van het specifieke project en de taak- en
risicoverdeling tussen partijen. Als basis vanuit de nota grondbeleid hanteert de
gemeente het faciliterende grondbeleidsmodel, tenzij er redenen zijn om als
overheid zich actief als grond ontwikkelende partij op te stellen.
De grondprijsbenadering
Voor de grond die door de gemeente wordt uitgegeven geldt als uitgangspunt een
marktconforme grondprijs. De berekening daarvan gebeurt op basis van relevante
marktprijzen voor het betreffende type vastgoedobject en rekening houdende met de
methode van residuele grondwaardebenadering1. Als hier aanleiding toe is, kan de
residuele grondprijsberekening worden gecheckt door een comparatieve
berekening. Hierbij worden grondopbrengsten van soortgelijke ontwikkelingen als 84
vergelijk gebruikt. Voordat daadwerkelijk tot koop of verkoop wordt overgegaan,
vindt er een onafhankelijke taxatie plaats om de marktconformiteit te bepalen en
ongeoorloofde staatsteun te voorkomen.
Vormen van exploitatie
1. Grondexploitaties
Grondexploitaties betreffen meerjarige toekomstberekeningen. Daardoor kunnen de
financiële resultaten door vele, externe en interne factoren in de loop der jaren
veranderen. Marktomstandigheden en langdurige ruimtelijke procedures kunnen
aanleiding zijn tot (grote) afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen.
Elke grondexploitatie wordt door de gemeenteraad vastgesteld.
Tweemaal per jaar wordt de raad geïnformeerd over de (grond)exploitaties, via het
Meerjaren Programma Grondzaken (MPG) en het tussentijds MPG ((t)MPG). Hierin
wordt de stand van zaken en de verschillen t.o.v. voorgaande perioden en de
voorziene of verwachte ontwikkelingen, zoals de risico-ontwikkeling, weergegeven.

Het MPG is gekoppeld aan de jaarrekening en betreft een actualisering van alle
resultaten. De resultaten worden direct meegenomen in de betreffende jaarrekening.
2. Erfpachtexploitaties
In 2013 heeft de raad een nieuwe Erfpachtnota vastgesteld. Dit heeft geresulteerd in
een eenvoudiger en ook meer marktconforme benadering, gebaseerd op
onafhankelijke taxaties om de belangen van individuele (ver)kopers te waarborgen.
Tijdelijke erfpachtrechten eindigen, vanzelfsprekend, een keer. Vooral in Holy Noord
zijn veel erfpachtrechten met een nog relatief korte looptijd tot 2027. De erfpachter
kan aan het einde van de looptijd kiezen voor heruitgifte in eeuwigdurende erfpacht
of omzetting in eigendom. Alle erfpachtrechten kunnen ook tussentijds omgezet
worden in eigendom of worden uitgegeven in eeuwigdurende erfpacht. Tot en met
2019 eindigen 45 tijdelijke erfpachtrechten.
Erfpachtexploitatie Park Hoog Lede
De ontwikkeling van Park Hoog Lede betreft geen reguliere grondexploitatie, maar
de gemeente heeft hier wel een belangrijke grondpositie verworven met een hoge
boekwaarde. De gronden zijn vervolgens in erfpacht uitgegeven aan de
ontwikkelaar. Aanvullende afspraken zijn gemaakt om de voortgang van deze
ontwikkeling te waarborgen. Hiertoe is een verliesvoorziening getroffen.
In het eerste half jaar van 2018 is een bedrag ontvangen van ca. € 2,36 miljoen.
Hiermee daalt de boekwaarde tot € 9,5 miljoen.
Het afzettempo van de woningen bleek minder snel, omdat kennelijk de vraag naar
dit type woningen lager is dan de reguliere rijtjeswoningen. Hierdoor is de
grondafname niet gelopen volgens de planning die is vastgesteld in het addendum
op de koop-/erfpachtovereenkomst. De raad is over het addendum geïnformeerd via
een raadsmemo van 14 juli 2015. Dit betekent dat de achtergestelde canon van
maximaal € 2,5 mln. (voorziening getroffen in 2015) eerder is bereikt (op 1 jan 2018)
en dat de canon boven de 2,5 mln. door de ontwikkelaar moet worden betaald.
Actualisatie en herziening
Op basis van een Grondbrief worden de grondexploitaties aan het begin van ieder
jaar geactualiseerd. Met de uitgangspunten uit deze grondbrief worden de

daadwerkelijke inkomsten en uitgaven verdisconteerd in die zin dat daarbij de
parameters worden gebruikt zoals weergegeven. Dit geactualiseerd beeld van de
eindwaarden van de grondexploitaties wordt via het MPG aan de raad voorgelegd.
De grondexploitaties worden hierbij niet opnieuw vastgesteld.
Zodra er besluiten zijn genomen over (wezenlijke) wijzigingen in het plan,
programma of planning en/of een (wezenlijke) verandering van het resultaat, is dit
aanleiding om een herziene grondexploitatie voor te leggen aan de raad.
Herzieningen kunnen het gehele jaar door plaatsvinden.
Winstneming en voorziening
De regels ten aanzien van winstneming op grondexploitaties zijn in 2016 gewijzigd
en in 2017 door de commissie BBV verder verduidelijkt. De wijziging betekent dat
winst moet worden genomen naar rato van de voortgang van een project. Voor
winstneming geldt de ‘percentage of completion’ methode: voor zover gronden zijn 85
verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de
voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. In de praktijk komt het
er op neer dat eerder dan in het verleden winst moet worden genomen.
Als de prognose van het eindresultaat van een grondexploitatie negatief is wordt
direct, bij vaststelling van de (herziene) grondexploitatie, een voorziening getroffen
ter dekking van dit negatieve resultaat.
Bestemmingsreserve grondexploitaties
De afgelopen jaren is het totale exploitatieresultaat zoals weergegeven in de
jaarstukken sterk negatief beïnvloed door het afwaarderen of het treffen van
verliesvoorzieningen voor grondexploitaties.
Om jaarlijkse schommelingen in de jaarrekening te voorkomen en om een solide
financieel beleid te kunnen voeren is in 2014 een bestemmingsreserve
grondexploitatie van € 10 miljoen gevormd ten laste van de algemene reserve. De
grondexploitaties zijn begin 2018 geactualiseerd. Dit heeft geleid tot een toename
van voorzieningen voor grondexploitaties. Deze toename van de voorziening is ten
laste gegaan van de bestemmingsreserve, waardoor het restant van deze reserve
neerkomt op € 0,06 miljoen.

Kostenverhaal
Op basis van het door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ontwikkelde
systematiek zijn de plankosten in beeld gebracht van de projecten. Belangrijk
uitgangspunt van deze systematiek is de principeverdeling tussen de kosten die bij
de ontwikkelaar en bij de gemeente thuishoren. Deze verdeling is gebaseerd op het
feit dat de gemeente faciliterend, begeleidend en toetsend is en de ontwikkelaar
bijvoorbeeld het stedenbouwkundig plan, de ruimtelijke onderbouwing en het
buitenruimteplan opstelt.
In 2019 zal dit verder ontwikkeld worden met het voornemen om de plankosten –
waar mogelijk – te verhalen
Besluit Begroting Verantwoording
De belangrijkste aspecten uit de voorschriften BBV in het kader van
grondontwikkeling worden hieronder toegelicht:
Vennootschapsbelasting (Vpb)
Onderzoek heeft geleid tot het standpunt om geen activiteiten uit te voeren die
leiden tot Vpb-plicht. Jaarlijks bij het MPG wordt opnieuw getoetst of de gemeente
wel/niet valt onder de Vpb-plicht.
Rente op grondexploitaties
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat vanaf 2016 de toe te
rekenen rente aan grondexploitaties de werkelijke rente moet zijn. Voor 2018 is de
rente geraamd op 2,25% en vanaf 2019 op € 2,0%.
Voor de doorrekening van de grondexploitaties wordt standaard de gehanteerde
interne rekenrente gebruikt die vervolgens aan het eind van het jaar eventueel
gecorrigeerd moet worden op de werkelijk rente van dat afgelopen jaar. Hierdoor
kan een verschil in de geraamde rente en de werkelijke geboekte rente ontstaan. De
gevolgen hiervan worden meegenomen bij de actualisaties van de grondexploitaties.
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CRV : Consortium Rivierzone Vlaardingen

Stand van zaken grondexploitaties
Hieronder volgt een korte stand van zaken met betrekking tot elke grondexploitatie.
1. De Eilanden
De ontwikkelaar heeft alle gronden voor het project inmiddels afgenomen en is bezig
met de bouw van de laatste fase. Het project zal naar verwachting eind 2018
afgesloten kunnen worden.
2. Marathonweg Noord (zuidelijk deel)
Het college heeft in 2018 besloten om in onderhandeling te gaan met een
zorgaanbieder in het zuidelijk deel van de locatie waar volgens de huidige grex een
woontoren met commerciële plint is voorzien. Er zijn gesprekken gaande over de
ontwikkeling van een complex met zorgappartementen voor demente ouderen. In
het overig deel van de locatie zouden eengezinswoningen kunnen worden
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gerealiseerd. Als er overeenstemming is met de zorgaanbieder onder de
voorwaarden dat de grondopbrengsten gelijk zijn aan de huidige grondexploitatie,
dan zal er een voorstel worden gedaan aan de raad.
3. Stationsgebied Centrum (Nieuw Sluis)
De ontwikkeling betreft de realisatie van in totaal circa 218 eengezinswoningen en 62
appartementen. De eerste fase (26 woningen) in het Deelgebied Galgkade is
inmiddels opgeleverd. Fase II en III (samen 67 woningen) zijn in aanbouw. De
omgevingsvergunning voor fase IV (27 eengezinswoningen) is verleend. De verkoop
is gestart in het 3e kwartaal van 2018. Met NS Stations is overeenstemming bereikt
over de voorwaarden waaronder de grond aan de Parallelweg (Stationsplein) kan
worden verworven. Deze grond zal vervolgens direct doorgeleverd worden aan de
ontwikkelaar CRV B.V.2

4. Schiereiland (Eiland van Speyk)
Deze ontwikkeling behoort samen met de ontwikkeling in Nieuw Sluis tot de uitvraag
voor het Kerngebied Rivierzone, waarin CRV B.V. als ontwikkelaar is geselecteerd.
De ontwikkeling betreft circa 160 appartementen in 4 gebouwen en circa 100
grondgebonden woningen. Eind 2018 zal het ontwerp bestemmingsplan ter visie
gaan. De planning is om in 2020 te starten met de bouw van de eerste woningen.
5. De Buitenplaats Van Ruytenburch
De belangstelling voor de woningen in dit gebied is groot. De laatste gronden zijn
begin 2018 verkocht en geleverd. Ruim 75% van de woningen is opgeleverd en de
resterende 25% volgt begin 2019. De inrichting van de openbare ruimte, waaronder
ook het voormalig evenemententerrein langs de Hoflaan zal rond de zomer van
2019 gereed zijn.
De afname van de gronden voor de ontwikkeling is hiermee ongeveer in de helft van
de oorspronkelijke hiervoor overeengekomen planning gerealiseerd. Het resultaat
van de grondexploitatie is hierdoor verbeterd.
6. Babberspolder Oost
Het laatste woningbouwplan van de herstructurering van Babberspolder-Oost
(Deelplan 6, Vlaardings Geluk III) is inmiddels opgeleverd en de openbare ruimte
rondom deze woningen is vrijwel gereed. In 2018 is met de aanleg van de Waterwig
gestart en in 2019 wordt de verdere inrichting van de wiggen afgerond. Begin 2019
zal de aanbouw van het Spaarbankje door de gemeente worden gesloopt, waarna
het pand in zijn oorspronkelijke uitstraling in de markt kan worden gezet.
7. De Nieuwe Vogelbuurt (voorheen Holy Zuid-Oost)
De exploitatie, vastgesteld in april 2013, betreft de ontwikkeling van de eerste drie
fasen. De gebiedsovereenkomst met de Stichting Waterweg Wonen is in deze
exploitatie vertaald. De fasen 1, 2 en 3 zijn alle in de uitvoeringsfase. Voor het
tweede deel van de herstructurering, de fasen 4 t/m 6 (circa 225 woningen), zal op
basis van de generieke gebiedsovereenkomst (2013) een addendum met specifieke
afspraken gemaakt worden. Recentelijk is een nieuwe grondexploitatie voor alle
fasen in de Nieuwe Vogelbuurt vastgesteld.

8. Vrije Kavels Hollandiaan
Tot en met 2018 zijn er vijf kavels verkocht, waarvan twee eind 2018 passeren bij de
notaris. Voor één kavel worden onderhandelingen gevoerd met een derde partij.
9. Parc Drieën-Huysen
De grondexploitatie voor dit gebied is vastgesteld op basis van de overeenkomst
voor de verkoop van het perceel met de ontwikkeling daarop. De afname van de
gronden voor de eerste fase heeft plaatsgevonden en deze fase is afgerond.
De grondexploitatie heeft na afname van de gronden voor de tweede fase door de
ontwikkelaar, een positief resultaat. De grondafname voor de tweede fase is
conform verwachting. De ontwikkelaar heeft per 1 juli 2018 deze gronden
afgenomen. Er worden geen risico’s meer verwacht.
10. Vergulde Hand West fase 1
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Op de Vergulde Hand West wordt een bedrijventerrein gerealiseerd. In deze
ontwikkeling is naast de gemeente één andere eigenaar van de te ontwikkelen
percelen. De gronden worden in de huidige staat verkocht. Er wordt blijvend gezocht
naar potentiële ontwikkelaars voor de gronden. De ontsluiting van het gebied op de
Maassluissedijk, die tevens de calamiteitenontsluiting van het bestaande
bedrijventerrein Vergulde Hand wordt, is aangelegd. De grondexploitatie is op 5 juni
2014 door de raad vastgesteld.
11. Westwijk Centrum Nieuw
De bouw van de sporthal met daarbovenop appartementen in de sociale sector is op
5 juli 2018 gestart. De planontwikkeling voor de overige te verkopen gronden van
het Erasmusplein is aanbesteed. Voor de ontwikkeling aan de locatie Frank van
Borselenstraat wordt een aanbesteding voorbereid.

Materiële vaste activa (MVA)-Strategische gronden
Onder de categorie MVA – Strategische gronden (voorheen Niegg’s), zijn de
volgende gronden opgenomen:
1. Vergulde Hand West fase 2 en 3
Dit gebied betreft het resterende gedeelte van het gebied de Vergulde Hand West wat
in de toekomst wordt ontwikkeld als bedrijventerrein.
De planning is om deze na 2020 als vervolg van fase 1 te ontwikkelen.
2. VOP Oost (Noord en Zuid)
In de VOP zitten diverse gemeentelijke eigendommen, verspreid over het hele
gebied. Het pand aan de Parallelweg 6a-b wordt betrokken bij de realisering van de
uitbreiding van de naastgelegen supermarkt. Op dit moment zit de gemeente in een
verkoopproces welke de optimale invulling kan geven aan het woningprogramma en
aan de opbrengsten omtrent de locaties Westhavenkade tegenover de Pelmolen en
de voormalige panden van Warmelo & Van der Drift aan de Westhavenkade en de
Vetteoordsekade. Voor de locaties Parallelweg 2 (voormalige belastingkantoor +
voormalig Prikkewater) en Touwbaan lopen de gesprekken nog.
3. Maaswijk
De grond in Maaswijk bestaat uit het perceel tegenover de Pelmolen aan de
Westhavenkade. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de wijze van
ontwikkeling.
4. Marathonweg Noord (noordelijk deel)
Het plan voor de Marathonweg Noord (noordelijk deel) is om deze te realiseren tot
een bedrijventerrein. Op dit moment wordt een visie Marathonwegzone opgesteld
waaruit naar voren moet komen welke andere mogelijkheden er zijn om de locatie in
te richten.
5. Vijfsluizen
De grondverkoop aan KFC heeft inmiddels plaatsgevonden.

