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Aanbieding MeerjarenProgrammaBegroting 
 

Inleiding 
Hierbij bieden wij u de Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 (MPB) aan. De MPB schetst de hoofdlijnen van beleid 

en wordt door uw raad vastgesteld. Op basis van bestaand beleid, verwachte mutaties in het gemeentefonds, wensen 

nieuw beleid/wijziging bestaand beleid wordt een sluitend meerjarenperspectief gepresenteerd. De uitkomsten zijn 

voor alle jaren voordelig. Het jaar 2019 kent een voordelig saldo van € 26.000, in meerjarenperspectief eindigend met 

een voordeel van afgerond € 5.000 in 2022. 

 

Omschrijving Meerjarenprogrammabegroting 

 2019 2020 2021 2022 

Totale lasten 53.857.000 N 52.978.000 N 53.531.000 N  53.529.000 N  

Totale baten 53.883.000 V  53.019.000 V  53.660.000 V  53.534.000 V  

Begrotingssaldo 26.000 V  40.000 V  130.000 V  5.000 V  

Waarvan incidentele lasten en baten 102.000 N 5.000 N 0 0 

Structurele begrotingssaldo 128.000 V 45.000 V 130.000 V 5.000 V 

 

(Om te bepalen of er in de begroting en meerjarenraming sprake is van structureel evenwicht dient inzichtelijk gemaakt te wor den 

welke incidentele baten en lasten de begroting en meerjarenraming bevat.  De incidentele baten en lasten kunnen het structurele 

begrotingssaldo namelijk beïnvloeden. Op advies van de Commissie BBV is de presentatie van het begrotingssaldo nu op bovensta ande 

wijze opgenomen. De geraamde incidentele baten en lasten zijn opgenomen in bijlage 2.)  

 

Opbouw MPB 
De volgende stukken vormen de basis voor deze MPB 2019-2022: 

▪ Kadernota 2018 

▪ Rapportage meicirculaire 2018 algemene uitkering Gemeentefonds 

▪ MPB 2018-2021 

 

Kadernota 2018  

Alle in de kadernota gedane voorstellen zijn in deze MPB opgenomen. Per programma is bij het onderdeel middelen de 

financiële vertaling weergegeven van de kadernota 2018. Enkele onderwerpen uit de kadernota zijn primitief in de 

begroting 2019 opgenomen. Het betreft: Coalitievorming college (0,2 fte), Compensatie eigen risico zorgkosten, 

Bijdrage Stichting Veilig Thuis en Samenwerking Gezond Veluwe. 

Daarnaast zijn door uw raad bij de behandeling van de kadernota op 11 juli 2018 enkele moties aangenomen.  

 

Onderstaand wordt de stand van zaken weergegeven:  

1. Regionale samenwerking economie 

Verzoekt het college te bevorderen dat de strategische en beleidstaak economie in de SNV bijdraagt aan het nog 

beter benutten van de kansen in de economische Regio Zwolle. Tevens wordt het college verzocht te bevorderen 

dat de gastheergemeente van de beleidstaak economie actief is aangesloten op de Regio Zwolle door aanwezig te 

zijn bij bijeenkomsten, deelname aan projecten en door het uitdragen van het economische programma in de 

Regio Zwolle. De resultaten hiervan worden betrokken bij de eigen evaluatie van de SNV in 2019. 

Gastheergemeente Nunspeet is middels een brief, verzonden op 26 juli 2018, opgeroepen een actieve bijdrage te 

leveren aan de Regio Zwolle zoals in de motie verwoord. 

 

2. Dementievriendelijke samenleving 

Verzoekt het college om in overleg met onder andere Stichting Wiel Elburg een voorstel te ontwikkelen voor een 

dementievriendelijke samenleving in onze gemeente en dit uit te werken en voor te leggen bij de begro tingsraad 

van november 2018. 

Er is een eerste overleg geweest met een lokale werkgroep van professionals om te komen tot een goede 

inventarisatie van wat in Elburg nodig en aanwezig is om te komen tot een dementie-vriendelijke samenleving. 

Ook de deelnemers aan het lokale platform dementie zijn daar bij betrokken. 

Het streven is eind oktober 2018 een goede inventarisatie te hebben. Op basis daarvan zullen vervolgens 

aanbevelingen gedaan worden voor te nemen maatregelen. De planning daarvan is nu nog niet duidelijk, maar 

we streven er naar in het eerste kwartaal 2019 dit pakket aan aanvullende maatregelen geformuleerd te hebben. 
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3. Duurzaam en aardgasloos bouwen in de gemeente Elburg 

Verzoekt het college een plan van aanpak op te stellen om te stimuleren dat er vanaf heden geen 

nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd met een gasaansluiting. Deze wens zoveel mogelijk ten uitvoer brengen 

ook gericht op woningen waar voor 1 juli 2018 een omgevingsvergunning is aangevraagd dan wel verleend en 

waar feitelijk bouw nog niet is gestart. De raad hiervan in 2018 in kennis te stellen. 

Dit onderwerp is nog in voorbereiding. 

 

Meicirculaire 2018 algemene uitkering Gemeentefonds  

De uitkomsten van de meicirculaire 2018 maken onderdeel uit van deze MPB. Alle geraamde mutaties voor de jaren 

2019-2022 zijn verwerkt en opgenomen in deze MPB. Ten opzichte van de kadernota wijken de saldi als gevolg van de 

meicirculaire nauwelijks af. Alleen voor het begrotingsjaar 2021 geldt dat het verwachte nadelige saldo is omgebogen 

naar een voordelig saldo. In de meicirculaire zijn bijstellingen verwerkt ten opzichte van de maartcirculaire 2018. 

Onderwerpen daarin zijn: overheveling Integratie-uitkering Wmo, jeugd en participatie naar algemene uitkering en 

afschaffing voorschotregeling BCF. In de meicirculaire wordt in afwijking van de kadernota gerekend met een 

loonstijging van 3% in 2019 (in plaats van 2,5% zoals voor de overige jaren) en een stijging van de pensioenpremie vanaf 

2019. 

 

MPB 2018-2021  

De financiële gevolgen van de genomen besluiten op basis van de meerjarenprogrammabegroting 2018-2021 zijn in 

de programma’s opgenomen onder de noemer MPB 2018-2021. 

 

Afwijkingen ten opzichte van de kadernota 

Ten opzichte van de kadernota zijn enkele wijzigingen in deze MPB opgenomen. Dit betreft de volgende onderwerpen: 

 

1. Uitbreiding formatie griffie 

In de raadsvergadering van 24 september 2018 is door uw raad een besluit genomen om de griffie per 1  januari 2019 

met 0,4 fte uit te breiden. De structurele kosten hiervoor worden geraamd op € 29.000 waarbij uw raad het college 

verzocht heeft dekking te regelen in de MPB 2019-2022. De uitbreiding is als nieuw beleid in deze MPB opgenomen 

waarbij vanaf 2021 structurele dekking beschikbaar is (voor 2019 en 2020 wordt de algemene reserve ter dekking ingezet). 

 

2. Subsidie @Roberts 

In de kadernota is voor intensivering preventief jeugdbeleid vanaf 2019 een structureel bedrag opgevoerd van 

€ 20.000. Voorgesteld wordt dit bedrag in te zetten voor een jaarlijkse subsidiëring van @Roberts.  

 

3. Openstelling jongerencentrum Zone 30 

In de Kadernota 2018 is deze aanvraag nog op Niet te honoreren posten terecht gekomen. Voorgesteld wordt alsnog 

in 2019 voor dit doel eenmalig middelen beschikbaar te stellen in afwachting van een in 2018 te houden evaluatie van 

alle jongerencentra. Ter overbrugging kan in 2019 nog incidenteel € 23.750 toegekend worden om daarna te bezien of 

structurele invulling gewenst is. Dekking kan ten laste van de reserve sociaal domein. 

 

4. Precariobelasting (leidingen en kabels) 

Vanaf 2022 kan geen precariobelasting meer geheven worden op leidingen en kabels. De geraamde opbrengst van 

€ 984.000 komt vanaf 2022 te vervallen en daarmee de geraamde storting in de algemene reserve ook. Eén en ander 

verloopt budgettair neutraal. 

 

Daarnaast zijn er op onderdelen aanpassingen gedaan vanwege ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan. Deze 

ontwikkelingen zijn primitief meegenomen in het bestaand beleid. Voorbeelden hiervan zijn: verlaging leges 

reisdocumenten (geldigheidsduur 5 > 10 jaar), hogere bijdrage per inwoner Regio Zwolle en een lagere dividenduitkering 

Vitens. 
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Meerjarenperspectief 2019-2022 
Bij de kadernota 2018 hebben wij u een beeld gegeven van het verwachte financiële meerjarenperspectief. Bij deze 

eerste globale financiële uitwerking is er toen een overschot in 2022 gepresenteerd van €  7.920. Nu de MPB 2019-

2022 in concept gereed is en op programmaniveau het meerjarenperspectief in beeld is gebracht komt het meerjarig 

cumulatief saldo, inclusief bovenstaande wijzigingen, uit op € 4.947 voordelig. 

 

Omschrijving Meerjarenprogrammabegroting 

 2019 2020 2021 2022 

0. Bestuur en ondersteuning 30.636.618 V 30.227.161 V  30.540.479 V  31.040.404 V  

1. Veiligheid 1.756.924 N  1.782.579 N  1.808.516 N  1.828.552 N  

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3.069.897 N  2.650.936 N  2.667.434 N  2.857.598 N  

3. Economie 387.618 N  387.674 N  362.704 N  362.706 N  

4. Onderwijs 2.060.383 N  2.072.791 N  2.085.374 N  2.098.132 N  

5. Sport, cultuur en recreatie 3.777.467 N  3.809.104 N  3.817.184 N  4.017.223 N  

6. Sociaal domein 18.051.842 N  18.061.197 N  18.247.783 N  18.440.653 N  

7. Volksgezondheid en milieu 540.670 N  542.766 N  558.103 N  583.194 N  

8. Volkshuisvesting, R.O. en stedelijke vernieuwing 965.825 N  879.819 N  863.678 N  847.399 N  

Totaal  25.992 V  40.295 V  129.703 V  4.947 V  

 

Belastingen en heffingen 
In deze MPB 2019-2022 worden voor de inwoners en bedrijven binnen de gemeente Elburg de tarieven van belastingen 

en legesheffingen voor de jaren 2019-2022 verhoogd met het inflatiepercentage van 2%. De belastingdruk neemt voor 

de burger op deze wijze niet meer toe dan het inflatiepercentage.  

Voor de OZB, afvalstoffenheffing en rioolrechten blijft het in de vorige MPB vastgestelde percentage van 1,5% 

gehanteerd. De gemeente blijft op deze wijze bij de 25% goedkoopste gemeenten van Nederland behoren. 

 

Belastingdruk 

De belastingdruk wordt bepaald door de OZB, afvalstoffenheffing en rioolrechten op te tellen en het in bezit hebben 

van een woning met een gemiddelde waarde van € 227.000. De voorgestelde tariefstijgingen (in procenten) zien er voor 

de komende 4 jaar als volgt uit: 

 

Jaar OZB Afval Riool 

2019 1,5% 1,5% 1,5% 

2020 1,5% 1,5% 1,5% 

2021 1,5% 1,5% 1,5% 

2022 1,5% 1,5% 1,5% 

 

Er is in 2019 sprake van een stijging van de lokale lastendruk welke zich vertaalt in een verhoging van €  9,95.  

 

Toezicht 
Door de provinciaal toezichthouder wordt van de gemeente Elburg niet verwacht dat er bij de MPB al  rekening is 

gehouden met de septembercirculaire. De gemeenten zijn niet verplicht de septembercirculaire in de MPB 2019-2022 

op te nemen. Zonder opneming van de septembercirculaire kan de provincie toch repressief toezicht van toepassing 

verklaren. 

 

De uitgangspunten om voor het begrotingsjaar 2019 voor het repressieve toezicht in aanmerking te komen zijn:  

 

a. de begroting 2019 dient naar het oordeel van de provincie reëel en structureel in evenwicht te zijn of als dat niet 

het geval is, dient de meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht in 2022 uiterlijk tot stand zal 

worden gebracht; 

 

b. de vastgestelde jaarrekening 2017 en de begroting 2019 dienen tijdig, respectievelijk vóór 15 juli 2018 en 

15 november 2018, aan de provincie te zijn toegezonden. 

 

Met het begrip structureel evenwicht wordt bedoeld dat in de begroting structurele lasten gedekt worden door 

structurele baten. Het reëel evenwicht houdt in dat onderzoek wordt gedaan naar de geloofwaardigheid van de 

ramingen (volledig, realistisch en haalbaar). Daarnaast kan er geen sprake zijn van een opschuivend perspectief waarmee 

wordt bedoeld dat telkenmale bij vaststelling van de begroting alleen de laatste jaarschijf in evenwicht is. 
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Financiële positie 
Het feit dat in de meerjarenbegroting in 2022 een reëel en materieel evenwicht gepresenteerd kan worden is een goed 

resultaat. Voor het totale beeld van de financiële positie is dit uiteraard een belangrijk onderdeel. Presentatie van de 

voorgeschreven kengetallen omtrent schuld- en vermogenspositie zijn daarin ondersteunend en geven daarmee een 

completer beeld.  

Bij het beoordelen van de financiële positie wordt gebruik gemaakt van de wettelijk voorgeschreven kengetallen. Deze 

financiële kengetallen worden door de toezichthouder niet betrokken bij het uiteindelijk oordeel over de toezichtvorm 

(repressief dan wel preventief). De toezichthouder gebruikt de kengetallen om een completer beeld te verkrijgen van de 

financiële situatie van de gemeente.  

 

In onderstaande tabel worden de voorgeschreven kengetallen in één oogopslag gepresenteerd. 

   

Kengetal W B Meerjarenbegroting  A B C 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022     

1a. Netto schuldquote 32% 29% 34% 31% 27% 18%  <90% 90-130% >130% 

1b. Netto schuldquote gecorrigeerd  23% 19% 25% 23% 19% 18%  <90% 90-130% >130% 

2. Solvabiliteitsratio 61% 61% 60% 61% 62% 63%  >50% 20-50% <20% 

3. Grondexploitatie 14% 0% 0% 0% 0% 0%  <20% 20-35% >35% 

4. Structurele exploitatieruimte  3% 1% 0,3% 0,1% 0,3% 0,0%  > 0% 0% < 0% 

5a. Belastingcapaciteit 89% 92% 92% 92% 92% 92%  <95% 95-105% >105% 

 

Uit bovenstaande blijkt dat de financiële positie van de gemeente Elburg op orde is. In de paragraaf 

weerstandsvermogen en risicobeheersing worden de kengetallen, gebruik makend van de normering van de provincie, 

als minst risicovol gekwalificeerd.  

Bij vaststelling van de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2016-2019 heeft uw raad deze normering 

overgenomen. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt dieper ingegaan op de bovenstaande 

kengetallen aangevuld met de extra door uw raad reeds gehanteerde kengetallen met normering. 

  

Financiële risico’s 
Belangrijk is dat er voldoende oog is voor de risico’s die door de gemeente gelopen worden. Voor een opsomming van 

de financiële risico’s wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. In deze paragraaf 

worden de risico’s geïnventariseerd en vervolgens gekwantificeerd op basis van het risicoprofiel. De reservepositie van 

de gemeente is zodanig dat de beschikbare weerstandscapaciteit voldoende is om deze gekwantificeerde risico’s op te 

kunnen vangen. De gemeente heeft een ruim voldoende ratio bij de berekening van het eenmalige weerstandsvermogen 

(ratio 1,63). Het structurele weerstandsvermogen kent een onvoldoende ratio van 0,87 waarbij een ratio van 1 het 

streven is en daarmee voldoende. 

 

Slotsom 

De gemeente Elburg heeft de meerjarenbegroting goed op orde. Geconstateerd kan worden dat: inkomsten en uitgaven 

reëel en materieel in evenwicht zijn, de schuldpositie afneemt en dat de reserves ruim voldoende zijn om eventuele 

risico’s op te kunnen vangen.  

Wij blijven echter voorzichtig opereren en bij voortzetting van het huidige financiële beleid kunnen wij ook in de 

toekomst onze begroting in meerjarenperspectief sluitend houden. 

 

Tot slot spreken wij de wens uit, dat het bestuurlijk handelen van deze gemeente ook in 2019 gedragen mag worden 

door wederzijds begrip en vertrouwen en dat ons werk onder Gods zegen mag staan. 

 

Voorstel 
Voorgesteld wordt het MPB 2019-2022 ongewijzigd vast te stellen. 
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Beleidsbegroting – Het programmaplan 
 

 

0.  Bestuur en ondersteuning  

 

 

1.  Veiligheid  

 

 

2.  Verkeer, vervoer en waterstaat  

 

 

3.  Economie  

 

 

4.  Onderwijs  

 

 

5.  Sport, cultuur en recreatie  

 

 

6.  Sociaal domein  

 

 

7.  Volksgezondheid en milieu  

 

 

8.  Volkshuisvesting, R.O. en stedelijke vernieuwing  

 

 

 Algemene (dekkings) middelen 
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Programma 0 

Bestuur en Ondersteuning 
 

Taakvelden 
Bestuur, burgerzaken  

Portefeuillehouder:  burgemeester J.N. Rozendaal 

Domein: Bedrijfsvoering  

 

Beheer overige gebouwen en gronden 

Portefeuillehouder:  wethouder A.J. Klein 

Domein:  Ruimte 

 

Treasury, OZB woningen, OZB niet-woningen, parkeerbelasting, belastingen overig, Algemene uitkering en 

overige uitkeringen gemeentefonds, overige baten en lasten, vennootschapsbelasting (VpB), overhead, 

mutaties reserves, resultaat 

Portefeuillehouder:  wethouder H. Wessel 

Domein:  Bedrijfsvoering 

 

Algemene informatie 
 

Visie: 

Elburg is een zelfstandige gemeente. Uitgangspunt is dat dit zo blijft. Om dit te bereiken zullen we in het bijzonder 

met onze buurgemeenten Nunspeet en Oldebroek binnen de Samenwerking Noord Veluwe zoveel mogelijk 

samenwerken en samen optrekken. Maar samenwerking is breder, zeker als het gaat om de grote taken die van 

rijkswege naar ons toekomen. Wij opteren voor samenwerking op basis van kwaliteit, kostenoverwegingen en (opheffen) 

kwetsbaarheid. De gemeente streeft naar een helder en open bestuur met een efficiënt werkend ambtelijk apparaat, 

waarbij communicatie, burgerparticipatie en klantgerichtheid hoog in het vaandel staan.  

 

Ontwikkelingen en trends:  

De verwachtingen van burgers en bedrijven over het functioneren van de overheid zijn veranderd. In de 

participatiemaatschappij vormt de gemeente een netwerk met inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers 

en andere overheden door opdrachten te verlenen, door samenwerkingsafspraken te maken en door ondersteuning te 

bieden aan initiatieven uit de samenleving. 

 

In de Toekomstvisie Elburg 2020 van de gemeenteraad geeft zij aan dat voor een waardevol vervolg twee zaken van 

belang zijn. Het voortzetten van de interactie met bevolking, belanghebbenden en het maatschappelijk middenveld. 

En het omzetten naar daadkracht en het invullen van de regierol van de gemeente. Kortom, de interactie met de 

samenleving en de gemeentelijke regierol dienen centraal te staan. 

 

In het coalitieakkoord 2018-2022 wordt aangegeven dat de coalitie staat voor een bestuur dat dicht bij de samenleving 

staat en deze zo veel mogelijk ruimte geeft. Concreet: Er komt een project participatie met betrokkenheid vanuit de 

bevolking, raad en college en betrekken daarbij het wijkgericht werken. Het doel is het verkleinen van de afstand 

tussen bestuur en burgers. 

 

Doelstellingen en te leveren prestaties / activiteiten 

 

Hoofddoelstelling 

 

Subdoelstelling Activiteiten 

 

1. Bestuurlijke handelen 

▪ Zorgen voor een goede 

communicatie tussen 

inwoners/bedrijven en de 

gemeente. 

▪ Laagdrempeligheid van het 

college en de raad. 

▪ De gemeente Elburg wil 

blijven behoren tot de 25% 

van de gemeenten met de 

laagste lokale lastendruk.  

Bestuurlijk handelen: integere en 

transparante besluitvorming  

Het communicatiebeleidsplan ‘een frisse brief’ voorziet in 

verschillende acties die de communicatie bevorderen. 

 

De vastgestelde gedragscodes integriteit worden actueel 

gehouden en regelmatig onder de aandacht gebracht om op 

die manier de bewustwording onder bestuurders en 

ambtenaren te vergoten.  

 

Het onderwerp integriteit staat hoog op de bestuurlijke 

agenda.  

Besluiten genomen in de vergaderingen van het college en 

de raad zijn te raadplegen op de website wat de 

transparantie van de bestuurlijke besluitvorming vergoot.  
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Hoofddoelstelling 

 

Subdoelstelling Activiteiten 

 

2. Bestuurlijke vernieuwing 

 

Toename betrokkenheid inwoners en 

organisaties bij lokaal bestuur. 

Het project doorontwikkeling burgerparticipatie wordt in 

samenwerking met raad, college, organisatie en 

samenleving/ inwoners vormgegeven. 

De raad werkt voorstellen uit voor het verbeteren van de 

betrokkenheid van inwoners bij vergaderingen. 

Inzetten op burgerparticipatie. Op verschillende manieren worden de inwoners betrokken bij 

bijvoorbeeld plan- en beleidsvorming. De manier waarop is 

afhankelijk van het betreffende onderwerp. Het gemeente 

Elburg staat open voor ideeën over hoe de participatie kan 

worden ingezet.  

3. Kwaliteit van de 

dienstverlening  

▪ Een efficiënt en effectief 

(resultaatgericht) werkende 

organisatie waarin iedereen 

zijn eigen taak kent 

▪ Behouden van de 

klanttevredenheid, ook van 

burgers die niet in het 

gemeentehuis komen maar 

wel meebetalen aan de 

dienstverlening 

▪ Laagdrempeligheid van het 

gemeentekantoor 

Uitvoering geven op een efficiënte en 

burgervriendelijke wijze aan de wet- en 

regelgeving op een zo breed mogelijk 

terrein. 

Continue werken aan verbetering en een actueel 

programmaplan dienstverlening opstellen voor de komende 

jaren. 

Vervolgstappen zetten met deregulering 

en vermindering administratieve lasten. 

Het streven is een actueel en gedereguleerd bestand van 

regelgeving. Om die reden is voor de decentrale regels 

permanente aandacht. 

Heldere en tijdige communicatie. Uitvoering geven aan het projectplan communicatie. 

Het vergroten van de (digitale)  

klanttevredenheid.  

Het aanschaffen en implementeren van een 

toptakenwebsite; de leesbaarheid van de content 

verbeteren; de inhoud toespitsen op de vraag van de klant. 

 

Beleidsindicatoren 
Beleidsindicatoren zijn verplicht voorgeschreven in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 

(BBV). Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat raadsleden zich 

een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten.  

 

Indicator Eenheid Jaar Elburg Gelderland Nederland Bron Omschrijving 

Woonlasten 

éénpersoonshuishouden 

euro 2018 595 656 649 COELO Het gemiddelde totaalbedrag in 

euro's per jaar dat een 

éénpersoonshuisouden betaalt 

aan woonlasten. 