Vanuit het structuurplan Rivierzone en het bestemmingsplan is altijd sprake geweest
van ontwikkeling van Park Vijfsluizen tot een multifunctioneel kantorenpark. Een
ontwikkelaar heeft voor Vijfsluizen een ontwikkelingsvisie opgesteld met een
gewijzigd bouwprogramma met voornamelijk een woonbestemming. De raad heeft
op 21 december 2017 een principebesluit genomen ter instemming hiervan.
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7.

Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding
Om de beleidsdoelen van de gemeente Vlaardingen te kunnen realiseren, wordt,
indien dit wenselijk wordt geacht, een belang genomen in een organisatie die aan de
doelverwezenlijking kan bijdragen. De huidige wet- en regelgeving (BBV) verplicht
onze gemeente om in de begroting en de jaarstukken aan te geven in welke
privaatrechtelijke en publiekrechtelijke organisaties zij een bestuurlijk en als een
financieel belang heeft.
Van een bestuurlijk belang is sprake als de
gemeente een zetel in het bestuur van een
organisatie bekleedt en/of stemrecht heeft in een
vergadering van belanghebbenden. Van een
financieel belang is sprake als er door de
gemeente aan een organisatie financiële
middelen beschikbaar zijn gesteld die verloren
kunnen gaan in geval van een faillissement en/of
als financiële problemen van een organisatie
kunnen worden verhaald op de gemeente.
Inzicht in de gang van zaken bij verbonden partijen is nodig uit hoofde van
bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen. Op basis van wijziging van het
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is een aantal
financiële kengetallen weergeven per verbonden partij: de omvang van het eigen
vermogen, het vreemd vermogen en het resultaat.
Visie verbonden partijen
Gemeente Vlaardingen heeft in 2016 de werkwijze verbonden partijen vastgesteld.
Hierin is onder andere het aangaan van samenwerkingsverbanden opgenomen en
de wijze van toezicht en sturing op de verbonden partijen.

Financiële risico’s verbonden partijen
De financiële risico’s van de vennootschappen zijn beperkt tot het aandelenbezit van
de gemeente. Bij een faillissement van een vennootschap daalt de waarde van dit
bezit tot nihil. De financiële risico’s van de gemeenschappelijke regelingen hebben
geen beperking. Bij een faillissement worden de deelnemers van de
gemeenschappelijke regeling volgens de verdeelsleutel aangeslagen voor eventueel
resterende schulden na verkoop van de bezittingen. Gezien de aard van de
werkzaamheden van de verbonden partijen is de kans op een faillissement van
zowel de vennootschappen als de gemeenschappelijke regelingen klein. Echter
uitgesloten is het niet.
Vennootschapsbelasting (VPB)
Per 2016 vallen uitsluitend door de gemeente beheerste entiteiten (verbonden
partijen) ook onder de vennootschapsbelastingplicht (vpb-plicht) voor
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overheidsondernemingen. Dit betekent dat ze aan diverse extra fiscale
verplichtingen moeten voldoen, wat mogelijk resulteert in een jaarlijkse vpb-afdracht.
Vennootschapsbelasting wordt ook wel winstbelasting genoemd en wordt geheven
over de fiscale winst van onder meer bv’s, stichtingen en verenigingen.
Laatstgenoemden alleen indien en voor zover ze een onderneming drijven. Vooral
het begrip fiscale winst is cruciaal. Deze is niet altijd gelijk aan de
bedrijfseconomische winst als gevolg van bijvoorbeeld beperkte afschrijvingen of
verschillen in renteaftrek.
Het kan dus zijn dat, zodra er met een fiscale bril wordt gekeken, een organisatie
weldegelijk winst maakt. Hierover zou dan vennootschapsbelasting afgedragen
moeten worden. Het tarief is dan 25% (tot € 200.000 belastbare winst 20%).
Per activiteit of cluster van activiteiten moet beoordeeld zijn of met de uitvoering van
de betreffende activiteit een onderneming in fiscaalrechtelijke zin wordt gedreven. Er
is sprake van een fiscale onderneming indien aan elk van de volgende drie
voorwaarden is voldaan:

1.
2.
3.

Duurzame organisatie van kapitaal en arbeid
Deelname aan het economisch verkeer
Winstoogmerk en/of concurrentie

Voor de meeste activiteiten van de gemeenschappelijke regelingen zal waarschijnlijk
sprake zijn van een fiscale onderneming. Aan alle voorwaarden wordt namelijk
voldaan. Specifiek wordt ook aan de derde voorwaarde voldaan, aangezien de
bijdrage van de deelnemers door de belastingdienst als opbrengst wordt gezien. De
verwachting is echter dat hiervoor een zogenaamde vrijstelling voor
samenwerkingsverbanden kan worden toegepast. Hierdoor is dan geen
vennootschapsbelasting verschuldigd. In de jaarrekeningen van de verbonden
partijen is opgenomen wat de stand van zaken is ten aanzien van de vpb-plicht.
Overzicht verbonden partijen
Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten (BBV) in 2016 is de gemeente voortaan verplicht om in de paragraaf
verbonden partijen een overzicht verbonden partijen op te nemen onderverdeeld
naar gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen en coöperaties, stichtingen
en verenigingen en overige verbonden partijen. In de tabel met financiële positie
verbonden partij is het resultaat per 1 jan 2017 het gerealiseerde resultaat over
2016. Op de volgende pagina’s vindt u het overzicht waarin de voorgeschreven
informatie is opgenomen.

Gemeenschappelijke regelingen
Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Vestigingsplaats

Den Haag

Relatie met
programma

Bestuur, Dienstverlening en Participatie
Vervoersautoriteit met programma verkeer en mobiliteit
Economisch vestigingsklimaat met programma onderwijs, economie
en haven.
De gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den
Haag (MRDH) is in december 2014 in werking getreden. De missie
van de MRDH is:
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag werkt aan een Europese
topregio.
De MRDH heeft tot doel het bevorderen van de samenwerking
tussen de gemeenten met het oog op een voorspoedige
ontwikkeling van het gebied en het beheer van de aan de regio
toevertrouwde voorzieningen. Zij houdt zich daartoe bezig met:
a. Het vaststellen van doelstellingen op het gebied van verkeer en
vervoer en de verbetering van het economisch vestigingsklimaat;
b. Het uitvoeren van de, met betrekking tot het onder a. genoemde
beleid, aan de MRDH opgedragen taken en bevoegdheden.
De inhoudelijke agenda’s van de Vervoersautoriteit en Economisch
Vestigingsklimaat zijn hierbij leidend en de basis voor de MRDHbrede strategie.
De volgende gemeenten maken deel uit van de
gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag:
Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft,
Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland,
Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Nissewaard,
Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rotterdam, Rijswijk, Schiedam,
Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne en Zoetermeer.
Overige betrokken overheden en/of marktpartijen:
Naast het bundelen van de krachten van de 23 gemeenten is
samenwerking met onder meer bedrijfsleven, kennisinstellingen,
omliggende regio’s zoals Drechtsteden en Leiden, de provincie en
het Rijk noodzakelijk om de ambities te realiseren.
De MRDH werkt daarnaast nauw samen met de Economische
Programmaraad Zuidvleugel (EPZ), het triple helix orgaan van
vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheden en
kennisinstellingen. Samenwerking met omliggende regio’s en de
andere partners vindt zowel plaats bij de strategische trajecten als
bij de uitvoering van concrete activiteiten.

Openbaar
belang en visie

Betrokken
partijen
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Bestuurlijk
belang

Financieel
belang
Financiële
positie

Risico’s

De gemeente Vlaardingen wordt in het Algemeen Bestuur
vertegenwoordigd door burgemeester mw. A.M.M. Jetten.
Wethouder F.G.C. Hoogendijk is plaatsvervangend lid.
Wethouder Verkeer en Vervoer B.T. Bikkers, maakt deel uit van de
Vervoersautoriteit.
Wethouder Economische Zaken F.G.C. Hoogendijk maakt deel uit
van de Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat.
In de Adviescommissie Vervoersautoriteit hebben zitting de
raadsleden L.W.M. Claessen en G. Pappers. In de
Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat hebben zitting de
raadsleden G. Pappers en A. Kloosterman. Als lid van de
Rekeningcommissie MRDH heeft zitting het raadslid L.W.M.
Claessen.
Deelnemersbijdrage 2019 is € 185.892. Het programma
Vervoersautoriteit wordt geheel financieel gedekt uit de BDUgelden.
bedragen x € 1.000
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

Per 1-1-2017
2.590
566
899

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Vestigingsplaats
Relatie met
programma
Openbaar
belang en visie

Per 31-12-2017
7.426
892
1.233

In de meerjarenraming van de MRDH-begroting 2018 - 2021 is
m.b.t. verkeer en vervoer sprake van overprogrammering, waarbij
op termijn de bestedingen groter zijn dan de beschikbare middelen.
Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland heeft laten
weten daar gezien de financiële risico’s niet zonder meer mee in te
kunnen stemmen. De MRDH dient tijdig, in ieder geval voor
vaststelling van de begroting 2019 (juni/juli 2018), aan te tonen dat
de middelen, die nodig zijn om de fondsen binnen 10 jaar aan te
vullen, daadwerkelijk ontvangen kunnen worden. In de
uitgangspunten voor de begroting 2019, die de MRDH begin 2018
presenteerde, zijn voorstellen gedaan om aan deze wens van de
provincie tegemoet te komen. Deze uitgangspunten zijn verwerkt in
de begroting 2019.

Betrokken
partijen

Bestuurlijk
belang
Financieel
belang
Financiële
positie

Risico’s

Rotterdam
Veiligheid en Handhaving
Op grond van de Wet op de Veiligheidsregio’s heeft de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
de volgende taken:
a. Het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises;
b. Het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van
branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet
aangewezen gevallen evenals in de gevallen die in het
beleidsplan zijn bepaald;
c. Het adviseren van het college van burgemeester en
wethouders over de taal, bedoeld in artikel 3, eerste lid;
d. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het
organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
e. Het instellen en in stand houden van een brandweer;
f. Het instellen en in stand houden van een GHOR;
g. Het voorzien in de meldkamerfunctie;
h. Het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;
i. Het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening
binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze
diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken
zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken.
De volgende gemeenten maken deel uit van de Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle
aan den IJssel, Goeree Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan
den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk,
Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.
De gemeente Vlaardingen wordt in het Algemeen Bestuur
vertegenwoordigd door burgemeester mw. A.M.M. Jetten.
Wethouder F.G.C. Hoogendijk is plaatsvervangend lid.
Deelnemersbijdrage 2019: € 4.937.263 (2018:€ 4.863.293)
bedragen x € 1.000

Per 1-1-2017

Per 31-12-2017

Eigen vermogen
8.904
10.903
Vreemd vermogen
50.410
49.660
Resultaat
2.387
2.262
Momenteel zijn er geen substantiële risico’s met betrekking tot deze
verbonden partij.
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DCMR Milieudienst Rijnmond
Vestigingsplaats Schiedam
Relatie met
Groen en Milieu
programma
Openbaar
Het bevorderen van een duurzame ontwikkeling van de stad. Via de
belang en visie
vergunningverlening Wet Milieubeheer, de afhandeling van
meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit, het uitvoeren van
toezicht en handhaving en de advisering aan gemeenten op het
gebied van de verschillende milieuthema’s en ruimtelijke
ontwikkelingen, draagt de DCMR er mede zorg voor dat de
milieubeleidsdoelen in de gemeente Vlaardingen worden behaald.
Betrokken
De provincie Zuid Holland en de gemeenten Albrandswaard,
partijen
Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee,
Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis,
Nissewaard (voormalig Spijkenisse en Bernisse), Ridderkerk,
Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.
Bestuurlijk
De gemeente Vlaardingen wordt in het Algemeen Bestuur
belang
vertegenwoordigd door wethouder B.T. Bikkers. Wethouder J.J.
Silos – Knaap is plaatsvervangend lid.
Financieel
Voor de uitvoering van de werkzaamheden van de DCMR voor
belang
Vlaardingen wordt jaarlijks een werkplan gemaakt. De kosten
bedragen in 2019 € 1.393.466 (2018: 1.361.544).
Financiële
bedragen x € 1.000
Per 1-1-2017 Per 31-12-2017
positie
Eigen vermogen
14.053
7.948
Vreemd vermogen
9.524
11.839
Resultaat
7.449
2.640
Risico’s
Momenteel zijn er geen substantiële risico’s met deze verbonden
partij.
Recreatieschap Midden-Delfland (in liquidatie)
Vestigingsplaats Schiedam
Relatie met
Groen en milieu
programma
Openbaar
Het Recreatieschap Midden-Delfland (RMD) beheerde de
belang en visie
recreatiegebieden in het Midden Delfland. Enkele gebieden liggen
op het grondgebied van de Gemeente Vlaardingen: Oeverbos,
Lickebaert/Volksbos, Krabbeplas, Broekpolder (gedeeltelijk) en de
Holiërhoekse Polder.
Betrokken
In het RMD werkten samen: de Provincie Zuid-Holland en de
partijen
gemeenten Delft, Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam, Maassluis,
Midden-Delfland en Westland. Het recreatieschap is in 1983
opgericht.

Bestuurlijk
belang

Financieel
belang
Financiële
positie

Risico’s

Het RMD is in liquidatie. Omdat het RMD in 2018 nog blijft bestaan
om de beheertaken uit te voeren en over te dragen zullen vanuit
Vlaardingen nog bestuurders worden benoemd. Als leden in het
Algemeen Bestuur (AB) zijn voorgesteld de wethouders A.F. de
Leede en A. Hoekstra met de wethouders J.J. Silos-Knaap en
F.G.C. Hoogendijk als hun plaatsvervangers.
De bijdrage van de gemeente Vlaardingen aan het recreatieschap
was circa € 0,4 miljoen.
bedragen x € 1.000
Per 1-1-2017
Per 31-12-2017
9.504
11.058
Eigen vermogen
8.603
4.905
Vreemd vermogen
-4.174
98
Resultaat
De deelnemende gemeenten hebben besloten het Recreatieschap
per 31-12-2017 op te heffen en waarna in 2018 de liquidatie wordt
aangevat. Uit onderzoek is gebleken dat een coöperatie een goede
vorm is om in de toekomst verder samen te werken in het beheer
van het gebied. Per 01-01-2018 is de coöperatie opgericht.
Vanwege geconstateerde fiscale risico’s is de coöperatie nog niet in
staat om de haar toebedeelde taken van het recreatieschap per 1
januari 2018 over te nemen. Dit heeft tot gevolg dat het RMD in
liquidatie na 1 januari 2018 en tot zo lang als nodig,
verantwoordelijk is gebleven voor beheer, exploitatie en onderhoud.
Deze taken kunnen door het RMD i.l. worden uitgevoerd, aangezien
het gebruikelijke taken betreft en de feitelijke liquidatie van het
RMD niet heeft plaatsgevonden.
Eerst nadat de fiscale risico's bij de coöperatie zijn weggenomen
kan deze haar taken gaan uitvoeren en kan de liquidatie van het
schap alsnog plaatsvinden.

GGD Rotterdam-Rijnmond
Vestigingsplaats
Rotterdam
Relatie met
Sociaal Domein
programma
Openbaar
Het op een proactieve wijze beschermen, bewaken en bevorderen
belang en visie
van de gezondheid van inwoners in het bedieningsgebied van de
GR GGD-RR. Gezondheid wordt gedefinieerd als een toestand van
compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden en is niet alleen
van toepassing op de afwezigheid van ziekte of een handicap. De
GR GGD Rotterdam-Rijnmond is primair verantwoordelijk voor de
uitvoering van de wettelijk basistaken volgens de Wet Publieke
Gezondheid. Operationeel uitvoerder is de GGD RotterdamRijnmond (onderdeel van het concern Rotterdam).
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Betrokken
partijen

Bestuurlijk
belang
Financieel
belang
Financiële
positie

Risico’s

ROG Plus NWN
Vestigingsplaats
Relatie met
programma
Openbaar
belang en visie

Betrokken
partijen
Bestuurlijk
belang
Financieel
belang

De GR GGD Rotterdam-Rijnmond is een samenwerkingsverband
van 16 gemeenten in de stadsregio Rotterdam en een deel van de
Zuid-Hollandse eilanden. De GR GGD Rotterdam-Rijnmond is
congruent met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
De gemeente Vlaardingen wordt in het Algemeen Bestuur
vertegenwoordigd door wethouder Jacky Silos – Knaap.
Deelnemersbijdrage 2019: € 485.326 (2018: € 464.657).

Financiële
positie

De GGD-RR heeft geen eigen of vreemd vermogen. De
gemeenschappelijke regeling van de GGD-RR heeft geen balans en
andere financiële staten om in de begroting (en jaarverslag) op te
nemen aangezien de GGD-RR onderdeel uitmaakt van de
gemeente Rotterdam.
Momenteel zijn er geen substantiële risico’s met deze verbonden
partij.

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
Vestigingsplaats Rotterdam
Relatie met
Sociaal Domein
programma
Openbaar
Het uitvoeren van de bovenlokale taken door middel van:
belang en visie
a. Het contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van
jeugdhulp en uitvoerders jeugdreclassering en
jeugdbeschermingsmaatregelen in het kader van de Jeugdwet;
b. Het organiseren van een advies- en meldpunt huiselijk geweld
en kindermishandeling;
c. Het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten
voor de uitvoering van de jeugdhulptaken, die in de Jeugdwet
aan de gemeenten zijn opgedragen.
Deze taken zijn bovenlokaal, dat wil zeggen aanvullend en in
aansluiting op het lokale aanbod.
Betrokken
De gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan
partijen
den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den
IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam,
Schiedam, Nissewaard, Vlaardingen en Westvoorne.
Bestuurlijk
De gemeente Vlaardingen wordt in het Bestuur vertegenwoordigd
belang
door wethouder J.J. Silos – Knaap. Wethouder A.F. de Leede is
plaatsvervangend lid.
Financieel
Deelnemersbijdrage 2019: € 13.374.136 (2018: € 12.759.925).
belang
Financiële
bedragen x € 1.000
Per 1-1-2017 Per 31-12-2017
positie
Eigen vermogen
1.004
2.249
Vreemd vermogen
0
0
Resultaat
2.644
0
Risico’s
De financiële ontwikkeling als gevolg van de resultaatgerichte
financiering blijft een aandachtspunt.

Maassluis
Sociaal Domein
Het bieden van maatwerkvoorzieningen ter bevordering, behoud of
compensatie van zelfredzaamheid en ter ondersteuning van
participatie aan ingezetenen van de gemeente die daartoe op eigen
kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van
andere personen uit hun sociale netwerk niet of onvoldoende in
staat zijn. De maatwerkvoorzieningen richten zich ook op de
ondersteuning van mantelzorgers.
Artikel 2.3.5, lid 3 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
2015 legt het college daarbij de plicht op om, na onderzoek, een
maatwerkvoorziening te bieden die een passende bijdrage levert
aan het realiseren van een situatie waarin de cliënt in staat wordt
gesteld tot zelfredzaamheid en participatie en zo lang mogelijk in de
eigen leefomgeving kan blijven.
De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.
De gemeente Vlaardingen wordt in het Bestuur vertegenwoordigd
door wethouder J.J. Silos – Knaap. Wethouder A.F. de Leede is
plaatsvervangend lid.
Deelnemersbijdrage 2019: € 36.005.767 (2018: € 33.623.424).

Risico’s

bedragen x € 1.000

Per 1-1-2017

Per 31-12-2017

Eigen vermogen
6.137
5.260
Vreemd vermogen
N.v.t.
N.v.t.
Resultaat
De financiële ontwikkeling als gevolg van de resultaatgerichte
financiering blijft een aandachtspunt.
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Betrokken
partijen
Bestuurlijk
belang
Financieel
belang
Financiële
positie

Risico’s

ROG Plus NWN
Vestigingsplaats
Relatie met
programma
Openbaar
belang en visie

Betrokken
partijen
Bestuurlijk
belang
Financieel
belang

De GR GGD Rotterdam-Rijnmond is een samenwerkingsverband
van 16 gemeenten in de stadsregio Rotterdam en een deel van de
Zuid-Hollandse eilanden. De GR GGD Rotterdam-Rijnmond is
congruent met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
De gemeente Vlaardingen wordt in het Algemeen Bestuur
vertegenwoordigd door wethouder Jacky Silos – Knaap.
Deelnemersbijdrage 2019: € 485.326 (2018: € 464.657).

Financiële
positie

De GGD-RR heeft geen eigen of vreemd vermogen. De
gemeenschappelijke regeling van de GGD-RR heeft geen balans en
andere financiële staten om in de begroting (en jaarverslag) op te
nemen aangezien de GGD-RR onderdeel uitmaakt van de
gemeente Rotterdam.
Momenteel zijn er geen substantiële risico’s met deze verbonden
partij.

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
Vestigingsplaats Rotterdam
Relatie met
Sociaal Domein
programma
Openbaar
Het uitvoeren van de bovenlokale taken door middel van:
belang en visie
a. Het contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van
jeugdhulp en uitvoerders jeugdreclassering en
jeugdbeschermingsmaatregelen in het kader van de Jeugdwet;
b. Het organiseren van een advies- en meldpunt huiselijk geweld
en kindermishandeling;
c. Het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten
voor de uitvoering van de jeugdhulptaken, die in de Jeugdwet
aan de gemeenten zijn opgedragen.
Deze taken zijn bovenlokaal, dat wil zeggen aanvullend en in
aansluiting op het lokale aanbod.
Betrokken
De gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan
partijen
den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den
IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam,
Schiedam, Nissewaard, Vlaardingen en Westvoorne.
Bestuurlijk
De gemeente Vlaardingen wordt in het Bestuur vertegenwoordigd
belang
door wethouder J.J. Silos – Knaap. Wethouder A.F. de Leede is
plaatsvervangend lid.
Financieel
Deelnemersbijdrage 2019: € 13.374.136 (2018: € 12.759.925).
belang
Financiële
bedragen x € 1.000
Per 1-1-2017 Per 31-12-2017
positie
Eigen vermogen
1.004
2.249
Vreemd vermogen
0
0
Resultaat
2.644
0
Risico’s
De financiële ontwikkeling als gevolg van de resultaatgerichte
financiering blijft een aandachtspunt.

Maassluis
Sociaal Domein
Het bieden van maatwerkvoorzieningen ter bevordering, behoud of
compensatie van zelfredzaamheid en ter ondersteuning van
participatie aan ingezetenen van de gemeente die daartoe op eigen
kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van
andere personen uit hun sociale netwerk niet of onvoldoende in
staat zijn. De maatwerkvoorzieningen richten zich ook op de
ondersteuning van mantelzorgers.
Artikel 2.3.5, lid 3 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
2015 legt het college daarbij de plicht op om, na onderzoek, een
maatwerkvoorziening te bieden die een passende bijdrage levert
aan het realiseren van een situatie waarin de cliënt in staat wordt
gesteld tot zelfredzaamheid en participatie en zo lang mogelijk in de
eigen leefomgeving kan blijven.
De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.
De gemeente Vlaardingen wordt in het Bestuur vertegenwoordigd
door wethouder J.J. Silos – Knaap. Wethouder A.F. de Leede is
plaatsvervangend lid.
Deelnemersbijdrage 2019: € 36.005.767 (2018: € 33.623.424).

Risico’s

bedragen x € 1.000

Per 1-1-2017

Per 31-12-2017

Eigen vermogen
6.137
5.260
Vreemd vermogen
N.v.t.
N.v.t.
Resultaat
De financiële ontwikkeling als gevolg van de resultaatgerichte
financiering blijft een aandachtspunt.
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Stroomopwaarts MVS
Vestigingsplaats Schiedam
Relatie met
Sociaal domein
programma
Openbaar
De gemeenschappelijke regeling is ingesteld ter behartiging van het
belang en visie
belang van een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering
van de taken en bevoegdheden van de deelnemers op het gebied
van het sociaal domein. Meer in bijzonder de uitvoering van de
Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening (werkloze werknemers
en gewezen zelfstandigen), de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening en de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen (art. 1.13).
Betrokken
De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.
partijen
Bestuurlijk
De gemeente Vlaardingen wordt in het Algemeen Bestuur
belang
vertegenwoordigd door wethouder A.F. de Leede en de wethouder
financiën A. Hoekstra. De gemeente Vlaardingen wordt in het
Dagelijks Bestuur vertegenwoordigd door wethouder Bart de Leede.
Financieel
Deelnemersbijdrage 2019: € 55.711.000 (2018: € 54.378.000).
belang
Financiële
bedragen x € 1.000
Per 1-1-2017 Per 31-12-2017
positie
-7.806 (incl.
Eigen vermogen
- 3.452 resultaat boekjaar)
Vreemd vermogen
25.228
-23.696
Resultaat
1.872
-1.258
Risico’s
Het risico van deze verbonden partij ligt vooral in de uitvoering van
de inkomensvoorziening. Het verslagjaar liet wederom een tekort
zien waarvoor een aanvraag vangnetuitkering wordt gedaan bij het
ministerie van VWS.
Regionale Belasting Groep
Vestigingsplaats Schiedam
Relatie met
Financiën
programma
Openbaar
Het heffen en invorderen van de gemeentelijke belastingen en
belang en visie
heffingen en het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van
de Wet Waardering onroerende zaken.
Betrokken
Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard,
partijen
Hoogheemraadschap Delfland, gemeente Delft, gemeente
Schiedam, gemeente Vlaardingen.
Bestuurlijk
De gemeente Vlaardingen wordt in het Algemeen Bestuur
belang
vertegenwoordigd door wethouder A.J. Hoekstra.
Wethouder F.G.C. Hoogendijk is plaatsvervangend lid.

Financieel
belang
Financiële
positie

Risico’s

Deelnemersbijdrage 2019: € 1.256.000 (2018: € 1.322.000).
bedragen x € 1.000
Per 1-1-2017
Per 31-12-2017
Eigen vermogen
2.323
3.232
Vreemd vermogen
1.385
1.223
Resultaat
1.110
1.202
Momenteel zijn er geen substantiële risico’s met betrekking tot deze
verbonden partij.

Vennootschappen en coöperaties
Intergemeentelijke Reiniging-, Afvalinzameling- en Dienstverlening Organisatie
(IRADO)
Vestigingsplaats Schiedam
Relatie met
Groen en Milieu
programma
Openbaar
Het in opdracht van de gemeente Vlaardingen uitvoeren van het
belang en visie
inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afval en op basis hiervan
adviseren en rapporteren.
Betrokken
Gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Capelle a/d IJssel zijn ieder
partijen
voor 1/3 aandeelhouder.
Bestuurlijk
De Raad van Commissarissen bestaat uit externe commissarissen:
belang
de heer A.T.T. Doppenberg (voorzitter), mw. M. Schoenmakers en
de heer B.K.A. Rijsbergen.
Wethouder B. de Leede bekleedt namens de gemeente Vlaardingen
de rol van opdrachtgever.
Wethouder A.J. Hoekstra bekleedt namens de gemeente
Vlaardingen de rol van aandeelhouder.
Financieel
De bijdrage van de gemeente Vlaardingen aan Irado in 2019 voor
belang
het inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afval is circa € 7,7
miljoen.
Financiële
bedragen x € 1.000
Per 1-1-2017 Per 31-12-2017
positie
Eigen vermogen
16.498
15.398
Vreemd vermogen
12.863
15.507
Resultaat
717
1.756
Risico’s
Momenteel zijn er geen substantiële risico’s met betrekking tot deze
verbonden partij.
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Waterbedrijf Evides
Vestigingsplaats Rotterdam
Relatie met
Groen en Milieu
programma
Openbaar
Met de deelneming wordt beoogd invloed uit te oefenen op het
belang en visie
beleid van watervoorziening en tariefstelling. Door een aantal fusies
is de invloed van de gemeente de afgelopen jaren sterk afgenomen.
De gemeente heeft op dit moment nog 1,8% van het totale
aandelenpakket in bezit.
Betrokken
De aandelen van Waterbedrijf Evides zijn voor 50% in handen van
partijen
de vroegere aandeelhouders van Delta Waterbedrijf en voor de
andere 50% in handen van de vroegere aandeelhouders van
Waterbedrijf Europoort. De laatste groep bestaat uit 24 gemeenten
uit deze regio, waaronder de gemeente Vlaardingen.
Bestuurlijk
De gemeente heeft stemrecht in de algemene vergadering van
belang
aandeelhouders. De gemeente Vlaardingen wordt hierin
vertegenwoordigd door wethouder A.J. Hoekstra.
Financieel
De deelneming staat voor € 245.041,- op de balans van de
belang
gemeente Vlaardingen.
Financiële
bedragen x € 1.000
Per 1-1-2017
Per 31-12-2017
positie
Eigen vermogen
496.700
503.000
Vreemd vermogen
654.900
650.600
Resultaat
45.400
47.300
Risico’s
Momenteel zijn er geen substantiële risico’s met betrekking tot deze
verbonden partij.
Werkbedrijf Vlaardingen BV
Vestigingsplaats Vlaardingen
Relatie met
Sociaal Domein
programma
Openbaar
Het in opdracht van de Gemeente Vlaardingen uitoefenen van
belang en visie
(delen) van de Wet Sociale Werkvoorziening en de Wet Werk en
Bijstand. Het uitoefenen van het formeel werkgeverschap
voortvloeiende uit het voorgaande.
Betrokken
Gemeente Vlaardingen.
partijen
Bestuurlijk
De gemeente Vlaardingen wordt vertegenwoordigd door het college
belang
van burgemeester en wethouders als aandeelhouders.
De gemeentecontroller fungeert als statutair bestuurder.
Financieel
Er zijn aandelen (gewaardeerd op € 18.000) in bezit bij de
belang
gemeente Vlaardingen. Deze verbonden partij is in liquidatie.

Financiële
positie

Risico’s

bedragen x € 1.000
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
Geen.