Woonlasten 

meerpersoonshuishouden 

euro 2018 672 725 716 COELO Het gemiddelde totaalbedrag in 

euro's per jaar dat een 
meerpersoonshuishouden betaalt 

aan woonlasten. 

WOZ-waarde woningen 2018 dzd euro 2018 234 227 234 CBS De gemiddelde WOZ waarde van 

woningen. 

WOZ-waarde woningen 2017 dzd euro 2017 227 218 216 CBS De gemiddelde WOZ waarde van 

woningen. 

Demografische druk  % 2018 61,2 55,7 53,7 CBS De som van het aantal personen 

van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of 

ouder in verhouding tot de 

personen van 15 tot 65 jaar. 

Demografische druk  % 2018 81,7 73,1 69,6 CBS De som van het aantal personen 

van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of 

ouder in verhouding tot de 

personen van 20 tot 65 jaar. 

Formatie Fte per 

1.000 

inw. 

2018 6,8   Begroting Formatie ambtelijk apparaat 

Bezetting Fte per 

1.000 
inw. 

2018 6,3   Begroting Formatie minus vacatureruimte 

ambtelijk apparaat 

Apparaatskosten Kosten 

per 

inwoner 

2018 439   Begroting Salarissen en vergoeding 

ambtelijk apparaat 

Externe inhuur % van 

totale 

loonsom 

en inhuur 

2018 3,3   Begroting Geraamde externe inhuur 

Overhead % van 

totale 

lasten 

2018 11,9   Begroting Lasten overhead tov lasten totaal 
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Middelen  
 
0. Bestuur en ondersteuning                         

             
Meerjarencijfers per Rekening Begroting Meerjarenbegroting 2019-2022 

programma 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

         

Lasten             

Bestaand beleid 17.582.071  11.991.839  10.471.076  12.104.995  11.649.858  12.007.443  

Prijscompensatie       36.235  36.767  37.318  

Investeringsplanning     858.419  -850.000      

              

Kadernota 2018             

Stelpost loonstijgingen       408.913  441.204  384.900  

Vrijval kapitaallasten        -42.785  -57.886  -56.232  

Uitbreiding Griffie      29.000        

Casemanager vergunningen      64.500        

Maatregelen toekomstbestendige I&A/ICT     75.000  25.000  25.000    

Zaakgericht werken     100.000        

Functioneel beheer applicaties     60.800        

Chief Information Security Officer     57.250        

Juridisch adviseur/Privacy Officer      57.250        

E-facturering     15.000        

Bestuurlijke samenwerking     50.000      -50.000  

Continuïteit applicatie dienstverlening      13.000        

Continuïteit applicatie burgerzaken     15.000      -15.000  

Medewerker servicebalie (Wmo) en TIP     38.900        

Bestuurssecretaresse     30.700        

Adviseur burgerzaken      22.600        

Overbrenging archiefbestand 2000-2009     25.000  12.500  -37.500    

Overbrenging archiefbestand 1920-2010     45.000  -45.000      

Invoering Wet normalisering rechtspositie      50.000    -50.000    

Eindejaarsbijeenkomst      16.500        

             

MPB 2018-2021             

Voorlichtingspagina         -10.000    

Digitalisering bouwvergunningen     10.000  -10.000      

Remweg       10.000  10.000  10.000  

              

Reservemutaties             

Nieuw beleid           -984.000  

              

Totaal lasten programma 17.582.071  11.991.839  12.104.995  11.649.858  12.007.443  11.334.429  

        
Baten             

Bestaand beleid 43.119.643  42.596.512  40.679.186  42.741.613  41.877.019  42.547.922  

Prijscompensatie       73.043  74.228  75.437  

              

Meicirculaire 2018             

Algemene uitkering       686.767  826.814  776.793  

Voorschoolse voorz. Peuters        13.500  13.500    

Schulden en armoede         -20.549    

Voogdij / 18+       6.544      

Participatie       -161.799  -78.790  -46.955  

              

MPB 2018-2021             

Precariobelasting leidingen en kabels           -984.000  

              

Reservemutaties             

Investeringsplanning     1.507.602  -1.320.224  -10.000  63.436  

Nieuw beleid     554.825  -162.425  -134.300  -57.800  

              

Totaal baten programma 43.119.643  42.596.512  42.741.613  41.877.019  42.547.922  42.374.833  

       
Saldo             

Saldo van baten en lasten 25.537.572 V  30.604.673 V  30.636.618 V  30.227.161 V  30.540.479 V  31.040.404 V  
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Per taakveld Lasten Baten 2019 2020 2021 2022 

0.1 Bestuur 1.159.239 N  0 -  1.159.239 N  1.162.662 N  1.166.134 N  1.119.659  N 

0.2 Burgerzaken 470.508 N  244.395 V  226.113 N  223.233 N  220.283 N  217.264 N  

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 128.095 N  155.479 V  27.384 V  30.231 V  33.135 V  36.099 V  

0.4 Overhead 7.296.446 N  204.481 V  7.091.965 N  6.252.850  N  6.250.945 N  6.265.162 N  

0.5 Treasury 31.533 N  500.647 V  469.114 V  476.114 V  483.254 V  490.537 V  

0.61 OZB woningen 137.435 N  2.330.313 V  2.192.878 V  2.227.679 V  2.263.001 V  2.298.853 V  

0.62 OZB niet-woningen 80.456 N  1.312.338 V  1.231.882 V  1.251.288 V  1.270.985 V  1.290.978 V  

0.63 Parkeerbelasting 0  V  0 V  0 V  0 V  0 V  0 V  

0.64 Belastingen overig 66.409 N  1.071.633 V  1.005.224 V  1.006.977 V  1.008.764 V  26.587 V  

0.7 AU  en overige uitk. gemeentefonds 4.738 N  32.219.949 V  32.215.211 V  32.760.152 V  33.501.055 V  34.230.820 V  

0.8 Overige baten en lasten 19.660 V  0 V  19.660 V  356.468 N  707.986 N  1.046.654 N  

0.9 Vennootschapsbelasting 0 V  0 V  0 V  0 V  0 V  0 V  

0.10 Mutatie reserves 2.749.796 N  4.702.378 V  1.952.582 V  469.933 V  325.633 V  1.315.269 V  

0.11 Resultaat 0 V  0 V  0 V  0 V  0 V  0 V  

Saldo van baten en lasten 12.104.995 N  42.741.613 V  30.636.618 V 30.227.161 V  30.540.479 V  31.040.404 V  

 

Kadernota 2018 

 

Stelpost loonstijgingen 2019-2022: 

Bij de raming van de budgetten vanaf 2020 wordt rekening gehouden met een jaarlijkse loonstijging van 2,5% en 

periodieken. In de raming voor de salarissen voor 2019 is rekening gehouden met een stijging van de pensioenpremie 

en een loonstijging van 3%. 

 

Salarissen 2019 2020 2021 2022 

Bestuur 852.102 874.208 894.978 916.130 

Organisatie 11.792.086 12.178.893 12.557.527 12.921.275 

Totaal 12.644.188 13.053.101 13.452.505 13.837.405 

Loonstijging  408.913 441.204 384.900 

 

Vrijval kapitaallasten: 

De vrijval van afschrijving en rente van voorheen gerealiseerde investeringen is in onderstaand overzicht berekend. 

De vrijval van kapitaallasten van onderwijs, afval, riool en begraven zijn niet meegenomen.  

 

Vrijval 2020 2021 2022 

Afschrijving 30.463 45.840 44.619 

Rente 12.322 12.046 11.613 

Totaal vrijval 42.785 57.886 56.232 

 

Uitbreiding griffie (0,4 fte) 

Om de raad ook in de toekomst goed te kunnen ondersteunen wordt voorgesteld om de griffie uit te breiden met een 

raadsadviseur voor 0,4 fte (€ 29.000). Deze raadsadviseur wordt sparringpartner van de griffier, tevens 1e loco-griffier 

en zal samen met de griffier de raad en haar commissies adviseren.  

Uw raad heeft in de vergadering van 24 september 2018 over dit onderwerp al een besluit genomen en het college 

verzocht dekking te regelen in deze meerjarenbegroting. De jaren 2019 en 2020 vertonen een negatief saldo zodat de 

algemene reserve wordt ingezet ter dekking van die jaren. Vanaf 2021 is er structurele dekking. 

 

Casemanager vergunningen (1 fte) 

Voorgesteld wordt de formatie uit te breiden met een Casemanager vergunningen (1 fte). Hiermee is een bedrag 

gemoeid van € 64.500 per jaar. 

De casemanager treedt op als regievoerder van omgevingsvergunningen en coördineert de Wabo-procedure binnen de 

gemeente. De casemanager behandelt de meervoudige aanvragen van (omgevings)vergunningen en fungeert voor deze 

aanvragen als contactpersoon richting de aanvrager. De casemanager vervult hierin de rol van coördinator en treedt 

ook op als adviseur. De casemanager is bovendien procesbewaker en voortgangsbewaker. In het coalitieprogramma 

2018-2022 wordt de casemanager vergunningen concreet genoemd. 
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Maatregelen toekomstbestendige I&A/ICT-werkplekconcept 

Binnen de gemeentelijke organisatie hebben ICT-ontwikkelingen een steeds breder karakter gekregen, aangejaagd 

door de landelijke ambitieuze doelstellingen met betrekking tot de digitale dienstverlening van de overheid. Zo wordt 

ICT meer en meer ingezet om de bedrijfsprocessen te ondersteunen, maar ook voor communicatie en afhandeling van 

transacties met betrekking tot een groot deel van de gemeentelijke producten en diensten. Daarbij moet voldaan 

worden aan alle kwaliteitseisen, beveiligingsnormen en privacyaspecten, zoals die door de rijksoverheid en de relevante 

regelgeving gesteld worden. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 

toepassing, waardoor de privacy van onze burgers, maar ook onze medewerkers gewaarborgd dient te worden. 

Om de juiste stappen te kunnen zetten is een onderzoek naar de huidige en gewenste I&A-organisatie en architectuur 

uitgevoerd. Antwoord is gegeven op de vraag wat nodig is om de I&A-organisatie en I&A-architectuur 

toekomstbestendig te maken, zodat de organisatie in staat wordt gesteld om haar doelen te realiseren. De geraamde 

kosten voor het toekomstbestendige ICT-werkplekconcept bedragen eenmalig € 600.000 en de structurele kosten 

bedragen € 125.000. De structurele kosten worden oplopend opgevoerd. Van € 75.000 in 2019 tot € 125.000 in 2021.  

Voorgesteld wordt de eenmalige investeringskosten te dekken uit de algemene weerstandsreserve. 

 

Zaakgericht werken 

In de afgelopen jaren is gewerkt aan het verbeteren van de dienstverlening van de gemeente aan de inwoners. Zo is 

er o.a. een klantcontactcentrum gekomen, is de hal verbouwd en is gestart met het optimaliseren van werkprocessen, 

zaakgericht werken en kanaalsturing. Het betrof hier eerste stappen voor de doorontwikkeling van de dienstverlening 

aan de inwoners. Om de dienstverlening verder door te ontwikkelen moeten we dit nu organisatiebreed gaan uitrollen. 

De projectgroepen dienstverlening en zaakgericht werken zijn samengevoegd en werken gezamenlijk verder aan de 

gestelde doelen. De doorontwikkeling van de dienstverlening betreft een andere manier van werken, digitalisering van 

werkprocessen en wijziging in interactie tussen de klant en de gemeente. De dienstverlening aan de klant staat 

centraal. Als gemeente Elburg willen we bereiken dat we in 2020 voldoen aan een aantal ambities uit de publicatie 

Overheidsbrede dienstverlening 2020. Om deze ambities te kunnen realiseren zijn digitaal werken en zaakgericht 

werken een voorwaarde. De geraamde kosten voor zaakgericht werken bedragen eenmalig € 250.000 en de structurele 

kosten bedragen € 100.000. Voorgesteld wordt de eenmalige investeringskosten te dekken uit de algemene 

weerstandsreserve. 

 

Functioneel beheer applicaties (1 fte) 

Om het optimale uit de systemen te halen en proactief te kunnen inspelen op ontwikkelingen, moet het functioneel 

beheer worden geprofessionaliseerd. Er moeten meer uren beschikbaar zijn en de functioneel beheerders dienen over 

de juiste competenties te beschikken. Dit is vooral van belang voor de zogenaamde bedrijfskritische applicaties: 

SquitXO, SZWNet, GouwIT, Vicrea, Decade en Cipers. Voorgesteld wordt voor deze applicaties Functioneel Beheerders 

aan te stellen. In verband met de beperkte beschikbaarheid van middelen wordt voor 1 fte geld beschikbaar gesteld 

(€ 60.800). 

 

Chief Information Security Officer (0,8 fte) 

De CISO is dé spin in het web als het gaat om de beveiliging van informatie binnen de gemeente. Hij is verantwoordelijk 

voor het implementeren van, en toezicht houden op het informatiebeveiligingsbeleid binnen de gemeente. De CISO 

heeft een centrale rol in het beheren van alle processen die daarmee te maken hebben en moet daarbij voldoen aan 

de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG); een set van organisatorische en technische 

beveiligingsmaatregelen die geïmplementeerd en beheerd dient te worden. De rol van CISO wordt op dit moment 

ingevuld door de Adviseur informatisering. De toenemende eisen op het gebied van informatiebeveiliging vragen 

dermate veel werk dat de Adviseur informatisering aan zijn eigenlijke werk niet meer toekomt. Gelet op het 

vorenstaande is het noodzakelijk om te investeren in structurele capaciteit voor informatieveiligheid en de rol van 

CISO in een aparte functie te beleggen. Voorgesteld wordt de formatie uit te breiden met de nieuwe functie CISO voor 

0,8 fte. Hiermee is een structureel bedrag van € 57.250 gemoeid. 

 

Juridisch adviseur/Privacy Officer (0,8 fte) 

De Privacy Officer (PO) (ook wel juridisch adviseur privacy) is verantwoordelijk voor het vormgeven en bewaken van het 

privacybeleid binnen de gemeente. Daarnaast kan de PO ondersteunen bij het in kaart brengen van de risico’s door 

een Privacy Impact Assessment (PIA) uit te voeren. Daarnaast heeft deze functionaris een adviserende rol richting de 

teams. De rol van PO is op dit moment belegd bij de Adviseur juridisch en bestuurli jke zaken. In de praktijk wordt 

deze rol nauwelijks ingevuld door een gebrek aan tijd. Er wordt alleen reactief geadviseerd. De taak (PO) ligt in het 

verlengde van juridische kwaliteitszorg. Daarom wordt voorgesteld deze taak te beleggen, naast de Adviseur  juridisch 

en bestuurlijke zaken, in een nieuwe functie van Juridisch adviseur/Privacy Officer. Voorgesteld wordt de formatie uit 

te breiden met de nieuwe functie Juridisch adviseur/Privacy Officer voor 0,8 fte. Hiermee is een structureel bedrag van 

€ 57.250 gemoeid. 
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E-facturering 

Vanaf 17 april 2019 moet onze organisatie e-facturen kunnen ontvangen en verwerken. Dat volgt uit de Europese 

Richtlijn inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten. Met het kunnen ontvangen en verwerken van e-

facturen wordt voldaan aan de wettelijke verplichting van de EU-richtlijn. Onze organisatie heeft een technische 

oplossing nodig om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. De jaarlijkse kosten worden geraamd op €  15.000. 

 

Bestuurlijke samenwerking 2019-2021 

De mogelijkheden van intergemeentelijke samenwerking met de buurgemeenten Oldebroek en Nunspeet op met name 

het operationele terrein (PIOFACH) worden blijvend verkend en onderzocht. Dit is een zaak van lange adem. Voor het 

uitwerken van de plannen en het faciliteren daarvan wordt voorgesteld nogmaals voor 3 jaren (2019 – 2021) een bedrag 

van € 50.000 beschikbaar te stellen. De totale kosten ad € 150.000 worden gedekt uit de algemene reserve.  

 

Continuïteit applicatie dienstverlening 

Al enkele jaren wordt, naar volle tevredenheid van de eindgebruikers, gebruik gemaakt van diverse applicaties van 

JCC-software. Onder andere afspraken, betalingen en reserveringen worden door dit softwarepakket mogelijk gemaakt. 

De software is aangeschaft en de jaarlijkse licentiekosten werden betaald uit het voormalige NUP budget. Dit budget 

is echter uitgeput terwijl de jaarlijkse licentiekosten doorlopen. De uitgaven zijn noodzakelijk uit het oogpunt van een 

goede dienstverlening. Daarnaast zal er budget moeten zijn voor (incidentele) licentie-uitbreidingen en voor 

optimalisering en doorontwikkeling van de dienstverlening. Extra structurele kosten worden geraamd op € 13.000.  

 

Continuïteit applicatie burgerzaken 

Vanwege de beëindiging operatie BRP zijn we genoodzaakt om de bestaande voorziening ook voor de komende jaren 

te continueren totdat we (eventueel in NEO-verband) voor een nieuwe oplossing kiezen. Dit is naar verwachting pas na 

2021. De totale eenmalige kosten ad € 45.000 voor 3 jaren worden gedekt uit de algemene reserve. 

 

Medewerker servicebalie (Wmo) en TIP (0,89 fte) 

De formatie van het KCC is gebaseerd op de voormalig medewerkers receptie en postregistratie. Daar waar zij vroeger 

vooral taken hadden op het gebied van doorverwijzen en doorverbinden, hebben zij nu inhoudelijke taken gekregen 

als het verstrekken van algemene informatie over producten en diensten van de gemeente, het beantwoorden van 

eenvoudige vragen en het afgeven van persoonsdocumenten.  

Doordat er steeds meer producten en diensten zijn overgeheveld van de backoffice naar de servicebalie is het steeds 

drukker geworden. Hierdoor doet zich in toenemende mate een knelpunt voor. Om te voorkomen dat nog verder wordt 

“teruggeploegd” is het zaak de formatie van het KCC op orde te brengen zodat voldoende bezetting tijdens 

openingstijden beschikbaar is. De te krappe bezetting van het KCC (0,89 fte) is tot nu toe opgevangen door extra inzet 

van oproepkrachten die uit het BTPV zijn betaald. Vanwege de nadrukkelijke relatie met de Wmo wordt voorgesteld de 

salariskosten ad € 38.900 te dekken uit de reserve sociaal domein. 

 

Bestuurssecretaresse (0,6 fte) 

Ook de bestuurssecretaresse is een onderdeel van de (interne en externe) dienstverlening en daarom een visitekaartje 

voor de gemeente. Zij ondersteunt en ontzorgt het college van burgemeester en wethouders en de 

gemeentesecretaris/algemeen directeur, in totaal 6 personen, zodat zij hun rol optimaal kunnen vervullen.  

De hoeveelheid werk in combinatie met de hoeveelheid functionarissen die moet worden ondersteund is  teveel voor 

één persoon. De enorme werkdruk heeft al bij herhaling geleid tot uitval van de bestuurssecretaresse. Ten slotte doet 

zich ingeval van ziekte of verlof vrijwel onmiddellijk een probleem voor. Er is maar zeer beperkt achtervang 

aanwezig/mogelijk. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat de bestaande werksituatie onhoudbaar is. Daarom 

wordt voorgesteld de formatie voor de functie bestuurssecretaresse uit te breiden met 21,6 uur (0,60 fte). Hiermee is 

een bedrag gemoeid van € 30.700 per jaar.  

 

Adviseur burgerzaken (0,35 fte) 

De functie Medewerker persoonsgegevens wordt sinds april 2015 feitelijk niet meer ingevuld, met uitzondering van het 

onderdeel verkiezingen. Geconstateerd is dat daardoor aan het werk van Identiteitsmanagement (reisdocumenten, 

rijbewijzen, eID en identiteitsfraude) nauwelijks invulling wordt gegeven. Het gaat dan bijvoorbeeld om het invulling geven 

aan de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand. Verder worden in de Risicoanalyse BRP en PNIK 2017 

risico’s onderkent als het gaat om onderbezetting (toepassing vierogen principe) en onkundigheid (gebrek aan kennis kan 

leiden tot fouten). Ten slotte wordt in het Beleidsplan Informatiebeveiliging BRP en Reis- en Waardedocumenten 2017-

2018 in de maatregelentabel aanbevolen iemand formeel verantwoordelijk te maken voor de beleidsadvisering 

Burgerzaken, de controle op het informatiebeveiligingsproces en privacy-beheer. Dit heeft een hoge prioriteit en 

daardoor kan ook tijdig worden geanticipeerd op de komende (digitale) ontwikkelingen op het gebied van Burgerzaken. 

De Adviseur burgerzaken wordt tevens aangewezen als informatiebeheerder conform de Regeling beheer en toezicht 

BRP. 
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Op basis van genoemde werkzaamheden wordt ingeschat dat voor deze functie 0,8 fte (28,8 uur) nodig is. Hiervoor kan 

16,36 uur worden ingezet van de resterende formatie van de Medewerker persoonsgegevens. Daarom wordt 

voorgesteld de formatie voor de functie Adviseur burgerzaken met 12,44 uur (0,35 fte) uit te breiden. Hiermee is een 

structureel bedrag van € 22.600 gemoeid.  

 

Overbrenging archiefbestand Elburg 2000-2009 

De archiefwet verplicht de overheden om hun archiefbescheiden uiterlijk na twintig jaar over te brengen naar het 

gemeentearchief. Na de formele overbrenging komen de archiefbescheiden in beheer bij het Streekarchivariaat. 

Overbrenging gebeurt in de regel in archiefblokken van 10 jaar. Dit jaar en de komende jaren wordt nog een groot 

aantal archiefbestanden bewerkt en/of gedigitaliseerd waarna ook deze archieven worden overgedragen aan het 

Streekarchivariaat. Daaronder o.a. ook het archiefbestand Elburg 1990-1999, waarvan de overdracht in het 3e kwartaal 

2018 is gepland. Het voorstel is om in de loop van 2019 een start te maken met de bewerking van het archiefbestand 

Elburg 2000-2009 en deze in 2020, ruim voor de wettelijk verplichte termijn, over te dragen aan het Streekarchivariaat. 

Voorgesteld wordt de eenmalige kosten ad € 62.500 te dekken uit de algemene reserve. 

 

Overbrenging archiefbestand milieuvergunningen 1920-2010 

Het papieren, analoge archief van de milieuvergunningen van de gemeente Elburg staat in het door DIV gebruikte 

semi-statisch deel van de archiefbewaarplaats. Het bestand is in 2008 ongeschoond gedigitaliseerd en kan ook worden 

geraadpleegd in het Corsa-dms.  

Het bestand omvat plm. 29 m1 over de periode 1920-okt 2010 (tot aan de wabo-omgevingsvergunningen). In een memo 

van augustus 2017 heeft de archiefinspecteur de noodzaak van overbrenging benadrukt en daarbij verzocht te 

bevorderen dat zo spoedig mogelijk gestart wordt met de bewerking ten behoeve van de overbrenging van dit archief. 