Per 1-1-2016
70
154
7

Per 31-12-2016
109
47
39

Bank Nederlandse Gemeenten
Vestigingsplaats
Relatie met
programma
Openbaar
belang en visie

Betrokken
partijen
Bestuurlijk
belang
Financieel
belang
Financiële
positie

Risico’s

Den Haag
Financiën
De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) stelt zich ten doel
gemeenten en andere decentrale overheden te ondersteunen bij
hun maatschappelijke activiteiten middels het aanbieden van tal van
bancaire diensten. Onze gemeente levert door haar deelneming een
bijdrage hieraan.
De aandelen van de Bank Nederlandse Gemeenten zijn voor 50%
in handen van het Rijk en voor de resterende 50% in handen van
gemeenten. Onze gemeente heeft een belang van 0,36% in de
bank.
De gemeente heeft stemrecht in de algemene vergadering van
aandeelhouders. De gemeente Vlaardingen wordt hierin
vertegenwoordigd door wethouder A.J. Hoekstra.
De deelneming staat voor € 33.807 op de balans van de gemeente
Vlaardingen.
bedragen x € 1.000
Per 1-1-2017
Per 31-12-2017
Eigen vermogen
3.753.000
4.953.000
Vreemd vermogen
149.514.000
135.041.000
Resultaat
369.000
393.000
Momenteel zijn er geen substantiële risico’s met betrekking tot deze
verbonden partij.

Stadsherstel Maassteden
Vestigingsplaats
Relatie met
programma
Openbaar
belang en visie
Betrokken
partijen
Bestuurlijk
belang

Den Haag
Financiën
Opknappen en behouden van gebouwd erfgoed in Vlaardingen,
Maassluis en Schiedam.
Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., de gemeenten Schiedam,
Vlaardingen en Maassluis zijn sinds januari 2018 aandeelhouders.
De gemeente Vlaardingen wordt hierin vertegenwoordigd door
wethouder A.J. Hoekstra.
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Financieel
belang
Financiële
positie

Risico’s

De deelneming staat voor € 100.000 op de balans van de gemeente
Vlaardingen.
bedragen x € 1.000
Per 1-1-2017
Per 31-12-2017
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
Geen.

…
…
…

-101.722
108.500
-111.722

Coöperatie “Coöperatief beheer groengebieden MD UA” (CBG)
Vestigingsplaats
Relatie met
programma
Openbaar
belang en visie

Betrokken
partijen
Bestuurlijk
belang
Financieel
belang
Financiële
positie

Risico’s

Schiedam

De coöperatie stelt zich ten doel de leden te faciliteren in de
doelmatige en rechtmatige uitvoering van beheer- en
onderhoudstaken ter zake van groengebieden in Midden-Delfland
en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
De gemeenten Delft , Midden-Delfland, Maassluis, Vlaardingen en
Westland. De gemeente Schiedam is nog niet toegetreden maar
betaalt wel mee.
Wethouder A.F. de Leede is door het college van B&W benoemd
als lid van de algemene deelnemersvergadering.
De bijdrage van de gemeente Vlaardingen aan het CBG is nog
versleuteld in de bijdrage aan het RMD.
bedragen x € 1.000
Per 1-1-2017
Per 31-12-2017
n.v.t.
n.v.t.
Eigen vermogen
n.v.t.
n.v.t.
Vreemd vermogen
n.v.t.
n.v.t.
Resultaat
Per 01-01-2018 is de coöperatie CBG opgericht.
Vanwege geconstateerde fiscale risico’s is de coöperatie nog niet in
staat om de haar toebedeelde taken van het recreatieschap per 1
januari 2018 over te nemen. Deze taken worden zo lang als nodig
door het RMD in liquidatie uitgevoerd.
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Financieel deel
1. Uitgangspunten voor de ramingen
2. Meerjarig overzicht van baten en lasten per programma
3. Meerjarig overzicht van baten en lasten per taakveld
4. Overzicht van incidentele baten en lasten en bepaling materieel evenwicht
5. Overzicht van investeringen en projecten
6. Meerjarig overzicht van reserves en voorzieningen
7. Geprognosticeerde balans
8. Berekening EMU-saldo

1.

Uitgangspunten voor de ramingen

De meerjarenbegroting 2019 - 2022 moet voldoen aan de richtlijnen van de BBV
(Besluit Begroting en Verantwoording) en aan de richtlijnen conform Iv3 (Ministeriële
Regeling informatie voor derden).
Formatie
Voor de raming van de loonkosten voor de meerjarenbegroting 2019 - 2022 is
uitgegaan van de formatie per 1 juli 2018.
Loonpeil en sociale lasten
In de berekening van het loonpeil is verder rekening gehouden met:
a. periodieke verhogingen;
b. een salarisverhoging van 3,0% als gevolg van de nieuwe Cao Gemeenten;
c. vacatures (begroot op het midden van de salarisschaal).
Uitgangspunt bij de lonen en de salarissen is de Cao Gemeenten. De huidige Cao
Gemeenten loopt tot en met 1 januari 2019. Daarom is voor 2019 rekening
gehouden met een verwachte verhoging van 3,0%.
Materiële uitgaven en subsidies
De verwachte algemene prijsstijging is 1,4%. De ramingen voor subsidies zijn
geïndexeerd met 2,2% (loon- en prijsdeel) en de gemeenschappelijke regelingen
met 2,6%.
Rentepercentage
Het renteomslagpercentage is voor de periode 2019 tot en met 2022 vastgesteld op
2 %. Voor de totstandkoming van dit percentage wordt verwezen naar de paragraaf
Financiering waar de methodiek renteresultaat wordt beschreven.

Kapitaallasten
Met de inwerkingtreding van het BBV zijn nieuwe regels van kracht met betrekking
tot het activeren van kapitaaluitgaven. Ook in onze financiële verordening zijn regels
opgenomen over activeren en de hieraan verbonden afschrijvingsregels.
In de staat van activa zijn de investeringen uit het investeringsschema van vóór
2018 verwerkt voor zover deze per 1 juli 2017 in uitvoering zijn genomen.
Tarieven
A. Gesloten circuits:
1. Afvalstoffenheffing: stijging van 1,5% ten opzichte van 2018;
2. Rioolheffing: geen mutatie ten opzichte van 2018.
B. Overige leges, heffingen en retributies:
1. OZB: verhoging met 2,4% ten opzichte van 2018;
2. Hondenbelasting: verhoging met 2,4% ten opzichte van 2018;
3. Precariorecht: verhoging met 2,4% ten opzichte van 2018;
4. Leges (voor zover niet wettelijk bepaald): verhoging met 2,4%
ten opzichte van 2018.
Verwerking circulaires
De begroting is opgesteld op basis van de meicirculaire van het Gemeentefonds.
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2.

Meerjarig overzicht van baten en lasten per programma

Bestuur, participatie en dienstverlening
Bedragen x € 1.000

Baten '19 Lasten '20 Baten '20 Lasten '21 Baten '21 Lasten '22 Baten '22

Lasten '19

0.1 Bestuur

3.145

100

3.145

100

3.145

100

3.145

100

0.2 Burgerzaken

2.189

797

2.162

724

2.173

739

2.169

716

28.754

1.142

29.466

1.124

28.981

1.124

28.812

1.124

27

60

21

50

15

50

9

50

1.319

0

1.319

0

1.319

0

1.319

0

846

910

846

630

846

486

846

336

36.281

3.009

36.959

2.628

36.479

2.499

36.300

2.326

0.4 Overhead
0.5 Treasury
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
0.10 Mutaties reserves
Totaal
Veiligheid en Handhaving
Bedragen x € 1.000
1.1 Crisisbeheersing en brandw eer

Baten '19 Lasten '20 Baten '20 Lasten '21 Baten '21 Lasten '22 Baten '22

Lasten '19
4.953

0

4.208

0

4.953

0

4.953

0

742

44

691

44

640

44

640

44

4.2 Onderw ijshuisvesting

50

0

50

0

50

0

50

0

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

15

0

15

0

15

0

15

0

1.141

1.125

1.141

1.125

1.141

1.125

1.141

1.125

1.2 Openbare orde en veiligheid

8.3 Wonen en bouw en

0

30

0

30

0

30

0

30

6.900

1.199

6.104

1.199

6.799

1.199

6.799

1.199

0.10 Mutaties reserves
Totaal
Groen en Milieu
Bedragen x € 1.000

Baten '19 Lasten '20 Baten '20 Lasten '21 Baten '21 Lasten '22 Baten '22

Lasten '19
0

110

0

110

0

110

0

110

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

4.173

72

4.211

72

4.299

72

4.290

72

7.2 Riolering

5.683

6.272

5.700

6.272

5.707

6.272

5.777

6.272

7.3 Afval

9.632

11.969

9.620

11.957

9.607

11.944

9.594

11.931

7.4 Milieubeheer

2.058

0

1.946

0

1.936

0

1.926

0

809

786

843

786

780

786

774

786

0.5 Treasury

7.5 Begraafplaatsen en crematoria
0.10 Mutaties reserves
Totaal

23

0

23

0

23

0

23

0

22.378

19.209

22.343

19.196

22.353

19.184

22.385

19.171
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Verkeer en Mobiliteit
Bedragen x € 1.000

Lasten '19

0.63 Parkeerbelasting
1.2 Openbare orde en veiligheid
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.4 Economische havens en w aterw egen
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0.10 Mutaties reserves
Totaal

Baten '19 Lasten '20 Baten '20 Lasten '21 Baten '21 Lasten '22 Baten '22
0

2.052

0

2.052

0

2.052

0

2.052

1.267

0

1.267

0

1.267

0

1.267

0

11.462

72

11.963

72

12.365

72

12.543

72

584

21

533

21

543

21

541

21

48

60

48

60

48

60

48

60

282

5

281

5

272

5

237

5

200

0

200

0

200

0

200

0

13.843

2.210

14.291

2.210

14.695

2.210

14.835

2.210

Wonen
Bedragen x € 1.000
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Lasten '19

Baten '19 Lasten '20 Baten '20 Lasten '21 Baten '21 Lasten '22 Baten '22

-851

-868

-214

-237

-227

-243

-248

-243

8.1 Ruimtelijke ordening

1.154

20

1.154

20

953

20

953

20

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

6.968

7.338

5.462

5.736

5.489

5.681

5.390

5.681

710

102

674

102

649

102

649

102

0

1.384

0

1.384

0

1.384

0

1.384

7.981

7.976

7.076

7.006

6.863

6.944

6.743

6.944

8.3 Wonen en bouw en
0.10 Mutaties reserves
Totaal

Onderw ijs, Econom ie en Haven
Bedragen x € 1.000
2.3 Recreatieve havens

Lasten '19

Baten '19 Lasten '20 Baten '20 Lasten '21 Baten '21 Lasten '22 Baten '22

437

98

437

98

437

98

437

98

2.4 Economische havens en w aterw egen

1.098

1.241

1.181

1.241

1.171

1.241

1.161

1.241

3.1 Economische ontw ikkeling

2.385

872

2.427

872

2.417

872

2.408

872

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
4.1 Openbaar basisonderw jis

10

0

10

0

10

0

10

0

818

111

816

111

805

111

803

111

4.2 Onderw ijshuisvesting

5.066

510

5.249

510

5.470

510

5.460

510

4.3 Onderw ijsbeleid en leerlingzaken

3.750

2.214

3.674

2.139

3.674

2.139

3.674

2.139

872

231

871

231

871

231

870

231

0

100

0

0

0

0

0

0

14.436

5.378

14.665

5.204

14.855

5.204

14.823

5.204

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
0.10 Mutaties reserves
Totaal

100

Sociaal Dom ein
Bedragen x € 1.000
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.3 Inkomensregelingen
6.4 Begeleide participatie
6.5 Arbeidsparticipatie
6.6 Maatw erkvoorzieningen (WMO)

Lasten '19

Baten '19 Lasten '20 Baten '20 Lasten '21 Baten '21 Lasten '22 Baten '22

5.520

475

5.369

325

5.368

325

5.367

325

2.296

0

2.296

0

2.296

0

2.296

0

38.885

34.384

38.645

34.384

39.474

34.384

39.654

34.384

121

0

112

0

109

0

103

0

20.942

381

20.645

381

18.961

381

18.424

381

61

0

61

0

61

0

61

0

6.71 Maatw erkdienstverlening 18+

19.181

0

19.181

0

19.181

0

19.181

0

6.72 Maatw erkdienstverlening 18-

7.802

70

7.802

70

7.802

70

7.802

70

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

21.342

68

21.363

68

21.428

68

21.428

68

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

0

12.684

0

12.684

0

12.684

0

12.684

7.1 Volksgezondheid

526

0

526

0

526

0

526

0

0.10 Mutaties reserves

847

1.328

841

1.328

841

1.328

841

1.328

130.207

36.706

129.525

36.556

128.731

36.556

128.367

36.556

Totaal
Kunst, Cultuur en Erfgoed
Bedragen x € 1.000
3.4 Economische promotie

Lasten '19

Baten '19 Lasten '20 Baten '20 Lasten '21 Baten '21 Lasten '22 Baten '22

39

0

39

0

39

0

39

0

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

3.761

473

3.755

472

3.750

472

3.744

472

5.4 Musea

1.322

26

1.322

25

1.322

25

1.321

25

271

0

286

0

285

0

284

0

1.910

285

1.910

285

1.909

285

1.909

285

81

0

81

0

81

0

81

0

0

457

0

457

0

457

0

457

7.383

1.240

7.392

1.238

7.385

1.238

7.377

1.238

5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0.10 Mutaties reserves
Totaal
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Sport en Recreatie
Bedragen x € 1.000

Lasten '19

0.5 Treasury

Baten '19 Lasten '20 Baten '20 Lasten '21 Baten '21 Lasten '22 Baten '22
0

16

0

16

0

16

0

16

1.2 Openbare orde en veiligheid

84

0

84

0

84

0

84

0

2.3 Recreatieve havens

37

204

37

204

37

204

37

204
5

3.4 Economische promotie

0

5

0

5

0

5

0

5.1 Sportbeleid en activering

1.981

0

1.970

0

1.929

0

1.929

0

5.2 Sportaccommodaties

2.160

726

2.668

703

2.609

703

2.555

703

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.455

358

1.117

27

1.117

27

1.117

27

Totaal

5.717

1.309

5.875

955

5.776

955

5.722

955

Financien
Bedragen x € 1.000
0.5 Treasury

Lasten '19

Baten '19 Lasten '20 Baten '20 Lasten '21 Baten '21 Lasten '22 Baten '22

7.012

7.806

6.817

8.035

6.282

8.024

5.202

7.787

0.61 OZB w oningen

0

13.710

0

13.710

0

13.710

0

13.710

0.62 OZB niet-w oningen

0

3.306

0

3.306

0

3.306

0

3.306

1.285

2.023

1.285

2.023

1.285

2.023

1.285

1.643

0

147.850

0

149.139

0

150.382

0

150.382

-383

0

-640

0

-891

0

-891

0
0

0.64 Belastingen overig
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)

100

0

100

0

100

0

100

0.10 Mutaties reserves

24

0

843

0

2.952

0

3.815

0

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

24

24

24

24

24

24

24

24

3.4 Economische promotie

0

272

0

272

0

272

0

272

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2 Wijkteams
Totaal

41

0

41

0

41

0

41

0

8.102

174.991

8.471

176.510

9.793

177.742

9.575

177.125
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3.

Meerjarig overzicht van baten en lasten per taakveld

Bedragen x € 1.000

Lasten '19 Baten '19 Lasten '20 Baten '20 Lasten '21 Baten '21 Lasten '22 Baten '22

0.1 Bestuur

3.145

100

3.145

100

3.145

100

3.145

0.2 Burgerzaken

2.189

797

2.162

724

2.173

739

2.169

716

0.4 Overhead

28.754

1.142

29.466

1.124

28.981

1.124

28.812

1.124

0.5 Treasury

100

7.039

7.992

6.839

8.211

6.297

8.200

5.210

7.963

0.61 OZB w oningen

0

13.710

0

13.710

0

13.710

0

13.710

0.62 OZB niet-w oningen

0

3.306

0

3.306

0

3.306

0

3.306
2.052

0.63 Parkeerbelasting

0

2.052

0

2.052

0

2.052

0

1.285

2.023

1.285

2.023

1.285

2.023

1.285

1.643

0

147.850

0

149.139

0

150.382

0

150.382

-383

0

-640

0

-891

0

-891

0

100

0

100

0

100

0

100

0

0.10 Mutaties reserves

1.940

4.189

2.754

3.808

4.862

3.665

5.725

3.515

1.1 Crisisbeheersing en brandw eer

4.953

0

4.208

0

4.953

0

4.953

0

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.092

44

2.042

44

1.991

44

1.991

44

11.462

72

11.963

72

12.365

72

12.543

72

584

21

533

21

543

21

541

21

0.64 Belastingen overig
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)

2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.3 Recreatieve havens

474

302

474

302

474

302

474

302

2.4 Economische havens en w aterw egen

1.146

1.301

1.229

1.301

1.218

1.301

1.208

1.301

3.1 Economische ontw ikkeling

2.385

872

2.427

872

2.417

872

2.408

872

-851

-868

-214

-237

-227

-243

-248

-243

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

35

24

35

24

35

24

35

24

3.4 Economische promotie

39

277

39

277

39

277

39

277
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4.1 Openbaar basisonderw jis

818

111

816

111

805

111

803

4.2 Onderw ijshuisvesting

5.116

510

5.299

510

5.520

510

5.510

510

4.3 Onderw ijsbeleid en leerlingzaken

3.750

2.214

3.674

2.139

3.674

2.139

3.674

2.139

103

Bedragen x € 1.000

Lasten '19 Baten '19 Lasten '20 Baten '20 Lasten '21 Baten '21 Lasten '22 Baten '22

5.1 Sportbeleid en activering

1.981

0

1.970

0

1.929

0

1.929

0

5.2 Sportaccommodaties

2.160

726

2.668

703

2.609

703

2.555

703

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

3.761

473

3.755

472

3.750

472

3.744

472

5.4 Musea

1.322

26

1.322

25

1.322

25

1.321

25

271

0

286

0

285

0

284

0

5.6 Media

1.910

285

1.910

285

1.909

285

1.909

285

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5.991

435

5.689

104

5.769

104

5.724

104

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7.727

726

7.574

576

7.573

576

7.571

576

6.2 Wijkteams

2.336

0

2.336

0

2.336

0

2.336

0

38.885

34.384

38.645

34.384

39.474

34.384

39.654

34.384

5.5 Cultureel erfgoed

6.3 Inkomensregelingen
6.4 Begeleide participatie
6.5 Arbeidsparticipatie
6.6 Maatw erkvoorzieningen (WMO)

121

0

112

0

109

0

103

0

20.942

381

20.645

381

18.961

381

18.424

381

61

0

61

0

61

0

61

0

6.71 Maatw erkdienstverlening 18+

19.181

0

19.181

0

19.181

0

19.181

0

6.72 Maatw erkdienstverlening 18-

7.802

70

7.802

70

7.802

70

7.802

70

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

21.342

68

21.363

68

21.428

68

21.428

68

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

12.684

0

12.684

0

12.684

0

12.684

0

526

0

526

0

526

0

526

0

7.1 Volksgezondheid
7.2 Riolering

5.683

6.272

5.700

6.272

5.707

6.272

5.777

6.272

7.3 Afval

9.632

11.969

9.620

11.957

9.607

11.944

9.594

11.931

7.4 Milieubeheer

2.058

0

1.946

0

1.936

0

1.926

0

809

786

843

786

780

786

774

786

8.1 Ruimtelijke ordening

1.154

20

1.154

20

953

20

953

20

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

6.968

7.338

5.462

5.736

5.489

5.681

5.390

5.681

8.3 Wonen en bouw en

1.850

1.227

1.815

1.227

1.789

1.227

1.789

1.227

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

104

4.

Overzicht van incidentele baten en lasten en bepaling materieel evenwicht

Materieel evenwicht (structureel en reëel evenwicht)
Een begroting is materieel in evenwicht als de structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Met andere woorden: de structurele baten moeten hoger zijn dan de
structurele lasten. Het is van belang dat dit transparant is en dat zowel voor de raad als interne toezichthouder als voor de externe toezichthouder (Provincie Zuid-Holland)
helder inzicht bestaat in de financiële positie op korte en langere termijn. Om te bepalen wat de structurele lasten en baten zijn, wordt het totaal van de lasten en baten
gecorrigeerd met de incidentele lasten en baten. De onttrekkingen en toevoegingen aan reserves worden volgens het BBV gezien als incidentele baten en lasten. Er zijn
echter reserves waarvan jaarlijks, structureel, een bepaald bedrag ten gunste of ten laste van de exploitatie komt. Vandaar het voorschrift om een indicatie te geven van de
structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves.
2019
Program m a

Lasten

2020

Baten

Saldo

Lasten

2021

Baten

Saldo

Lasten

2022

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bestuur, dienstverlening en participatie (minus Overhead)

6.681

957

-5.724

6.648

874

-5.773

6.652

889

-5.763

6.642

866

-5.776

Veiligheid en handhaving

6.900

1.169

-5.731

6.104

1.169

-4.936

6.799

1.169

-5.630

6.799

1.169

-5.630

Groen en milieu

22.355

19.209

-3.146

22.320

19.196

-3.123

22.330

19.184

-3.146

22.361

19.171

-3.190

Verkeer en mobiliteit

13.643

2.210

-11.433

14.091

2.210

-11.881

14.495

2.210

-12.285

14.635

2.210

-12.425

7.981

6.592

-1.388

7.076

5.622

-1.454

6.863

5.560

-1.304

6.743

5.560

-1.183

14.436

5.278

-9.158

14.665

5.204

-9.462

14.855

5.204

-9.652

14.823

5.204

-9.620

129.360

35.378

-93.982

128.683

35.228

-93.455

127.889

35.228

-92.662

127.526

35.228

-92.298
-6.596

Wonen
Onderw ijs, economie en haven
Sociaal domein
Kunst en cultuur

7.383

784

-6.600

7.392

782

-6.611

7.385

782

-6.603

7.377

782

Sport en recreatie

5.717

1.309

-4.408

5.875

955

-4.921

5.776

955

-4.821

5.722

955

-4.767

214.455

72.886

-141.570

212.855

71.239

-141.616

213.044

71.178

-141.866

212.628

71.143

-141.485

Totaal van de program m a's
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Overzicht overhead
Bedrag heffing vennootschapsbelasting
Bedrag voor onvoorzien
Subtotaal program m a's (inclusief algem ene
dekkingsm iddelen, overhead,
vennootschapsbelasting en onvoorzien)
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Geraamd resultaat
Incidentele baten en lasten
Incidentele reservemutatie
Structureel begrotingssaldo

7.953

174.991

167.038

7.503

176.510

169.007

6.716

177.742

171.026

5.635

177.125

171.489

28.754

1.142

-27.612

29.466

1.124

-28.342

28.981

1.124

-27.857

28.812

1.124

-27.688

100

0

-100

100

0

-100

100

0

-100

100

0

-100

25

0

-25

25

0

-25

25

0

-25

25

0

-25

251.288

249.019

-2.269

249.948

248.873

-1.075

248.866

250.044

1.178

247.201

249.391

2.190
-2.190

1.940

4.209

2.269

2.754

3.828

1.075

4.862

3.685

-1.178

5.725

3.535

253.228

253.228

0

252.701

252.701

0

253.729

253.729

0

252.926

252.926

0

3.746

2.026

-1.720

1.884

154

-1.730

1.606

36

-1.570

1.606

0

-1.606

24

674

650

843

293

-550

2.952

150

-2.802

3.815

0

-3.815

249.458

250.528

1.070

249.974

252.254

2.280

249.171

253.543

4.372

247.505

252.926

5.421
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Zoals uit het voorgaande overzicht blijkt zijn de structurele baten hoger dan de structurele lasten. De structurele dekking is jaarlijks boven de 100%.
Incidentele baten en lasten
Hieronder volgt een nadere uitwerking van de incidentele baten en lasten zoals deze zijn opgenomen in het overzicht ter bepaling van het materieel evenwicht:
Bedragen x € 1.000,-

Lasten '19 Baten '19

Lasten '20 Baten '20

Lasten '21 Baten '21

Lasten '22 Baten '22

Lasten en baten per programma
Bestuur, participatie en dienstverlening
Veiligheid en handhaving
Groen en milieu

96
102

54

101

318

2.751

1.033

Onderw ijs, economie en haven

101

74

Sociaal domein

303

150

Sport en recreatie

388

355

41

3.746

2.026

1.884

Wonen

Saldo van baten en lasten
Toevoegingen reserves

24

Onttrekkingen reserves
Geraam d resultaat

162
1.792

-62

154

843
2.700

1.606

1.606

106

674
3.770

36

51

1.606

293
2.727

36

2.952
447

1.606

0

3.815
150

4.558

186

5.421

0

Toelichting incidentele baten en lasten
Bestuur, dienstverlening en participatie
De legesinkomsten van rijbewijzen lopen de komen de jaren stapsgewijs terug, als gevolg van de wijziging van de geldigheidsduur van de documenten.
Veiligheid en handhaving
Voor veiligheid en beëindiging van overlast is extra budget beschikbaar gesteld voor de periode 2018-2020.
Groen en milieu
Een deel van de lasten van afvalinzameling wordt gedekt door een bijdrage uit de voorziening afvalstoffenheffing. Voor de uitvoering van milieutaken/sanering is in 2019
incidenteel extra budget beschikbaar.
Wonen
De uitgaven en inkomsten op grondexploitaties en de verrekening van het saldo met de balans worden als incidenteel aangemerkt.

Onderwijs, economie en haven
Voor de ontwikkeling van het Unileverterrein is eenmalig € 100.000 beschikbaar gesteld. De bijdrage is als onttrekking aan de reserves opgenomen als incidentele baat.
De rijksbijdrage voor het Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB) daalt met ingang van 2020 met € 74.000.
Sociaal domein
Voor verplaatsing van de scouting in verband met de aanleg van de Blankenburgverbinding hebben we incidenteel budget beschikbaar, net als voor de uitvoering van de
WMO waarbij het gaat om de uitvoering van taken op het gebied van de opvang van vergunninghouders, daklozenopvang, Vlaardingen Werkt en opstartkosten
informatiepunt laaggeletterdheid. Voor de kosten die gepaard gaan met de aanleg van de Blankenburgverbinding krijgen we een incidentele rijksbijdrage.
Sport en recreatie
Voor de verplaatsing van de volkstuinen is incidenteel geld beschikbaar, voortkomend uit de rijksmiddelen ter compensatie van kosten die gepaard gaan met de aanleg van
de Blankenburgverbinding.
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Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Hieronder volgt een nadere uitwerking van de incidentele baten en lasten zoals deze zijn opgenomen in het overzicht ter bepaling van het materieel evenwicht:
Reserves, beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen

2019

2020

2021

2022

(bedragen x € 1.000)
Program m a Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Onderhoud gebouw en

toev.

846

846

846

846

Onderhoud gebouw en, en Frictiekosten

onttr.

-336

-336

-336

-336

onttr.

-30

-30

-30

-30

toev.

23

23

23

23

toev.

200

200

200

200

onttr.

-1.384

-1.384

-1.384

-1.384

Program m a Veiligheid en Handhaving
Aanpak hennepkw ekerijen
Program m a Groen en Milieu
Onderhoud daktuin
Program m a Verkeer en Mobiliteit
Parkeerfonds
Program m a Wonen
Afkoopsommen van erfpachttermijnen
Program m a Sociaal Dom ein
Sociaal domein

toev.

847

841

841

841

Jeugd en gezin, en Bijstand, en Regenboogakkoord

onttr.

-1.328

-1.328

-1.328

-1.328

onttr.

-457

-457

-457

-457

Program m a Kunst, Cultuur en Erfgoed
Bibliotheek, en Evenementen
Totaal structurele toevoegingen

1.916

1.910

1.910

1.910

Totaal structurele onttrekkingen

-3.535

-3.535

-3.535

-3.535
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5.

Overzicht van investeringen en projecten

Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)
Huidige investeringen
Verva ngi ng ra nd- en centra l e a ppa ra tuur, ja a rs chi jf 1
Hui s ves ti ng, verduurza mi ng
Aa ns cha f tra cti emi ddel en
Hondenpoepzui ger
Begra a fpl a a ts Hol y
Ophogi ng Hol y-Noord
Ophoogprogra mma
Recons tructi e verha rdi ngen
Reha bi l i ta ti e el ementverha rdi ngen
Ma ra thonweg/Wes tl a nds eweg
Rotonde Zwa nens i ngel
Rotonde Zwa nens i ngel - bi jdra ge MRDH
Ui tvoeri ng pa rkeerbel ei d
Aa ns cha f verl i chti ng
Verkeers regel i ns ta l l a ti es
Bi nnens ta d
Ka demuren en gl ooi i ngen
Ka demuur Hofl a a n
Verni euwen ka des
Onderhoud l os wa l l en KW-ha ven
Integra a l hui s ves ti ngs pl a n onderwi js
Verva ngende ni euwbouw de Scha kel
Kl edi ng- en voeds el ba nk
Sta ds gehoorza a l
Monumentenzorg
Kra bbepa rk
Verva ngi ng s portvel den
Verduurza mi ng s portha l l en (4 ja a r € 100K)
Project Centrum/VOP; Bouw s portha l
Sporta ccommoda ti es (kl eed-/wa s a ccommoda ti es )
Bewegwi jzeri ng Ma ra thonweg (1e VGR 2018)
Voorberei di ngs kredi et 2e fa s e Ma ra thonweg (1e VGR 2018)
Heri nri chti ng De Loper (1e VGR 2018)
Saldo huidige investeringen

2018

2019

2020

2021

2022

450
361
134
63
117
383

450

450

450

450

134

134

134

134

1.650
2.836

1.650
1.576

1.650
1.576

1.650
1.576

900
1.000
-550
100
398
690
1.225
795

2.000

100
320
175

100
320
175

316
173
100
297
242
117
700
405
1200

1.200

100
320
175

1.000
117
3.500

1.000

131
240
570
200
976
200
529
120
100
825
9.066

250
300
346
100
750

17.074

500

1.050

100
250

8.255

5.455

4.405

Totaal prijspeiljaar
2.250
361
670
63
1.317
383
6.600
7.880
173
2.900
1.100
-550
697
1.600
1.332
1.925
1.200
1.200
1.000
117
4.500
131
240
570
250
2.050
1.322
400
1.000
529
120
100
825
44.255

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

eindjaar
2018
2019
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2018
2018
2019
2018
2018
2019
2019
2019
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2019
2018
2018
2018
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Nieuwe investeringen
Bui tens porta ccommoda ti es (noti ti e MFP)
Inves teri ngen bi nnens porta ccommoda ti es (noti ti e MFP)
Aa ns l ui ti ng Abel Ta s ma nl a a n
Recons tructi e Ma ra thonweg
Recons tructi e Ma ra thonweg - bi jdra ge MRDH
Hers tructureri ng rotonde BPO
Recons tructi e rotonde Del ta weg
Aa npa k Bi nnens ta d
Integra a l Hui s ves ti ngs pl a n
Saldo nieuwe investeringen
Totaal Saldo

2018

2019
710
100
575
-1060
800

0
9.066

1.125
18.199

2020
2.100
400
1575
-1590
500
900
P.M.
P.M.
3.885
12.140

2021

2022

1000

900
P.M.
P.M.
1.900
7.355

P.M.
P.M.
0
4.405

Totaal prijspeiljaar
710
2018
2.100
2018
500
2018
3.150
2018
-2.650
2018
1.300
2018
1.800
2018
0
2018
0
2018
6.910
51.165

eindjaar
2019
2020
2020
2020
2019
2020
2021
2020
2020

Investeringen binnen een gesloten circuit
Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)
Huidige investeringen gesloten circuit
Ui tvoeri ng ni euw Gem. Ri ol eri ngs pl an
Ui tvoeri ng ni euw Gem. Ri ol eri ngs pl an - i nkoms ten heffi ngen
Ri ol eri ng ophogi ngs programma
Ui tvoeri ng ni euw Gem. Ri ol eri ngs pl an - i nkoms ten heffi ngen
Saldo investeringen gesloten circuit
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2018

2019

2020

2021

2022

431
-431
1.945
-1.945
0

1.085
-1.085
769
-769
0

1.040
-1.040
769
-769
0

1.040
-1.040
769
-769
0

1.040
-1.040
769
-769
0

Totaal prijspeiljaar
4.636
-4.636
5.021
-5.021
0

2018
2018
2018
2018

eindjaar
2022
2022
2022
2022

6.