In het 4e kwartaal 2018 zal gestart worden met de bewerking van dit archief, afronding in 2019. Na bewerking is het 

resultaat een beschrijvende inventaris van het archief milieuvergunningen gemeente Elburg over de periode 1920-

2010. In verband met de "ongeschoonde" overdracht van het technisch archief gemeentewerken is er al € 35.000 

beschikbaar. Aanvullend is nog € 45.000 nodig. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit de algemene reserve. 

 

Invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 

Per 1 januari 2020 vervalt de ambtelijke rechtspositie en krijgen ambtenaren dezelfde arbeidsrechtelijke positie als 

medewerkers in de marktsector. De lokale arbeidsvoorwaarderegelingen zijn nu nog gebaseerd op het publiekrecht, 

maar moeten worden omgezet naar privaatrechtelijke regelingen. Vervolgens zullen de bestaande aanstellingen moeten 

worden gescreend op strijdigheid met het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast moeten volgens de minister de volgende 

zaken worden opgepakt: aanpassen van administratieve processen en ICT, scholing van personeelsmedewerkers en 

leidinggevenden, communicatie en voorlichting aan personeel en opstellen modelarbeidsovereenkomsten. Voorgesteld 

wordt de totale eenmalige kosten ad € 100.000 (verdeeld over 2 jaar) te dekken uit de algemene reserve. 

 

Eindejaarsbijeenkomst (inclusief kerstpakket) 

Voor organisaties is het gebruikelijk om aan het eind van ieder kalenderjaar in een informele bijeenkomst het jaar af 

te sluiten en vooruit te kijken naar het volgende jaar. Deze bijeenkomst draagt bij aan de cohesie onder personeel, 

bestuur en gemeenteraad. Bovendien geeft de organisatie hiermee een blijk van waardering aan allen die zich hebben 

ingezet voor de organisatie. De kosten voor een dergelijke bijeenkomst worden geraamd op € 4.000. 

De gemeente Elburg heeft geen structurele middelen beschikbaar om een kerstpakket aan haar medewerkers te 

schenken. In 2017 is er tijdens de eindejaarsbijeenkomst een kerstmarkt gehouden. Op deze kerstmarkt zijn diverse 

stands door lokale ondernemers ingericht waar personeel, bestuur en gemeenteraadsleden ter waarde van € 40 per 

persoon aan kerstpresentjes kon kopen. Vanuit de organisatie is er veel waardering uitgesproken om het jaar op deze 

wijze met elkaar af te sluiten. Voorgesteld wordt om structureel middelen beschikbaar te stellen voor een kerstpakket 

(kosten geraamd op € 12.500) en het houden van een eindejaarsbijeenkomst (kosten geraamd op € 4.000).  

 

MPB 2018-2021 

 

Bezuiniging voorlichtingspagina 

De digitalisering van de producten verloopt goed, desondanks zien veel inwoners de gemeentepagina als een 

belangrijke vindplaats van informatie. Het is de verwachting dat met het voortschrijden van de digitalisering in 2021 

alsnog kan worden overgegaan tot het terugbrengen van twee pagina's naar één pagina voor de wekelijkse 

gemeenteberichten in de Huis aan Huis. Dit voorstel levert een besparing op van € 10.000.  
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Digitalisering bouwvergunningen Streekarchivariaat 

Al een aantal jaren wordt er gewerkt aan het digitaliseringsproject bouwvergunningen gemeente Elburg. De voor- en 

nabewerkingswerkzaamheden worden zelf uitgevoerd en het digitaliseren (scannen) van de tekeningen etc. wordt 

uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Het bouwvergunningenbestand omvat de voormalige gemeente Doornspijk 

en de gemeente Elburg en betreft de periode van plm. 1940 tot aan oktober 2010  (tot de inwerkingtreding van de wet 

Wabo). Na digitalisering worden de papieren bouwvergunningen overgedragen aan het Streekarchivariaat. Voorgesteld 

wordt de eenmalige kosten in 2019 ad € 10.000 te dekken uit de algemene reserve. 

 

Remweg 

Er is een afspraak om jaarlijks een bedrag van € 10.000 in de begroting op te nemen ter dekking van onvoorziene 

structurele uitgaven. 

 

Precariobelasting (kabels en leidingen) 

Het wetsvoorstel voor afschaffing van de precariobelasting op kabels en leidingen per 1 juli 2017 kent een 

overgangstermijn tot 1 januari 2022. Onder de overgangsregeling kan een gemeente maximaal heffen naar het tarief 

zoals dat gold op 10 februari 2016. Voor de gemeente Elburg betekent dit dat de inkomsten vanaf 2022 met € 984.000 

worden verlaagd. Omdat de opbrengsten precariobelasting in de algemene reserve worden gestort heeft dit geen 

financiële consequenties voor de begroting. 

 

Meicirculaire 2018 

 

Algemene uitkering meicirculaire 2018 

In de tabel hieronder staan de verwachte meerjarige uitkeringen uit het gemeentefonds op basis van de meicirculaire 

2018 vermeld. De berekende algemene uitkering voor het jaar 2019 is in de primitieve begroting 2019 opgenomen. 

Onderstaand de mutaties van de algemene uitkering: 

 

Algemene uitkering 2019 2020 2021 2022 

Algemene uitkering 28.089.128 28.775.895 29.602.709 30.379.502 

Combinatiefuncties 99.910 99.910 99.910 99.910 

Armoedebestrijding kinderen  68.137 68.137 68.137 68.137 

Prov. VTH milieu  27.240 27.240 27.240 27.240 

Voorschoolse voorz. Peuters  54.000 67.500 81.000 81.000 

Schulden en armoede 20.549 20.549 0 0 

Voogdij / 18- 619.691 626.235 626.235 626.235 

Participatie 3.241.294 3.079.495 3.000.705 2.953.750 
 32.219.949 32.764.961 33.505.936 34.235.774 

     

Mutaties AU 2020 2021 2022  

Algemene uitkering 686.767 826.814 776.793  

Voorschoolse voorz. Peuters  13.500 13.500 0  

Schulden en armoede 0 -20.549 0  

Voogdij / 18- 6.544 0 0  

Participatie -161.799 -78.790 -46.955  
 545.012 740.975 729.838  
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Mutaties reserves (taakveld 0.10) 

 

De mutaties in de reserves worden allemaal verantwoord op taakveld 0.10 Mutaties reserves. In de onderstaande 

tabellen worden alle mutaties, exclusief bestaand beleid, weergegeven. In bijlage 8 is een overzicht opgenomen van 

het verloop van de reserves over de periode t/m 2022. Hieruit wordt duidelijk wat het effect van de jaarlijkse mutaties 

is op het saldo van de reserve. 

 

Omschrijving Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 

 Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten 

Algemene reserve         

Precariobelasting 984.000   984.000   984.000     

Bestuurlijke samenwerking  50.000   50.000   50.000    

Uitbreiding Griffie  29.000   29.000      

Applicatie burgerzaken  15.000   15.000   15.000    

Digitalisering bouwverg.  10.000        

Invoering Wet normalisering   50.000   50.000      

Kapitaallasten investeringen  68.000   38.000   28.000   18.000  

Kapitaallasten investeringen  2.075   2.075   2.075   2.075  

Visie op de vesting  25.000   25.000      

Opstellen nota grondbeleid  10.000        

Overbrenging archiefbestand   25.000   37.500      

Overbrenging archiefbestand   45.000        

Weerstandsreserve         

Kapitaallasten investeringen   850.000        

Begraafrechten         

Begraafrechten bevriezen  7.200   14.400   21.600   28.800  

Kostendekkingspercentage  20.986   20.986   20.986   20.986  

Bestemmingsplannen         

Primitieve voeding reserve 40.000   40.000   40.000   40.000   

Kapitaallasten investeringen   30.000        

MFC 't Harde         

Kapitaallasten investeringen  153.957   153.957   153.957   153.957  

Onderwijshuisvesting         

Primitieve voeding reserve 897.162   897.162   897.162   897.162   

Kapitaallasten investeringen  1.140.788   1.140.788   1.140.788   1.140.788  

Kapitaallasten investeringen   17.042   17.042   17.042   17.042  

Openbare ruimte         

Primitieve voeding reserve 184.792   184.792   184.792   184.792   

Kapitaallasten investeringen   478.101   67.877   67.877   141.313  

Openbare verlichting         

Primitieve voeding reserve 84.944   84.944   84.944   84.944   

Kapitaallasten investeringen  11.582   11.582   11.582   11.582  

Reinigingsheffingen         

Kostendekkingspercentage  339.415   254.415  254.415  254.415 

Sociaal domein         

Primitieve voeding reserve 460.648   460.648   460.648   460.648   

Primitieve onttrekking   900.063   900.063   900.063   900.063  

Arm en moedig  20.100   20.100   20.100   20.100  

Borging Doorbraak lokaal  18.375        

Buurtwerk  28.000   28.000   28.000   28.000  

Consulent Wmo  64.500   64.500   64.500   64.500  

Intensivering jeugdbeleid  20.000   20.000   20.000   20.000  

Jongerencentrum De Deel  23.750        

Medewerker servicebalie   38.900   38.900   38.900   38.900  

Inhuur consulententeam  75.000        

Vervoermiddelen         

Primitieve voeding reserve 98.250   98.250   98.250   98.250   

Kapitaallasten investeringen  71.085   71.085   71.085   71.085  

Kapitaallasten investeringen   64.459   64.459   64.459   64.459  

 2.749.796  4.702.378  2.749.796  3.219.729  2.749.796  3.075.429  1.765.796  3.081.065  
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Investeringsplanning 

 

De onderstaande jaarlasten, bestaande uit structurele afschrijvings- en rentelasten of afschrijvingslasten in eens, zijn 

opgenomen in de meerjarenprogrammabegroting. Een volledig overzicht van alle investeringskredieten is terug te 

vinden achter in het boekwerk. 

 

Omschrijving investering 2019 2020 2021 2022 

Taak 0.4 Overhead 
    

Aanschaf huisvesting vervoermiddelen 220.000  
   

Vervanging Vorkheftruck 17.500  
   

Vervanging koffieautomaten 30.000  
   

I&A/ICT-werkplekconcept 600.000  
   

Zaakgericht werken 250.000  
   

Afschrijving en rente 858.419  
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Programma 1 

Veiligheid 
 

Taakvelden 
Crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid. 

Portefeuillehouder:  burgemeester J.N. Rozendaal 

Domein:  Samen leven  

 

Algemene informatie 
 

Visie: 

Onze gemeente streeft naar een zo optimaal mogelijke veiligheid en bescherming van mensen, dieren, goederen en 

milieu. Vanuit de samenhang tussen deze taakvelden zal een reëel optimum aan veiligheid bereikt moeten worden.  

 

Ontwikkelingen en trends: 

De gemeente Elburg maakt deel uit van het politieteam Veluwe Noord, bestaande uit zes gemeenten  (Hattem, Heerde, 

Epe, Elburg, Nunspeet, Oldebroek). De bovenlokale samenwerking tussen deze gemeenten op het gebied van veiligheid 

wordt steeds groter. Zo is er door de gemeenten Veluwe Noord een gezamenlijk integraal veiligheidsplan (IVP) opgesteld 

en wordt jaarlijks een gezamenlijk uitvoeringsplan opgesteld. In 2019 zal gewerkt gaan worden aan het nieuwe IVP 

voor de jaren 2020 – 2023. Daarnaast wordt steeds meer in regionaal verband gewerkt aan gezamenlijk beleid op 

allerlei terreinen.  

 

Ondermijning is een onderwerp dat de komende tijd de nodige aandacht zal vragen. Belangrijk element van 

ondermijning is het risico van verweving van onder- en bovenwereld. Als gemeenten willen we deze zo veel mogelijk 

tegengaan en deze vanuit een passende aanpak en effectief instrumentarium bestrijden. Thema’s die spelen zijn daarbij 

onder meer: Hennep, OMG’s, Bibob en vitale vakantieparken. 

 

Ook zien we de woonoverlast en de overlast door personen met verward gedrag toenemen. Teneinde hier adequaat op 

te kunnen reageren wordt er steeds meer verbinding gelegd tussen het beleidsveld veiligheid en het beleidsveld 

(jeugd)zorg, zowel in de uitvoering als ook in de plan- en beleidsvorming. We zien daarbij dat zorg en veiligheid in 

veel casussen steeds meer hand in hand gaan. Daarnaast wordt ook steeds meer de verbinding gelegd met bewoners 

om hen te betrekken bij en gezamenlijk te werken aan de fysieke en sociale veiligheid in onze gemeente.  

 

Binnen crisisbeheersing is bevolkingszorg de kerntaak van de gemeentelijke kolom. De gemeenten hebben een 

belangrijke rol bij het voorkomen en bestrijden van rampen en crises. Indien zich een crisis of ramp voordoet dan 

bieden de gemeenten opvang en verzorging, zorg voor milieu, ruimte en bouwzaken en nazorg. Gemeenten adviseren 

op alle taken van de Veiligheidsregio. In de komende periode wordt ingezet op de zelfredzaamheid binnen de 

samenleving. Daarnaast vindt er voor opleiden, trainen en oefenen een verdiepingsslag plaats.  

 

Doelstellingen en te leveren prestaties / activiteiten 
 

Hoofddoelstelling 

 

Subdoelstelling Activiteiten 

 

1. Crisesbeheersing 

Voorkomen en beperken van 

onveilige situaties. 

Goed voorbereid zijn op branden, 

ongevallen en mogelijke rampen. 

• Handboek Officier van Dienst Bevolkingszorg opstellen 

• Bevolkingszorg oefenen, trainen en opleiden naar de eisen 

van Bevolkingszorg op Orde. 

• Scenario’s uit het risicoprofiel uitwerken, waaronder 

stroomuitval en zelfredzaamheid. 

• Netcentrisch werken versterken. 

2. Het Veiligheidsgevoel: 

Het behouden dan wel 

verbeteren van het huidig niveau 

van veiligheid (2017) van de 

mensen die in Elburg verblijven. 

 

 

Het bewaren van de veiligheid in 

onze gemeente en het bevorderen 

van het veiligheidsgevoel  van de 

bewoners in onze gemeente. 

 

• In het integraal veiligheidsplan 2016 – 2019 Veluwe Noord 

zijn de speerpunten van beleid opgenomen. In het jaarlijkse 

uitvoeringsplan worden deze speerpunten nader uitgewerkt 

in concrete acties.  In 2019 wordt een nieuw IVP voor de 

jaren 2020 – 2023 opgesteld.  

3. Criminaliteit en openbare 

orde: 

Vermindering criminaliteit. 

Vermindering van (woon) overlast en 

vandalisme. 

• Het opstellen van beleidsregels woonoverlast. 

• Plan van aanpak personen met verward gedrag. 

• Extra inzet op handhaving en repressie bij overlast door 

jongeren.  

• Bij overlast door minderjarigen worden naast de jongeren 

zelf ook de ouders betrokken. Politie en straathoekwerk zijn 

hierbij belangrijke partners. 

• Inzet buro Halt. 
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Hoofddoelstelling 

 

Subdoelstelling Activiteiten 

 

• Jeugdoverlast en vandalisme wordt besproken in het 

overlastnetwerk en wanneer nodig wordt direct ingezet op 

aanpak van zich voordoende overlast situaties. 

Verlaging van het aantal inbraken. • Het terugdringen van (woning) inbraken is als speerpunt 

opgenomen in het integraal veiligheidsplan en in het 

jaarlijkse uitvoeringsplan zijn tal van acties opgenomen om 

het aantal inbraken tegen te gaan. Hierbij noemen wij o.a. 

acties in het kader van het Donkere Dagen Offensief, witte 

voetjes acties, organiseren bewonersavonden, bevorderen 

deelname Burgernet, bevorderen gebruik WhatsApp 

groepen, invoering Digitaal Opkopers Register. 

Verhogen van de eigen 

verantwoordelijkheid van de burgers. 

• Bewoners worden steeds meer betrokken bij 

veiligheidsproblemen in hun wijk. Te denken valt hierbij aan 

deelname Burgernet, Burgeralert, whats app groepen, 

preventie /voorlichting inbraakpreventie. 

• Er vindt regelmatig overleg plaats met de wijkcomités over 

de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Daarnaast sluiten 

de wijkagenten regelmatig aan bij de wijkcomité-

vergaderingen. 

• De inzet van Buurtbemiddeling bij overlastsituaties c.q. 

woonproblemen. 

 

 
Leefbaarheid en veiligheid verbeteren 

door alcohol en drugsgebruik en de 

verkrijgbaarheid ervan te 

ontmoedigen. 

• Hiervoor zijn in het integraal veiligheidsplan, het 

horecaconvenant en in de nota gezondheidsbeleid een flink 

aantal afspraken gemaakt en diverse acties opgenomen. 

 Ondermijning en verweving van de 

onderwereld met de bovenwereld 

tegengaan. 

• Aanpak hennepteelt en drugshandel. 

• Invoeren en verder ontwikkelen Bibob. 

• Tegen gaan invloed OMG’s. 

• Organiseren van bewustwordingssessies voor ambtenaren 

en bestuurders, het opstellen van een ondermijningsbeeld 

en het inrichten van de gemeentelijke organisatie hiertoe.  

 

 

 

Verbonden partijen 
Bovenstaande beoogde maatschappelijke effecten worden nagestreefd met behulp van de inzet van verbonden partijen.  

▪ Samenwerking Noord Veluwe 

▪ Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland 

▪ NOG Veiligheidshuis  

▪ Politie Noord- en Oost Gelderland 

 

Beleidsindicatoren 
Beleidsindicatoren zijn verplicht voorgeschreven in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 

(BBV). Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat raadsleden zich 

een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten.  

 

Indicator Eenheid Jaar Elburg Gelderland Nederland Bron Omschrijving 

Winkeldiefstal per 1.000 

inwoners 

per 1.000 

inw. 

2017 0,7 1,7 2,2 CBS Het aantal winkeldiefstallen per 

1.000 inwoners. 

Diefstal uit woning per 1.000 

inwoners 

per 1.000 

inw. 

2017 1,5 2.5 2,9 CBS Het aantal diefstallen uit 

woningen, per 1.000 inwoners. 

Geweldsmisdrijven per 1.000 

inwoners 

per 1.000 

inw. 

2017 2,6 4,2 5,0 CBS Het aantal geweldsmisdrijven, per 

1.000 inwoners. Voorbeelden van 

geweldsmisdrijven zijn seksuele 

misdrijven, levensdelicten zoals 

moord en doodslag en dood en 

lichamelijk letsel door schuld 
(bedreiging, mishandeling, etc.). 

Vernieling en beschadiging per 

1.000 inwoners 

per 1.000 

inw. 

2017 3,5 4,3 4,8 CBS Het aantal vernielingen en 

beschadigingen, per 1.000 

inwoners. 

Verwijzingen Halt per 10.000 

inwoners van 12-17 jaar 

per 10.000 

inw. 

2017 132 94 132 Halt Het aantal verwijzingen per 10.000 

jongeren 12 - 17 jaar 

Jeugdcriminaliteit % 2015 0,55 1,29 1,45 Verwey Het percentage jongeren (12-23 
jaar) dat met een delict voor de 

rechter is verschenen. 
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Middelen  
 
1. Veiligheid                         

             
Meerjarencijfers per Rekening Begroting Meerjarenbegroting 2019-2022 

programma 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

         

Lasten             

Bestaand beleid 1.766.117  1.707.706  1.776.874  1.776.874  1.802.928  1.829.273  

Prijscompensatie       19.854  20.145  20.451  

              

MPB 2018-2021             

Verdeelmodel VNOG       6.200  6.200    

              

Totaal lasten programma 1.766.117  1.707.706  1.776.874  1.802.928  1.829.273  1.849.724  

        
Baten             

Bestaand beleid 33.082  19.721  19.950  19.950  20.349  20.757  

Prijscompensatie       399  408  415  

              

Totaal baten programma 33.082  19.721  19.950  20.349  20.757  21.172  

       
Saldo             

Saldo van baten en lasten 1.733.035 N  1.687.985 N  1.756.924 N  1.782.579 N  1.808.516 N  1.828.552 N  

       
       

Per taakveld Lasten Baten 2019 2020 2021 2022 

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.228.698 N  6.700 V  1.221.998 N  1.245.640 N  1.269.540 N  1.287.505 N  

1.2 Openbare orde en veiligheid 548.176 N  13.250 V  534.926 N  536.939 N  538.976 N  541.047 N  

Saldo van baten en lasten 1.776.874 N  19.950 V  1.756.924 N  1.782.579 N  1.808.516 N  1.828.552 N  

 
 

MPB 2018-2021 

 

Verdeelmodel VNOG 

De Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG) heeft tot taak alle 22 gemeenten in de regio te voorzien van 

gelijkwaardige, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, 

rampenbestrijding en crisisbeheersing.  

Het Algemeen Bestuur van de VNOG heeft hiertoe een passende verdeelsystematiek gekozen. De gemeentelijke 

bijdragen aan de VNOG worden daarbij gebaseerd op de verhouding van de in de algemene uitkering van het 

gemeentefonds opgenomen bedrag voor het cluster OOV/brandweer en rampenbestrijding. Vanaf 2017 is het nieuwe 

verdeelmodel ingegaan. Het nieuwe verdeelmodel gaat de gemeente Elburg uiteindelijk in 2021 cumulatief €  31.000 

extra kosten. Voor de invoering van het nieuwe financieel verdeelmodel wordt een ingroeitermijn gehanteerd van vijf 

jaar. 
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Programma 2 

Verkeer, vervoer en waterstaat 
 

Taakvelden 
Verkeer en vervoer, parkeren, recreatieve havens, economische havens en waterwegen, openbaar vervoer  

Portefeuillehouder:  wethouder H. Wessel 

Domein:  Ruimte 

 

Algemene informatie 
 

Visie: 

De gemeente Elburg streeft naar een duurzame en veilige verkeersomgeving. Hiertoe zijn in het verleden besluiten 

genomen betreffende het convenant Duurzaam Veilig. Waar mogelijk worden de (elektrische) fiets, het reguliere 

openbaar vervoer en ViaVé ingezet als alternatief voor de auto in het woon- en werkverkeer binnen de regio. Het 

integrale verkeersbeleid is verwoord in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). 

Onze gemeente streeft naar een kwalitatief goede leefomgeving en een integrale aanpak van de openbare ruimte. 

 

Ontwikkelingen en trends:  

In het landelijke mobiliteitsbeleid neemt het programma "Slim & Duurzaam" een steeds belangrijkere plaats in. Het 

"slim"-gedeelte beoogt om voor elke willekeurige verplaatsingsbehoefte alle beschikbare mogelijkheden online te 

inventariseren, en aan de gebruiker een advies op maat te verstrekken. Dit wordt ook wel "Mobility as a Service" 

(MaaS) genoemd. Verder wordt ingezet op digitale communicatie tussen de voertuigen en de infrastructuur, zodat de 

beschikbare infrastructuur optimaal benut kan worden. Een en ander vergt landelijke en provinciale initiatieven en 

coördinatie. Het "duurzaam"-gedeelte beoogt om zoveel mogelijk verplaatsingen te laten plaatsvinden met duurzame 

vervoermiddelen. Daarbij valt te denken aan de elektrische auto, maar vooral aan de (elektrische) fiets en 'de 

benenwagen'. 