Meerjarig overzicht van reserves en voorzieningen

Reserves (bedragen x € 1.000)
Financiën
Algemene reserve

1/1/'19

+

-

31/12/'19

+

-

31/12/'20

+

-

31/12/'21

+

-

31/12/'22

24.067

24

100

23.991

843

0

24.834

2.952

0

27.786

3.815

0

31.601

3.556
109
2.252
457

846
0
0
0

12
100
810
0

4.389
9
1.442
457

846
0
0
0

12
9
620
0

5.223
0
822
457

846
0
0
0

12
0
486
0

6.057
0
336
457

846
0
0
0

12
0
336
0

6.890
0
0
457

Veiligheid en Handhaving
Aanpak hennepkwekerijen

106

0

30

76

0

30

46

0

30

16

0

30

-14

Groen en Milieu
Onderhoud daktuin
Duurzaamheid

374
216

23
0

0
0

398
216

23
0

0
0

421
216

23
0

0
0

444
216

23
0

0
0

468
216

58
1.203

0
200

0
300

58
1.103

0
200

0
300

58
1.003

0
200

0
300

58
903

0
200

0
300

58
803

33
580
9.561
25.922
159
76
46

0
0
0
0
0
0
0

0
0
1.384
0
0
0
0

33
580
8.177
25.922
159
76
46

0
0
0
0
0
0
0

0
0
1.384
0
0
0
0

33
580
6.793
25.922
159
76
46

0
0
0
0
0
0
0

0
0
1.384
0
0
0
0

33
580
5.409
25.922
159
76
46

0
0
0
0
0
0
0

0
0
1.384
0
0
0
0

33
580
4.025
25.922
159
76
46

Bestemmingsreserves
Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Onderhoud gebouwen
Organisatieontwikkeling
Frictiekosten takendiscussie
Dienstverlening in Vld 2020

Verkeer en Mobiliteit
Parkeerfonds
Binnenstad - parkeren
Wonen
Herinrichting en uitgifte groenstrook Het Scheur
Particuliere woningverbetering
Afkoopsommen van erfpachttermijnen
Reserve Afkoopsommen erfpacht
Grondexploitaties
Reserve 40+ wijk Babberspolder
Vouchers bewonersinitiatieven
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Reserves (bedragen x € 1.000)

1/1/'19

+

-

31/12/'19

+

-

31/12/'20

+

-

31/12/'21

+

-

31/12/'22

Onderwijs, Economie en Haven
Onderwijshuisvesting
Revitalisering binnenstad

1.500
87

0
0

0
0

1.500
87

0
0

0
0

1.500
87

0
0

0
0

1.500
87

0
0

0
0

1.500
87

Sociaal Domein
Sociaal domein
Inburgering

8.068
572

847
0

1.328
0

7.587
572

841
0

1.328
0

7.100
572

841
0

1.328
0

6.614
572

841
0

1.328
0

6.127
572

Kunst, Cultuur en Erfgoed
Archeologie
Beeldende kunst
Bibliotheek

159
73
1.500

0
0
0

0
0
145

159
73
1.355

0
0
0

0
0
145

159
73
1.211

0
0
0

0
0
145

159
73
1.066

0
0
0

0
0
145

159
73
921

130

0

0

130

0

0

130

0

0

130

0

0

130

80.863

1.940

4.209

78.595

2.754

3.828

77.520

4.862

3.685

78.697

5.725

3.535

80.888

+

-

+

-

+

-

+

-

Sport en Recreatie
Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
Totaal
Voorzieningen (bedragen x € 1.000)

1/1/'19

31/12/'19

31/12/'20

31/12/'21

31/12/'22

Bestuur, Dienstverlening en Participatie
Pensioenverplichting B&W
WGA verzekering

6.706
438

240
100

0
0

6.946
538

240
0

0
0

7.186
538

240
0

0
0

7.426
538

240
0

0
0

7.666
538

Groen en Milieu
Afvalverwijdering
Rioleringswerken
Zwerfafval
Bomenfonds

1.402
6.317
16
28

0
1.379
0
0

886
291
0
0

517
7.406
16
28

0
1.531
0
0

873
291
0
0

-356
8.646
16
28

0
1.490
0
0

860
291
0
0

-1.217
9.845
16
28

0
1.491
0
0

848
291
0
0

-2.065
11.045
16
28

Wonen
Erfpachtgronden HZO
Erfpachtgronden PHL
Woonrijpmaken Sam. Esmeijerstraat
Grex Holy ZO (meerwaarde tov boekwaarde)

264
106
17
2.496

0
0
0
0

0
0
0
0

264
106
17
2.496

0
0
0
0

0
0
0
0

264
106
17
2.496

0
0
0
0

0
0
0
0

264
106
17
2.496

0
0
0
0

0
0
0
0

264
106
17
2.496

17.790

1.719

1.177

18.333

1.771

1.164

18.940

1.730

1.151

19.519

1.731

1.139

20.111

Totaal
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7.

Geprognosticeerde balans

GEPROGNOSTICEERDE BALANS
ACTIVA (waarde per 31 december)
Ma teri ël e va s te a ctiva
Fi na nci ël e va s te a ctiva
Grondvoorra den
Vl ottende a ctiva
Balanstotaal Activa
PASSIVA (waarde per 31 december)
Res erves
Voorzi eni ngen
La ngl opende l eni ngen
Ka s gel dl eni ngen
Vl ottende pa s s i va
Balanstotaal Passiva

2019
€ 34.677
€ 10.125
€ 12.861
€ 22.961
€ 80.624

2020
€ 34.675
€ 9.975
€ 15.957
€ 16.174
€ 76.781

2021
€ 29.781
€ 9.825
€ 10.067
€ 19.292
€ 68.965

2022
€ 24.257
€ 9.675
€ 4.454
€ 17.634
€ 56.020

2019
€ 78.595
€ 18.333
€ 260.000
€ 5.000
€ -281.304
€ 80.624

2020
€ 77.520
€ 18.940
€ 260.000
€ 5.000
€ -284.679
€ 76.781

2021
€ 78.697
€ 19.519
€ 245.000
€ 5.000
€ -279.251
€ 68.965

2022
€ 80.888
€ 20.111
€ 230.000
€ 5.000
€ -279.979
€ 56.020

Om evenwicht in de balans te behouden zijn de bedragen onder de vlottende activa en passiva gesaldeerd.
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8.

Berekening EMU-saldo

Het begrotingssaldo van een land geeft weer of dat land een overschot of een tekort heeft bij zijn overheidsuitgaven. Als de uitgaven in een bepaald jaar groter zijn dan de
inkomsten, is er in dat jaar sprake van een tekort en groeit de staatsschuld. Het begrotingssaldo geeft dus een indicatie van de staat waarin het huishoudboekje van de
overheid in een bepaald jaar verkeert. Het is gebruikelijk dat het begrotingssaldo wordt gepresenteerd als percentage van het bruto binnenlands product (BBP). Zo wordt de
omvang van het begrotingssaldo gerelateerd aan de omvang van de totale economie. De lidstaten van de Europese Unie hebben afgesproken allemaal met eenzelfde
definitie van het begrotingssaldo te werken: het EMU-saldo.
Om te voorkomen dat de overheidsfinanciën van EMU-landen ontsporen, is een aantal jaren geleden in het zogenaamde Stabiliteits- en Groeipact afgesproken dat het EMUtekort maximaal 3% van het bruto binnenlands product (bbp) mag bedragen.
Toegestaan EMU-saldo
Om precies te zijn is het EMU-saldo het vorderingensaldo van de totale overheid. Dit betekent dat niet alleen de financiën van de rijksoverheid meetellen voor het EMU-saldo,
maar ook die van de decentrale overheden (zoals gemeenten, provincies en waterschappen) en premie gefinancierde sectoren als de sociale zekerheid en de zorg. Het
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aandeel van de decentrale overheden in het EMU-saldo is op totaalniveau genormeerd.
In het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (Bofv) van 14 september 2015 is afgesproken de EMU-tekortnorm voor 2016 vast te stellen op –0,4 % van het bruto
binnenlands product (bbp).
Berekening EMU-saldo Vlaardingen
Het EMU-saldo wordt op de volgende wijze gedefinieerd: (O-x)–(U-y) = EMU-s. O staat voor de inkomsten (ontvangsten) in een jaar, U voor de uitgaven en x en y voor
respectievelijk de inkomsten en uitgaven ten aanzien van aandelen in bedrijven en kredietverstrekking. Het EMU-saldo is dus gebaseerd op het kasstelsel. Wanneer het
saldo positief is, is er sprake van een vorderingenoverschot, als het saldo negatief is, spreekt men over een vorderingentekort.
Omdat bij gemeenten het baten- en lastenstelsel van toepassing is moet het begrotingssaldo gecorrigeerd worden met de baten en lasten die niet tot een kasstroom leiden.
Dat zijn:
• toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
• toevoegingen aan voorzieningen
• afschrijvingen op investeringen.
Niet in de begroting geraamde inkomsten en uitgaven, opbrengsten en kosten met betrekking tot (des)-investeringen moeten worden toegevoegd. Deze zogenaamde
balansmutaties betreffen immers wel feitelijke uitgaven, dus een geldstroom.
In onderstaande tabel wordt een en ander tot uitdrukking gebracht, hetgeen resulteert in een EMU-saldo voor 2019 van ruim € 8 miljoen negatief (vorderingentekort). Dit
impliceert dat er waarschijnlijk extra financieringsmiddelen moeten worden aangetrokken. Het geraamde investeringsniveau in 2019 van bijna € 17 miljoen is hiervan de
oorzaak.

De jaren na 2020 vertonen daarentegen weer een vorderingenoverschot als gevolg van enerzijds een relatief laag investeringsniveau ten opzichte van de afschrijvingen, en
anderzijds een positief saldo op de geraamde uitgaven en inkomsten met betrekking tot de grondexploitaties. Op grond van deze EMU-saldi vertoont de vast schuld, zoals in
de geprognosticeerde balans is weergegeven, met ingang van 2021 een daling.
EMU - saldo

2018

2019

2020

2021

2022

-3.513

-2.269

-1.075

1.178

2.190

11.133

12.285

13.014

13.004

13.138

1.698

1.719

1.771

1.730

1.730

-37.405

-16.658

-16.214

-9.934

-6.214

0

0

0

0

0

(bedragen x € 1.000)
1
2
3
4
5

6

7

Het geraamde totaal saldo van baten en lasten (excl.
Toevoeging aan en onttrekking uit reserves)
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van
de exploitatie
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de
balans w orden geactiveerd
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese
Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn
verantw oord en niet al in mindering zijn gebracht bij post
4
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit
desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen
verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantw oord

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw -, w oonrijp
maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de
exploitatie staan)
8 Baten bouw grondexploitaties, voorzover transacties niet
op exploitatie verantw oord
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze
transacties met derden betreffen
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder
post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks
ten laste van de reserves (inclusief fondsen en
dergelijke) w orden gebracht en die nog niet vallen onder
één van bovenstaande posten
Berekend EMU-saldo
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0

0

0

0

0

-5.943

-6.733

-3.248

-1.171

-1.308

9.921

4.421

3.246

7.461

7.801

-1.005

-1.177

-1.164

-1.151

-1.139

0

0

0

0

0

-25.114

-8.412

-3.670

11.117

16.198

BIJLAGEN
Bijlage 1 - Toelichting op de taakvelden
0. Bestuur en ondersteuning
0.1 - Bestuur
Tot dit taakveld behoort de facilitering van de bestuursorganen:
- college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reis- en verblijfskosten e.d.);
- raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.);
- de ondersteuning van de raad, griffie;
- regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking;
- lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole.
Tot dit taakveld behoren niet:
- de ambtelijke ondersteuning en beleidsadvisering van de burgemeester en het
college van burgemeester en wethouders horen onder taakveld 0.4;
- een bijdrage aan/van een verbonden partij, zoals een gemeenschappelijke regeling,
als vergoeding voor de uitvoering van taken. Deze moet worden verantwoord op het
taakveld/de taakvelden waar de verbonden partij werkzaam voor is;
- de gemeentesecretaris, die behoort onder taakveld 0.4.
0.2 - Burgerzaken
Tot dit taakveld behoren de volgende burgerzaken:
- paspoorten en rijbewijzen;
- bevolkingsregister;
- straatnaamgeving en kadastrale informatie;
- burgerschap;
- verkiezingen, referenda;
- burgerzaken leges opbrengsten (economische categorie baten: 3.7).
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden
Tot dit taakveld behoren taken met betrekking tot onroerend goed dat niet in exploitatie
is en niet aan een specifiek beleidsveld is toe te delen:
- beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen, gronden en landerijen die de
gemeente (al of niet tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt.

0.4 - Overhead
Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die
samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire
proces:
- financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
- personeel en organisatie;
- de gemeentesecretaris;
- inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- juridische zaken;
- bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
- facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
- documentaire informatievoorziening (DIV);
- managementondersteuning primair proces.
Tot dit taakveld behoort niet:
- ondersteuning van de raad, de griffie maakt geen deel uit van de ambtelijke
organisatie, dit hoort onder taakveld 0.1;
- archieven met een historische betekenis horen onder taakveld 5.4;
- een bijdrage aan/van een verbonden partij, zoals een gemeenschappelijke
regeling, als vergoeding voor de uitvoering van taken. Deze moet worden
verantwoord op het taakveld/de taakvelden waar de verbonden partij werkzaam
voor is.
0.5 - Treasury
Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de
treasury-functie:
- financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven.;
- Schenkingen en legaten.
NB alle reële rente zoals die kan voorkomen op categorie 5.1 Rente moet op dit
taakveld worden geboekt. Vanaf dit taakveld wordt de reële rente middels
categorie 7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente toegerekend aan de
taakvelden.
0.61 - OZB woningen
Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op de woning:
- belasting op eigendom woningen;
- heffing en waardering woningen;
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- uitvoering OZB;
- bezwaar en beroep.
0.62 - OZB niet-woningen
Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op niet-woningen:
- belasting op eigendom en gebruik bedrijven, heffing en waardering onroerende
zaken;
- heffingen invordering;
- bezwaar en beroep.
0.63 - Parkeerbelasting
Tot dit taakveld behoort de parkeerbelasting:
- heffing en invordering;
- opbrengsten parkeerfaciliteiten;
- opbrengsten boetes.
Tot dit taakveld behoort niet:
- parkeerpolitie, deze hoort onder taakveld 1.2.
0.64 - Belastingen overig
Tot dit taakveld behoren overige gemeentelijke belastingen, zoals:
- hondenbelasting;
- precariobelasting;
- reclamebelasting;
- heffing en invordering;
- bezwaar en beroep.
Onder dit taakveld vallen niet:
- toeristenbelasting. Deze hoort onder taakveld 3.4.
- forensenbelasting. Deze hoort onder taakveld 3.4.
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Tot dit taakveld behoren de uitkeringen uit het gemeentefonds:
- algemene uitkering;
- integratie-uitkeringen;
- decentralisatie-uitkeringen;
- artikel 12-uitkering.