 

Doelstellingen en te leveren prestaties / activiteiten 
 

Hoofddoelstelling 

 

Subdoelstelling Activiteiten 

 

1. Verkeersveiligheid: 

Afname van het aantal 

verkeersongevallen 

Conform landelijke normen streven naar 

27% minder verkeersdoden in 2020 ten 

opzichte van het peiljaar 2007 en 27% 

minder gewonden in 2020 ten opzichte 

van het peiljaar 2006. Voor wat betreft 

het aantal gewonden is de doelstelling 

voor 2020 negen. 

Jaarlijks wordt de verkeersveiligheid gemonitord, en 

worden zo nodig maatregelen voorgesteld. De ernstige 

eenzijdige verkeersongevallen hebben doorgaans geen 

infrastructurele oorzaak, en zijn dus lastig te 

bestrijden. 

2. Bereikbaarheid: 

Waarborgen van de bereikbaarheid 

van voorzieningen.  

Stimuleren van duurzame  

binnengemeentelijke verplaatsingen. 

 

 

  

 

Stimuleren van kleinschalig openbaar 

vervoer. 

Onderzoek doen naar de belemmeringen om zich  

binnengemeentelijk per (elektrische) fiets of te voet te 

verplaatsen, en deze belemmeringen zo mogelijk weg 

te nemen. Daarnaast onderzoeken hoe verplaatsingen 

per(elektrische) fiets of te voet gestimuleerd kunnen 

worden. 

Onderzoek doen naar de haalbaarheid van een 

buurtbus 't Harde – Dronten. 

3. Wonen en verkeer: 

Terugdringen van verkeersoverlast 

en verhogen van de 

verkeersveiligheid en verhogen van 

de leefbaarheid in woonwijken en op 

belangrijke schoolroutes 

Terugdringen van 

snelheidsoverschrijdingen en 

parkeerplaatstekort in woonwijken. 

Op dit moment is nog niet bekend voor welke locatie(s) 

aanvragen zullen worden gedaan voor extra 

snelheidsremmende maatregelen en extra 

parkeergelegenheid. Wel blijkt het aantal aanvragen 

toe te nemen, zodat prioriteiten moeten worden 

gesteld. 

 Laad-infrastructuur De laad-infrastructuur laten meegroeien met de vraag. 

4. Openbare verlichting 

Het waarborgen van de openbare en 

sociale veiligheid (bij duisternis) 

door verlichting 

Binnen de kom: 

Verlichting langs openbare wegen, 

parkeerplaatsen en langs wegen en 

voetpaden met als functie hooftoegang 

naar woningen 

Verlichten van achterpaden die in 

eigendom en beheer bij de gemeente zijn 

Buiten de bebouwde kom(bestemming) 

Verlichten van kruisingen en splitsingen 

van wegen, bochten en gevaarlijke 

punten. 

In 2015 is het onderhoud van de openbare verlichting 
aanbesteed met 8 regiogemeenten. De aannemer moet 

contractueel de opdrachtgever ontzorgen en zal met 

vervangingsadviezen komen. 

 

Het huidige beheer/beleidsplan stamt uit 1998 en 

wordt vervangen door een nieuw beleids/beheerplan. 

 

Waar mogelijk en kosten efficiënt zal de 

verlichtingsinstallatie worden vervangen of 

geüpgraded. 
 



Programmabegroting 2019 Beleidsbegroting – De Paragrafen 

Pagina 22 van 99 

Hoofddoelstelling 

 

Subdoelstelling Activiteiten 

 

5. Openbare ruimte (wegen)  

Het beheer van de openbare ruimte 

is op orde 

BOR systematiek: 

Centrumgebieden en begraafplaatsen 

kwaliteit ‘hoog’ 

Overige gebieden kwaliteit ‘basis’ 

In overeenstemming met het beheerplan 

openbare ruimte. 

Het beheer van de gehele openbare ruimte wordt 

integraal op orde gehouden.  

De prestaties van zowel eigen dienst als aannemers 

worden door het regelmatig houden van de BOR-

schouw gemonitord.  

 

Verbonden partijen 
Bovenstaande beoogde maatschappelijke effecten worden nagestreefd met behulp van de inzet van verbonden partijen.  

• Samenwerking Noord Veluwe 

(Per 1 januari 2018 is de gemeente Elburg de regionale coördinator voor de basismobiliteit (ViaVé). In dit regionale verband 

wordt kennis en ervaring uitgewisseld en waar mogelijk samengewerkt.) 

 

Beleidsindicatoren 
Beleidsindicatoren zijn verplicht voorgeschreven in het Besluit begroting en verantwoording prov incies en gemeenten 

(BBV). Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat raadsleden zich 

een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten. Programma 2 kent geen verplicht voorgeschreven 

beleidsindicatoren 

 

Middelen  
 
2. Verkeer, vervoer en waterstaat                         

             
Meerjarencijfers per Rekening Begroting Meerjarenbegroting 2019-2022 

programma 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

         

Lasten             

Bestaand beleid 2.998.646  3.492.806  2.858.365  3.431.959  3.015.442  3.034.430  

Prijscompensatie       18.707  18.988  19.268  

Investeringsplanning     548.594  -410.224    173.436  

              

Kadernota 2018             

Opstellen fietsvisie     25.000  -25.000      

              

Totaal lasten programma 2.998.646  3.492.806  3.431.959  3.015.442  3.034.430  3.227.134  

        
Baten             

Bestaand beleid 344.890  366.315  362.062  362.062  364.506  366.996  

Prijscompensatie       2.444  2.490  2.540  

              

Totaal baten programma 344.890  366.315  362.062  364.506  366.996  369.536  

       
Saldo             

Saldo van baten en lasten 2.653.757 N  3.126.491 N  3.069.897 N  2.650.936 N  2.667.434 N  2.857.598 N  

       
       

Per taakveld Lasten Baten 2019 2020 2021 2022 

2.1 Verkeer en vervoer 3.010.479 N  89.593 V  2.920.886 N  2.502.062 N  2.518.703 N  2.709.020 N  

2.2 Parkeren 32.510 N  41.469 V  8.959 V  9.772 V  10.600 V  11.445 V  

2.3 Recreatieve havens 388.970 N  231.000 V  157.970 N  158.646 N  159.331 N  160.023 N  

2.4 Economische havens 0 V  0 V  0 V  0 V  0 V  0 V  

2.5 Openbaar vervoer 0 V  0 V  0 V  0 V  0 V  0 V  

Saldo van baten en lasten 3.431.959 N  362.062 N  3.069.897 N  2.650.936 N  2.667.434 N  2.857.598 N  

 

Kadernota 2018 

 

Opstellen fietsvisie 

In het coalitieakkoord is afgesproken om een haalbaarheidsonderzoek naar ontbrekende schakels in het fietspadennet 

te doen. De kosten van dit onderzoek worden geraamd op € 25.000.  
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Investeringsplanning 

 

De onderstaande jaarlasten, bestaande uit structurele afschrijvings- en rentelasten of afschrijvingslasten in eens, zijn 

opgenomen in de meerjarenprogrammabegroting. Een volledig overzicht van alle investeringskredieten is terug te 

vinden achter in het boekwerk. 

 

Toelichting investeringsplanning    
Omschrijving investering 2019 2020 2021 2022 

Taak 2.1 Verkeer en vervoer 
    

Vervanging lichtmasten  94.400  
   

Investeringen conform BOR 1.262.018  95.529  0  1.468.730  

Bijdrage rotonde Kop van de haven 300.000  
   

Reconstructie kruispunt Nunspeterweg 62.000  
   

Verkeersveiligheid Rondweg 45.000  
   

Aanleg/verbeteren fietsverbindingen 94.869  
   

Aanleg fietsroutes 
   

2.000.000  

Fietsstimulering 115.000  
   

Vervanging Volkswagen T4 Pick Up [43-BG-RS] 40.000  
   

Vervanging Volkswagen Pick Up [58-VS-TP]] 40.000  
   

Vervanging Volkswagen Pick Up [06-VS-XZ] 40.000  
   

Maatregelen leefbaarheid vesting 550.000  
   

Vervanging 2 sneeuwschuivers 16.000  
   

Materieel gladheidsbestrijding 250.000  
   

Afschrijving en rente 548.594  4.776  0  173.436  

 

Aanleg fietsroutes 

In het coalitieakkoord is afgesproken om een haalbaarheidsonderzoek naar ontbrekende schakels in het fietspadennet 

te doen. Vooruitlopend op de uitkomsten van dit onderzoek is een stelpost kapitaallasten voor 2022 opgevoerd 

gebaseerd op een investering van € 2 miljoen. 
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Programma 3 

Economie 
 

Taakvelden 
Economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen, 

economische promotie 

Portefeuillehouder:  wethouder H. Wessel / wethouder A.J. Klein (economische promotie) 

Domein:  Ruimte 

 

Algemene informatie 
 

Visie: 

Werk is van essentieel belang voor mensen. Werk geeft structuur aan het leven van mensen, zorgt voor financiële 

onafhankelijkheid en voor zelfredzaamheid. Om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en te houden, willen 

we de plaatselijke economie stimuleren en een positief vestigingsklimaat voor bedrijven bevorderen. We willen lokale 

ondernemers optimaal ondersteunen en ruimte geven. 

 

Ontwikkelingen en trends: 

Als gemeente bevinden we ons in een van de sterkste economische groeiregio’s van Nederland met een krachtig 

midden- en klein bedrijf. Om een groeiregio te blijven wordt er gewerkt aan de ideale infrastructuur voor groei. Hiervoor 

is het nodig om de handen in een te slaan, samenwerking is meer dan ooit vereist. Vaak op meer niveaus: samen 

strategisch denkend waar het moet, samen de handen uit de mouwen stekend waar het kan. Zo werken samen aan 

het behoud en de groei van werkgelegenheid, een verbeterd ondernemingsklimaat en een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat voor bedrijven.  

De volgende aandachtsgebieden worden vanuit regionale samenwerking (Samenwerking Noord Veluwe en regio Zwolle) 

opgepakt: menselijk kapitaal/ sociaal economische agenda, leefomgeving, mobiliteit en bereikbaarheid, energie, 

regionaal programma werklocaties. 

 

Doelstellingen en te leveren prestaties / activiteiten 
 

Hoofddoelstelling 

 

Subdoelstelling Activiteiten 

 

1. Vergunningverlening 

 

Een snelle, adequate en klantgerichte 

behandeling van vergunningen. 

Aanstellen van een casemanager. 

2. Bedrijvigheid 

 

Meer ruimte voor de vestiging van kleine 

bedrijfjes in bestaande of voormalige 

agrarische bedrijven. Voorwaarde is dat 

het gaat om bedrijven die passen in hun 

omgeving.  

Invulling geven aan agenda Vitaal Platteland.  

 Fase II van bedrijventerrein Broeklanden 

is in ontwikkeling genomen.  

Uitgifte kavels Fase II van bedrijventerrein Broeklanden.  

 Meer bedrijvigheid rondom de afrit A-28 

en het NS-station.  

Mogelijkheden bekijken voor meer bedrijvigheid rondom de 

afrit A-28 en het NS-station.  

 Derde fase winkelcentrum ’t Harde is 

afgerond.  

Afronden project derde fase winkelcentrum ’t Harde.  

 100 banenplan continueren. In samenspraak met het bedrijfsleven (BKE) continueren 

van het beleid rondom het 100 banenplan.  

 Vliegveld Lelystad biedt kansen voor het 

bedrijfsleven en de werkgelegenheid in 

onze regio. Wel willen we zorgvuldig de 

overlast voor onze inwoners monitoren.  

Economische kansen Vliegveld Lelystad onderzoeken.  

 

Geluideffecten van Vliegveld Lelystad monitoren. 

3. Toerisme  

Versterking van de bijdrage van 

de toeristisch-recreatieve sector 

aan de plaatselijke 

werkgelegenheid en het 

voorzieningenniveau.  