Tot dit taakveld behoren niet:
- specifieke uitkeringen, deze worden als inkomsten onder het betreffende taakveld
geboekt.
0.8 - Overige baten en lasten
Tot dit taakveld behoren:
- stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte, etc.;
- (schatting) niet voorziene uitgaven.
Op dit taakveld komen ook de loonkosten van bovenformatief personeel dat niet
meer aan het werk is.
0.9 - Vennootschapsbelasting (Vpb)
Op dit taakveld wordt (de raming van) het te betalen bedrag
vennootschapsbelasting als last geboekt. Het gaat om het (geraamde) bedrag van
de aanslag vennootschapsbelasting voor het betreffende
begrotingsjaar/verantwoordingsjaar. Dit bedrag is verschuldigd vanwege fiscale
winst die per saldo is gerealiseerd op ondernemingsactiviteiten in het betreffende
begrotingsjaar na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere
begrotingsjaren.
Ook in de jaarrekening zal het veelal nog gaan om een raming van het bedrag van
de aanslag, omdat de definitieve aanslag dan nog niet is ontvangen.
Daarom wordt op dit taakveld ook het eventueel voorkomend verschil geboekt
tussen het bedrag van de in het begrotingsjaar ontvangen definitieve aanslag
vennootschapsbelasting over een ouder begrotingsjaar en het bedrag dat als
raming in de jaarstukken voor dat oudere jaar is opgenomen.
0.10 - Mutaties reserves
Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
geboekt die verband houden met de taakvelden 0. tot en met 8. (met uitzondering
van taakveld 0.11).
0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten
Dit taakveld is het saldo van de rekening van baten en lasten van alle andere
taakvelden, inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves op die
taakvelden.
Dit resultaat van de rekening (het saldo op dit taakveld) moet via een aparte
balanspost zichtbaar zijn, zie artikel 42 van het Besluit begroting en
verantwoording.
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1. Veiligheid

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

1.1 - Crisisbeheersing en brandweer
Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in
verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen:
- brandbestrijding;
- preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid;
- rampenbestrijding.

2.1 - Verkeer en vervoer
Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief
voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur:
- verkeersbeleid;
- verkeersmaatregelen: verkeersborden, verkeersregelinstallaties, bewegwijzering
en straatmeubilair t.b.v. verkeersregulering;
- beïnvloeden verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid;
- aanleg, reconstructie en onderhoud van verharde openbare ruimte: wegen,
pleinen, fietspaden, voetpaden en overige verhardingen;
- civiel technische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud bruggen, tunnels
spoorwegovergangen en dergelijke) waaronder begrepen infrastructuur ten
behoeve van luchthavens;
- verlichting wegen: aanleg, beheer en onderhoud;
- gladheidbestrijding: sneeuwruimen en strooien;
- straatreiniging: schoonmaken en (toezien op) schoonhouden van de openbare
ruimte van veeg- en zwerfafval;
- reguleren openbare ruimte: vergunningen voor inritten, aanleg kabels, verhuren
standplaatsen (grond, benzinestations);
- verwijderen verkeersobstakels en vergunningen voor het tijdelijke plaatsen van
voorwerpen op de openbare weg.

Tot dit taakveld behoren niet:
- opruiming van explosieven als onderdeel van een grondexploitatie, deze vallen onder
taakveld 8.2;
- bijdragen van het Rijk i.v.m. opsporen en ruimen van explosieven, deze horen onder
taakveld 0.7
1.2 - Openbare orde en veiligheid
Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde
en veiligheid:
- toezicht en handhaving openbare orde, BOA's;
- Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit;
- bureau Halt;
- preventie van criminaliteit;
- opstellen en handhaven APV;
- leges drank & horeca;
- wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet);
- beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven;
- veilige woon- en leefomgeving;
- antidiscriminatiebeleid;
- doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek i.v.m. de mogelijk niet
natuurlijke doodsoorzaak);
- dierenbescherming.
Tot dit taakveld behoren niet:
- maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid, deze horen thuis onder taakveld
2.1;
- opruiming van explosieven als onderdeel van een grondexploitatie, deze vallen onder
taakveld 8.2.

Tot dit taakveld behoren niet:
- aanleg van wegen die onderdeel uitmaken van een grondexploitatie, dat valt
onder taakveld 3.2 (i.g.v. fysiek) of taakveld 8.2 (i.g.v. exploitatie);
- faciliteiten voor tram- en bus van grotere omvang (busstations bijvoorbeeld)
moeten onder taakveld 2.5 openbaar vervoer worden geregistreerd;
- aanleg van parkeervoorzieningen en afgeven van vergunningen voor parkeren
en parkeerplaatsen, hoort onder taakveld 2.2;
- aanleg van toeristische paden voor fietsers en wandelaars hoort onder taakveld
5.7.
2.2 - Parkeren
Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke)
parkeervoorzieningen:
- parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen;
- inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen;
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- baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (exclusief de
opbrengst van parkeerbelasting zie taakveld 0.63);
- parkeermeters;
- fietsenstalling.
Tot dit taakveld behoort niet:
- parkeerbelasting inclusief lasten heffing en invordering valt onder taakveld 0.63;
- parkeerpolitie (toezichthouders, BOA's). Dit valt onder taakveld 1.2;
- aanleg, beheer en onderhoud van parkeerhavens als onderdeel van wegen horen
thuis onder taakveld 2.1.
2.3 - Recreatieve havens
Tot dit taakveld behoren havens voor de recreatieve scheepvaart:
- jachthaven;
- passantenhaven;
- bruggelden en sluisgelden;
- liggelden en havengelden.
Tot dit taakveld behoort niet:
- vergunningverlening en toewijzen, onderhoud ligplaatsen recreatie- en pleziervaart in
doorgaande waterwegen hoort thuis onder taakveld 2.4.
2.4 - Economische havens en waterwegen
Tot dit taakveld behoren taken ten behoeve van de (beroeps)scheepvaart en de
bijbehorende infrastructuur:
- baggerwerkzaamheden;
- zeehavens: het begeleiden van de scheepvaart van en naar de haven, het beheren
en ontwikkelen van de natte en droge infrastructuur;
- binnenhavens: beheren havengebied (droog en nat gedeelte), uitvoering operationele
taken;
- doorgaande waterwegen: bebakening, ijsbestrijding, inrichting en gebruik van de
oevers door inspectie, beheer onderhoud en vervanging van de walkanten;
- ligplaatsen en vergunningen bedrijfsvaartuigen, lig- en aanlegplaatsen voor
beroepsvaart;
- waterkering en afwatering: beheersing van het oppervlaktewater en voorkomen van
wateroverlast door het in stand houden van oevers van watergangen achter dijken ter
waarborging van de stabiliteit van de kering en het verpompen van overtollig water uit
lager gelegen gebieden (onderbemalingen);
- bruggelden en sluisgelden.

Tot dit taakveld behoren niet:
- activiteiten ten behoeve van niet doorgaande waterwegen zoals vijvers, sloten en
overige waterpartijen: aanleg en onderhoud, horen thuis onder taakveld 5.7;
- straten en wegen in het havengebied horen thuis onder taakveld 2.1;
- havenloodsen, pakhuizen en entrepots horen thuis onder taakveld 3.2;
- veerponten horen thuis onder taakveld 2.5;
- zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater hoort thuis onder taakveld 7.2;
- jachthavens en passantenhavens voor recreatievaartuigen horen thuis onder taakveld
2.3.
2.5 - Openbaar vervoer
Tot dit taakveld behoren taken op het gebied van openbaar vervoer en bijbehorende
(omvangrijke) infrastructurele voorzieningen:
- bus, tram en metro;
- taxivervoer;
- veerdiensten;
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- voorzieningen en informatievoorziening ter ondersteuning van het openbaar vervoer;
- busstation, metrostation, multimodaal knooppunt;
- OV experimenten.
Tot dit taakveld behoren niet:
- bus en tramhaltes worden beschouwd als straatmeubilair en horen thuis onder
taakveld 2.1;
- collectief vervoer voor personen die ondersteuning behoeven hoort thuis onder
taakveld 6.71.
3. Economie
3.1 - Economische ontwikkeling
Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische
bedrijvigheid:
- clusterontwikkeling en versterking van sectoren, stimulering van (samenwerkings)projecten van onderzoeksinstellingen en bedrijven;
- lokale, regionale, bovenregionale, internationale op versterking van de economische
structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden;
- samenwerking met bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen;
- ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's.

Tot dit taakveld behoren niet:
- beleid gericht op ondersteuning/ stimulering individuele bedrijven. Dit hoort thuis
onder taakveld 3.3;
- acquisitie en accountmanagement van individuele bedrijven en (kennis- en
onderzoeks-) instellingen. Die horen thuis onder taakveld 3.3;
- de praktische uitvoering van programmaonderdelen. Die thuis horen onder taakveld
3.2 of 3.4.
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op fysieke condities scheppen voor alle
vormen van bedrijvigheid:
- grondexploitatie bedrijventerreinen;
- ontwikkeling en onderhoud van bedrijfslocaties en (her)ontwikkeling van
bedrijfspanden;
- herstructurering en verduurzaming bedrijfslocaties;
- investeringen in winkelgebieden en winkelstrips;
- werkzaamheden t.b.v. land- en tuinbouwgronden.
Onder bedrijventerreinen onder 3.2 wordt verstaan: locaties van enige omvang die
expliciet als bedrijventerrein worden aangelegd en ingericht en die niet voor andere
functies (zoals woningen) worden gebruikt.
Niet tot dit taakveld behoort:
- grondexploitatie voor andere dan bedrijventerreinen. (taakveld 8.2)
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en
ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en
dienstverlening van de gemeente:
- bedrijvenloket, ondernemersloket;
- stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers;
- aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven;
- financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en
visserij;
- regelen straathandel, markten alsook veemarkten;
- de BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1);
- marktgelden en staanplaatsgelden markten (via baten categorie 3.7).
Tot dit taakveld behoren niet:
- faciliteren van netwerken en samenwerkingsverbanden van bedrijven of bedrijven,
overheid en kennisinstellingen behoren tot taakveld 3.1;

- algemene acquisitieactiviteiten gericht het aantrekken van bedrijven zoals
handelsmissies en overige promotionele activiteiten behoren tot taakveld 3.4.
3.4 - Economische promotie
Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de
gemeente:
- promotionele activiteiten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en
nieuwe werkers;
- aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente;
- investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en
economische relatienetwerken;
- promotie toerisme;
- beurzen en jaarmarkten;
- toeristenbelasting;
- forensenbelasting;
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- vermakelijkhedenretributies.
Tot dit taakveld behoren niet:
- lokale activiteiten en recreatieve wijkvoorzieningen. Deze horen onder taakveld 5.7;
- het accountmanagement van bedrijven die zich willen vestigen. Dit hoort onder
taakveld 3.3;
- onderhoud en aanleg van recreatieve voorzieningen, kampeerterreinen en dergelijke
horen onder taakveld 5.7;
- faciliteren van toeristische bedrijven bij het aantrekken van grotere
bezoekersaantallen hoort onder taakveld 3.3;
- aanleg toeristische fietspaden en dierentuinen. Deze horen onder taakveld 5.7.
4. Onderwijs
4.1 - Openbaar basisonderwijs
Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken met betrekking tot het openbaar
basisonderwijs:
- bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn;
- primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen);
- de huur van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal;
- passend onderwijs.

Tot dit taakveld behoren niet:
- onderwijshuisvesting hoort onder taakveld 4.2;
- uitgaven voor bijzonder onderwijs horen thuis onder taakveld 4.3.
4.2 - Onderwijshuisvesting
Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van
onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs:
- nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen;
- de verhuur van (bijvoorbeeld een gymnastieklokaal);
- opstellen programma onderwijshuisvesting;
- vandalismebestrijding.
Tot dit taakveld behoren niet:
- de aanpassing en het (buiten)onderhoud van schoolgebouwen: deze gaan naar de
schoolbesturen.
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen:
- onderwijsondersteuning: ondersteuning leerkrachten en directie;
- uitgaven bijzonder onderwijs (excl. huisvesting);
- achterstandenbeleid;
- coördinatie samen naar school, passend onderwijs;
- volwasseneducatie;
- peuterspeelzalen;
- leerling-zorg en leerlingbegeleiding;
- leerlingenvervoer;
- stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten.
Tot dit taakveld behoort niet:
- kinderopvang hoort onder taakveld 6.1;
- facilitering van openbaar basisonderwijs hoort onder taakveld 4.1.
5. Sport, cultuur en recreatie
5.1 - Sportbeleid en activering
Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professioneleen amateursport:
- stimuleren van (amateur en professionele) topsport;
- ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening;
- ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden;

- sport in de buurt en combinatiefuncties.
Tot dit taakveld behoren niet:
- sportvelden en sportaccommodaties, deze horen thuis onder taakveld 5.2;
- schoolsportdagen horen thuis onder taakveld 4.3.
5.2 - Sportaccommodaties
Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening:
- sporthallen, zwembaden, schaatshallen etc.;
- (groene en kunst)velden, terreinen en opstallen, inclusief faciliteiten en technische
voorzieningen;
- trapveldjes in de wijk.
Tot dit taakveld behoren niet:
- gymlokalen en velden die horen bij de exploitatie van scholen horen thuis onder
taakveld 4.2.
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5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans
en toneel:
- subsidiëren van podia voor muziek, dans en toneel;
- subsidiëren gezelschappen voor muziek, dans en toneel;
- accommodaties voor beeldende kunst;
- subsidies voor beeldend kunstenaars en projecten;
- kunstaankopen waaronder kunstwerken in de openbare ruimte;
- subsidiëren van cultuuruitingen op het gebied van film en video;
- kunstzinnige vorming en cultuureducatie, bevorderen van een educatief aanbod;
- culturele manifestaties waaronder herdenkingen;
- overkoepelende organen voor kunstbeoefening.
Tot dit taakveld behoren niet:
- musea en oudheidkamers horen thuis onder taakveld 5.4;
- onderhoud en beheer van kunstwerken in de openbare ruimte horen thuis onder
taakveld 5.7 als onderdeel van groenonderhoud;
- historische gebouwen en objecten met historische waarde horen thuis onder taakveld
5.5.

5.4 - Musea
Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden,
wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur:
- musea, exposities;
- archeologie, heemkunde;
- historische archieven.
Niet tot dit taakveld behoren:
- archieven voor reguliere werkzaamheden horen onder taakveld 0.4;
- historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten. Deze horen onder
taakveld 5.5.
5.5 - Cultureel erfgoed
Tot dit taakveld behoren taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk
maken van cultureel erfgoed:
- historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten en overige objecten
met historische waarde in de publieke ruimte;
- subsidie, beheer, onderhoud, toezicht en handhaven van cultureel erfgoed;
- het (digitaal) zichtbaar maken van cultuurhistorische waarden.
5.6 - Media
Tot dit taakveld behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers:
- bibliotheken, artotheek, videotheek;
- lokale pers, lokale omroep;
- lokale informatievoorziening (bijvoorbeeld m.b.v. ICT);
- overkoepelende organen.
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie:
- natuurbescherming, onderhoud bos, heide en overige natuurgebieden;
- aanleg, onderhoud openbaar groen inclusief plaatsen en onderhouden van
kunstwerken in de openbare ruimte;
- aanleg en onderhoud van openbaar water: vijvers en kleine watergangen, waaronder
schoonhouden sloten, onderhouden taluds en betuining;
- aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen, recreatievoorzieningen;
- hobbyclubs en volkstuinderverenigingen.

Tot dit taakveld behoort niet:
- aanleg en onderhoud van doorgaande grote watergangen zoals vaarten en kanalen
horen onder taakveld 2.4.
6. Sociaal domein
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie
Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele
beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie:
- ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en
mantelzorg;
- sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw;
- preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ);
- buurt- en clubhuizen;
- collectief aanvullend vervoer;
- toegankelijkheid voorzieningen (inclusie);
- kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en
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peuterspeelzalen;
- noodopvang vluchtelingen;
- vreemdelingen.
Tot dit taakveld behoren niet:
- peuterspeelzalen: deze horen thuis onder taakveld 4.3;
- inburgering oudkomers, hoort thuis onder taakveld 6.5.
6.2 - Wijkteams
Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen
kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele
ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening):
- voorlichting;
- advisering;
- cliëntondersteuning;
- toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen;
- preventie;
- vroegsignalering.
Tot dit taakveld behoren niet:
- dienstverlening van de wijkteams met het karakter van maatwerk dienstverlening
WMO hoort thuis onder taakveld 6.71.

6.3 - Inkomensregelingen
Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen:
- inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet;
- geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening;
- IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers);
- IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen);
- kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz
2004);
- kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004;
- sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen
voor minima;
- gemeentelijke armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke
belastingen en heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in
geval van handicap of chronische ziekte, etc.
Tot dit taakveld behoort niet:
- schuldhulpverlening hoort thuis onder taakveld 6.71.
6.4 - Begeleide participatie
Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke
participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid:
- beschut werken;
- bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening, bestaande Wsw en begeleid
werken dienstbetrekkingen;
- dagbesteding.
Tot dit taakveld behoren niet:
- participatievoorzieningen gericht (her)integratie in het arbeidsproces, die horen thuis
onder 6.5;
- de baten die betrekking hebben op het Wsw-budget (integratie-uitkering sociaal
domein) horen thuis onder taakveld 0.7.
6.5 - Arbeidsparticipatie
Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en reintegratievoorzieningen:
- re-integratie-instrumenten, waaronder Work First, proefplaatsing, participatieplaatsen,
vrijwilligerswerk/ sociale activering, detacheringsbanen, scholing, duale trajecten;

- Erkenning van Verworven Competenties (EVC), ondersteuning bij starten van een
eigen bedrijf, bepaalde vormen van tijdelijke loonkostensubsidie (voor zover ingezet als
re-integratie-instrument);
- stimuleringsmaatregelen, waaronder Inkomensvrijlating, stimuleringspremies,
vrijlating onkosten vergoeding vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen, No-riskpolis;
- voorzieningen, waaronder Jobcoach, begeleiding Werkvoorzieningen zoals:
werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, doventolk, brailleregels, aangepaste
rolstoel etc.;
- loonwaardebepaling;
- inburgering (WI) cursus Nederlands;
- voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer
en ter begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening
zelfstandigen (Bbz).
Tot dit taakveld behoren niet:
- volwasseneneducatie behoort te worden opgenomen onder taakveld 4.3;
- de baten en lasten voor de Wet sociale werkvoorziening horen onder taakveld 6.4;
- niet op arbeid gerichte voorzieningen voor dagbesteding, die horen thuis onder 6.4; 123
- de meer permanente vorm van loonkostensubsidie voor mensen met een
arbeidsbeperking die uit het inkomensdeel van de Participatiewet wordt gefinancierd
hoort onder 6.3 te worden geregistreerd.
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren
(WMO) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking
verstrekt worden:
- huisautomatisering (domotica);
- woningaanpassingen;
- hulpmiddelen;
- overige voorzieningen gehandicapten;
- eigen bijdragen.
Niet tot dit taakveld behoren:
- maatwerkvoorzieningen WMO voor personen die in een opvangvoorziening
verblijven.

6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+
Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking
(fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm
van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking:
- individuele begeleiding;
- huishoudelijke verzorging;
- respijtzorg ten behoeve van mantelzorgers;
- individueel vervoer;
- financiële tegemoetkoming voor personen met een fysieke beperking, een psychische
of psychosociale beperking van daarmee verband houdende extra kosten;
- schuldhulpverlening;
- PGB WMO;
- eigen bijdragen.
Tot dit taakveld behoren niet:
- Immateriële voorzieningen die verstrekt worden aan cliënten die gebruik maken van
opvang en beschermd wonen, deze horen thuis onder taakveld 6.81.
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele
(niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder begrepen:
- begeleiding 18-, jeugd- en opvoedhulp;
- jeugd-GGZ;
- jeugdzorg aan verstandelijk beperkten;
- Vervoer (18-);
- PGB Jeugd;
- persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18-;
- jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp).
6.81 - Geëscaleerde zorg18+
Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met
inbegrip van eventuele maatwerk-dienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor
personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven:
- vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis);
- beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen;
- inloopfunctie GGZ;
- maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek,
waaronder verslaving;
- WMO maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang.

6.82 - Geëscaleerde zorg 18Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de
veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerk
dienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende
opvangvoorzieningen verblijven:
- kinderbeschermingsmaatregelen, aanpak kindermishandeling;
- jeugdreclassering;
- opvang (18-);
- vrouwenopvang/huiselijk geweld (18-);
- beschermd wonen (18-);
- programma's rond verslaving (18-);
- PGB jeugd;
- individuele maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening;
- ouderbijdragen.
7. Volksgezondheid en milieu
7.1 - Volksgezondheid
Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de
bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen:
- het monitoren van de gezondheidssituatie;
- uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke
stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren;
- uitvoering van programma's voor gezondheidsbevordering en maatregelen tegen
bedreigingen van de gezondheid;
- bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties;
- het geven van voorlichting, advies en begeleiding;
- het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders;
- het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen;
- het bevorderen van medisch milieukundige zorg;
- het bevorderen van technische hygiëne zorg;
- het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen;
- ambulance en ziekenvervoer.
7.2 - Riolering
Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de
waterhuishouding:
- opvang en verwerking van afval- en hemelwater;
- inzameling en transport huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater;
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- voorkomen van grondwaterproblemen, onder meer door afvoer van overtollig
grondwater;
- rioolwaterzuivering;
- bestrijding verontreiniging oppervlaktewater;
- baten rioolheffing via categorieën 2.2.1 (voor niet-woningen) en 2.2.2 (voor
woningen);
- kosten van de heffing en invordering van de rioolheffing.

- lijkschouw (het vaststellen dat de betrokkene is overleden);
- baten begraafplaatsrechten, (via categorie 3.7);
- baten afkoopsommen grafrechten (via categorie 4.4.8).
Tot dit taakveld behoort niet:
- registratie van overlijden, dit hoort thuis onder taakveld 0.2.
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

7.3 - Afval
Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk
afval:
- afvalscheiding en recycling;
- vuilophaal en afvoer;
- vuilstort en verwerking;
- baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (via categorie 3.7);
- kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing.
Tot dit taakveld behoren niet:
- aanpak van zwerfvuil, veegdiensten, deze horen thuis onder taakveld 2.1.
7.4 - Milieubeheer
Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu
waaronder:
- de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer;
- de beheersing van geluidhinder;
- bescherming tegen straling en dergelijke;
- verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven;
- ongediertebestrijding;
- RUD, Regionale Uitvoeringdiensten.
Tot dit taakveld behoren niet:
- taken op het gebied de zorg voor de waterkwaliteit, deze horen thuis onder taakveld
7.2;
- milieu-educatie, deze hoort thuis onder taakveld 4.3;
- afvalscheiding, deze hoort thuis onder taakveld 7.3.
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria
Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging:
- begraafplaatsen en crematoria;

8.1 - Ruimtelijke ordening
Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening:
- voorbereiden van vaststellen structuurplannen en - visies;
- BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie);
- voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen;
- CAI, breedband en glasvezel aanleg;
- faciliterend grondbeleid (passief grondbeleid). De gemeente zelf voert geen actief
grondbeleid, zij laat dit over aan private ontwikkelaars. Kosten die de gemeente maakt 125
in het kader van dit faciliterend grondbeleid, (moeten) worden verhaald op de private
ontwikkelaars. Het betreft hier kosten ten behoeve van onder meer: opstellen van
bestemmingsplan, voorzieningen in de openbare ruimte en het aanleggen
nutsvoorzieningen.
8.2 – Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke
bouwgrondexploitatie:
- grondverwerving, bouw- en woonrijp maken;
- bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van de bouwgrondcomplexen;
- verkoop van bouwrijpe gronden;
- in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven.
Tot dit taakveld behoren niet:
- grondexploitatie van bedrijventerreinen, dit hoort thuis onder taakveld 3.2;
- onschadelijk maken en verwijderen van explosieven buiten grondexploitatie, dit hoort
thuis onder taakveld 1.2.
8.3 - Wonen en bouwen
Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en
huisvestingsvoorziening:
- (leges) omgevingsvergunning;

- bouwtoezicht;
- basisregistratie adressen en gebouwen (BAG);
- woningbouw en woningverbetering, renovatie;
- woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning;
- stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en
voorzieningen.
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Bijlage 2 – Begrippenlijst
In het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) is
vastgelegd dat het gemeentebestuur jaarlijks een begroting vaststelt. De begroting
bestaat conform het BBV uit de beleidsbegroting en de financiële begroting. De
beleidsbegroting bestaat ten minste uit de programmaplannen (de te realiseren
programma’s met doelstellingen en activiteiten) en de paragrafen (waarin beleidslijnen
worden vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten (lokale
heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering (treasury),
bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid). De financiële begroting bestaat uit
het overzicht van baten en lasten en de uiteenzetting van de financiële positie.
In Vlaardingen bestaat de begroting 2019 uit de volgende programma’s:
1. Bestuur, participatie en dienstverlening
2. Veiligheid en handhaving
3. Groen en milieu
4. Verkeer en mobiliteit
5. Wonen
6. Onderwijs, economie en haven
7. Sociaal Domein
8. Kunst, cultuur en erfgoed
9. Sport en recreatie
10. Financiën
Op al deze onderwerpen heeft het gemeentebestuur doelstellingen geformuleerd en
zijn activiteiten benoemd om deze doelstellingen te behalen. Ook zijn er per
programma middelen vrijgemaakt om deze doelstellingen te realiseren.
Toelichting op veel voorkomende begrippen
Om deze begroting goed te kunnen lezen worden een aantal veel voorkomende
begrippen hieronder opgesomd en toegelicht:
Algemene reserve
De Algemene reserve is dat deel van het Eigen vermogen dat niet bestemd is. In
principe is de Algemene reserve bedoeld om calamiteiten op te vangen en dus niet om
nieuwe plannen te realiseren.

Baten – lasten
De baten-lasten taal is de taal die bij gemeenten sinds 1985 gebruikt wordt. Baten is
alles waar de gemeente rijker van wordt. Lasten is alles waar de gemeente armer van
wordt. Eigenlijk is de baten-lasten taal het toerekenen van de ontvangsten en uitgaven
naar de juiste periode.
Bestemmingsreserve
De raad kan besluiten een bestemmingsreserve in te stellen. Bij een
bestemmingsreserve wordt een bepaald bedrag gereserveerd, waarbij de raad
uitspreekt dat ze dat bedrag in de toekomst aan een bepaald project wil uitgeven. Een
bestemmingsreserve is een wens van de raad en nog geen besluit om het geld uit te
geven.
Budget
Een budget is een bedrag dat uitgegeven mag worden voor een bepaald doel. Een
budget kan komen uit 1) de exploitatie, 2) een voorziening, 3) een krediet, 4) een
specifieke uitkering.
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Exploitatie
De exploitatie is een overzicht van de baten en lasten in de gemeente in een bepaald
jaar.
Kapitaallasten
Wanneer de gemeente een aanschaf doet leent de gemeente geld voor die aanschaf.
Daarover wordt rente betaald. Ook geldt voor de aanschaf een afschrijvingstermijn. De
rente en de afschrijving vormen samen de kapitaallasten.
Kredieten
Bij een krediet gaat het om de toestemming voor investeringen. Een investering heeft
de volgende kernmerken:
- Het gaat om een groter bedrag
- Het gaat om een bedrag dat in meerder jaren besteed of afgeschreven wordt.
Ontvangsten – uitgaven
Iets is een ontvangst op het moment dat het echt binnen komt op de bankrekening. Iets
is een uitgave wanneer het verdwijnt van de rekening.

Programmabegroting
De programmabegroting is het afsprakenkader tussen het college en de raad. Bij elk
van de bovengenoemde programma’s zijn budgetten vastgesteld.
Reserves / Eigen vermogen
Het eigen vermogen (synoniem: reserves) van een gemeente geeft aan hoe rijk de
gemeente is op een bepaald moment.
Toezicht provincie
Jaarlijks moet elke gemeente vóór 15 november de begroting ter beoordeling
toezenden aan Gedeputeerde Staten (GS). Op basis van het begrotingsonderzoek en
een risicoanalyse bepalen GS voor elk begrotingsjaar het toezichtregime. Repressief
toezicht (achteraf) is regel, preventief toezicht vooraf is uitzondering. Bij repressief
toezicht wordt de begroting voor kennisgeving aangenomen, bij preventief toezicht
behoeft de begroting de goedkeuring van GS. Zolang die goedkeuring nog niet is
verleend heeft de gemeente de toestemming van GS nodig tot het aangaan van
verplichtingen.
Treasury / Financiering
Onder treasury binnen de gemeente wordt verstaan het feitelijke beheer van de
bankrekening(en). De treasury kijkt of er geld over is of geld tekort is. Als er geld over
is, probeert de treasury het geld zo goed mogelijk weg te zetten. Als er geld tekort
komt leent de treasury het geld bij.
Uitleenquote
Het percentage van de netto schuldquote dat is uitgeleend aan derden.
Voorraadquote (grondexploitatie)
De mate waarin de schuld tijdelijk van aard is omdat deze tijdelijk vast zit in de
grondvoorraad.
Voorziening
Een voorziening lijkt op een bestemmingsreserve, maar bij een voorziening zit er ook
een verplichting tot besteding aan vast. Er zijn onderhoudsvoorzieningen en
voorzieningen voor risico’s.
Weerstandscapaciteit
Dat deel van het eigen vermogen dat beschikbaar is om eventuele risico’s financieel op
te kunnen vangen. In Vlaardingen is dat de Algemene Reserve.
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