Meer toeristen en meer toeristische 

bestedingen gedurende een verlengd 

toeristenseizoen. 

Er zal meer op de zowel nationale als internationale 

marketing worden ingezet. Onze marketingpartners richten 

zich op de Duitse en Vlaamse toerist. Uit onderzoek blijkt 

dat deze doelgroep niet aan een bepaalde vakantieperiode 

vastzit. 

Toeristische en recreatieve 

mogelijkheden van vooral de haven en 

de Vesting meer benutten. 

Door de regionale samenwerkingsverbanden tussen overheid 

en ondernemers worden er diverse lijnen ontwikkeld (bijv. 

Hanzevaarlijn en Fiets- en kofferdiensten). 

Meer toeristen in Elburg via de 

recreatievaart en meer toeristische 

overnachtingen. 

In samenwerking met de regio loopt het project Gastvrije 

Randmeren.  

Uitbreiding van de toeristische 

mogelijkheden. 

Er wordt regionaal gewerkt aan het vermarkten van de 

Hanze en het aantrekken en aansluiten bij regionale 

evenementen (bijv. Roots to the Woods). 
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Verbonden partijen 
Bovenstaande beoogde maatschappelijke effecten worden nagestreefd met behulp van de inzet van verbonden partijen.  

▪ Samenwerking Noord Veluwe 

▪ Regio Zwolle 

▪ Project De Diamant Midden-Nederland 

▪ Plaatselijke ondernemers/bedrijvenkringen 

 

Beleidsindicatoren 
Beleidsindicatoren zijn verplicht voorgeschreven in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 

(BBV). Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat raadsleden zich 

een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten.  

 

Indicator Eenheid Jaar Elburg Gelderland Nederland Bron Omschrijving 

Banen per 

1.000 

inw 15-

64jr 

2017 662,9 752,0 758,2 LISA Het aantal banen, per 1.000 

inwoners in de leeftijd van 15-64 

jaar. 

Functiemenging % 2017 50,8 52,8 51,6 LISA De functiemengingsindex (FMI) 

weerspiegelt de verhouding tussen 

banen en woningen, en varieert 
tussen 0 (alleen wonen) en 100 

(alleen werken). Bij een waarde van 

50 zijn er evenveel woningen als 

banen. 

 

Middelen  
3. Economie                         

             
Meerjarencijfers per Rekening Begroting Meerjarenbegroting 2019-2022 

programma 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

         

Lasten             

Bestaand beleid 372.954  761.168  742.938  836.355  841.555  821.832  

Prijscompensatie       5.200  5.277  5.355  

Investeringsplanning     1.917        

              

Kadernota 2018             

Deelname regionale projecten/onderzoeken     50.000        

Maatregelen 'Visie op de vesting'     25.000    -25.000    

Coördinatie vesting (0,11 fte)     8.250        

Uitbreiding dienstverlening VVV     8.250        

              

Totaal lasten programma 372.954  761.168  836.355  841.555  821.832  827.187  

        
Baten             

Bestaand beleid 261.722  338.439  448.737  448.737  453.881  459.128  

Prijscompensatie       5.144  5.247  5.353  

              

Totaal baten programma 261.722  338.439  448.737  453.881  459.128  464.481  

       
Saldo             

Saldo van baten en lasten 111.232 N  422.729 N  387.618 N  387.674 N  362.704 N  362.706 N  

       
       

Per taakveld Lasten Baten 2019 2020 2021 2022 

3.1 Economische ontwikkeling 0 V  0 V  0 V  0 V  0 V  0 V  

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 85.672 N  85.672 V  0 V  162 V  327 V  496 V  

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 408.927 N  70.719 V  338.208 N  340.744 N  318.313 N  320.915 N  

3.4 Economische promotie 341.756 N  292.346 V  49.410 N  47.092 N  44.718 N  42.287 N  

Saldo van baten en lasten 836.355 N  448.737 V  387.618 N  387.674 N  362.704 N  362.706 N  
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Kadernota 2018 

 

Deelname regionale projecten/onderzoeken 

In het coalitieakkoord is opgenomen dat geïnvesteerd wordt in de samenwerking in de Regio Zwolle op het gebied van 

economische ontwikkelingen, arbeidsmarkt en bereikbaarheid. Hier wordt structureel € 50.000 voor uitgetrokken. 

 

Maatregelen ‘Visie op de vesting’ 

In de afgelopen maanden is door de verschillende partijen uit de vesting gezamenlijk gewerkt aan een "Visie op de 

Vesting" en aan een bijbehorend pakket van maatregelen. Voor bekostiging van de kleinere maatregelen als bebording 

en het voeren van procedures wordt vooralsnog wordt voor 2019 en 2020 een eenmalige bijdrage van €  25.000 

geraamd. Vanaf 2021 wordt een p.m.-post opgenomen. Voorgesteld wordt de eenmalige kosten ad € 50.000 te dekken 

uit de algemene reserve. 

 

Coördinatie vesting (0,11 fte)  

Gelet op de wensen vanuit de Vesting en de eigen ervaringen over welke belangen en projecten er allemaal spelen in 

de vesting wordt voorgesteld een ambtelijk coördinator Vesting aan te stellen. Omdat het werken met een ambtelijk 

coördinator Vesting een belangrijke meerwaarde heeft, wordt voorgesteld om over te gaan tot een structurele invulling 

hiervan. Voor de ambtelijk coördinator Vesting is de structureel benodigde inzet 4 uur per week. Hiermee is een bedrag 

gemoeid van € 8.250 per jaar. 

 

Uitbreiding dienstverlening VVV 

Voor een optimale bekendheid met de vesting Elburg is een uitbreiding van de dienstverlening VVV (voor onder andere 

het bijhouden van de website) onontbeerlijk. Hier wordt € 8.250 voor beschikbaar gesteld.  

 

Investeringsplanning 

 

De onderstaande jaarlasten, bestaande uit structurele afschrijvings- en rentelasten of afschrijvingslasten in eens, zijn 

opgenomen in de meerjarenprogrammabegroting. Een volledig overzicht van alle investeringskredieten is terug te 

vinden achter in het boekwerk. 

 

    
Omschrijving investering 2019 2020 2021 2022 

Taak 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 
    

Stroomkasten weekmarkten 25.000  
   

Afschrijving en rente 1.917  
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Programma 4 

Onderwijs 
 

Taakvelden 
Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingzaken 

Portefeuillehouder:  wethouder  S.W. Krooneman 

Domein:  Samen leven / Ruimte 

 

Algemene informatie 
 

Visie: 

Leerlingen kunnen voor het volgen van basis- en voortgezet onderwijs zo dicht mogelijk bij huis naar school. Dat geldt 

voor alle leerlingen, ook buiten het regulier onderwijs. Binnen de mogelijkheden die er zijn, wordt gestreefd naar 

passend onderwijs binnen de eigen gemeentegrenzen. Inzet is om in elke kern minimaal één basisschool te behouden. 

Beheersing van de basisvaardigheden (Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden) is voor alle inwoners van belang 

om zichzelf te kunnen redden en mee te kunnen doen in de maatschappij.  

 

Ontwikkelingen en trends: 

Op dit moment wordt de Wet Educatie en Beroepsonderwijs vernieuwd. De wijze van financiering gaat daardoor 

mogelijk op de schop, waardoor de gelden mogelijk via de decentrale uitkering naar de gemeenten toekomt en niet 

meer verdeeld wordt via de arbeidsmarktregio’s.  

 

Doelstellingen en te leveren prestaties / activiteiten 
 

Hoofddoelstelling 

 

Subdoelstelling Activiteiten 

 

1. Kinderen ontvangen 

zoveel mogelijk thuisnabij en 

passend onderwijs. 

 

Zorg dragen voor voldoende huisvesting in 

zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin 

voor zowel primair als voortgezet 

onderwijs. Doorverwijzen van leerlingen 

dan wel gebruikmaken van elkaars 

gebouwen moet mogelijk zijn ongeacht 

denominatie. 

 

Onderwijs afgestemd op de behoeften van 

de leerling. 

 

Keuzevrijheid en ruimte voor alle soorten 

onderwijs. 

 

Het aantal thuiszitters zoveel mogelijk 

beperken. 

 

Vaststellen integraal accommodatiebeleid 

(maatschappelijk en onderwijshuisvesting) 

 

Stimuleren van de realisatie van een dekkend netwerk 

passend onderwijs door de scholen in de gemeente 

Elburg. Ondersteunen van initiatieven in het kader van 

passend onderwijs (zoals de Taalklas).  

 

Uitwerken (regionaal) plan ter voorkoming van 

thuiszitters.  

 

2. Zelfstandig 

functionerende 

volwassenen. 

Meer inwoners beschikken over voldoende 

basisvaardigheden, het aantal 

laaggeletterden neemt af. 

 

Meer jongeren betreden de arbeidsmarkt 

met een startkwalificatie.  

Opstellen lokaal actieplan aanpak laaggeletterdheid in 

samenwerking met bibliotheek, onderwijs en lokale 

(welzijns)partners.  

 

Terugdringen aantal voortijdig schoolverlaters door 

doorontwikkeling sluitende aanpak in samenwerking 

tussen jongere, RMC, onderwijs, jeugdhulp en gemeente. 
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Beleidsindicatoren 
Beleidsindicatoren zijn verplicht voorgeschreven in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 

(BBV). Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat raadsleden zich 

een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten.  

 

Indicator Eenheid Jaar Elburg Gelderland Nederland Bron Omschrijving 

Absoluut verzuim  per 

1.000 

inw 5-

18jr 

2017 0,5 2,28 1,82 Ingrado Het aantal leerlingen dat niet staat 

ingeschreven op een school. 

Relatief verzuim per 

1.000 

inw 5-

18jr 

2017 26,24 23,10 26,58 Ingrado Het aantal leerlingen dat wel staat 

ingeschreven op een school, maar 

ongeoorloofd afwezig is. 

Voortijdige schoolverlaters % inw 

12-23jr 

2016 1,3 1,4 1,7 DUO Het percentage van het totaal 

aantal leerlingen (12 tot 23 jaar) 

dat voortijdig, dat wil zeggen zonder 

startkwalificatie, het onderwijs 
verlaat.  

 

Middelen 
 
4. Onderwijs                         

             
Meerjarencijfers per Rekening Begroting Meerjarenbegroting 2019-2022 

programma 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

         

Lasten             

Bestaand beleid 2.410.427  2.390.437  2.305.973  2.305.973  2.320.711  2.335.670  

Prijscompensatie       14.738  14.959  15.182  

              

Totaal lasten programma 2.410.427  2.390.437  2.305.973  2.320.711  2.335.670  2.350.852  

        
Baten             

Bestaand beleid 183.678  188.240  245.590  245.590  247.920  250.296  

Prijscompensatie       2.330  2.376  2.424  

              

Totaal baten programma 183.678  188.240  245.590  247.920  250.296  252.720  

       
Saldo             

Saldo van baten en lasten 2.226.749 N  2.202.197 N  2.060.383 N  2.072.791 N  2.085.374 N  2.098.132 N  

       
       

Per taakveld Lasten Baten 2019 2020 2021 2022 

4.1 Openbaar basisonderwijs 122.323 N  0 V  122.323 N  124.060 N  125.824 N  127.614 N  

4.2 Onderwijshuisvesting 1.357.235 N  8.500 V  1.348.735 N  1.351.376 N  1.354.056 N  1.356.773 N  

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 826.415 N  237.090 V  589.325 N  597.355 N  605.494 N  613.745 N  

Saldo van baten en lasten 2.305.973 N  245.590 V  2.060.383 N  2.072.791 N  2.085.374 N  2.098.132 N  
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Programma 5 

Sport, cultuur en recreatie 
 

Taakvelden 
Sportbeleid en activering, sportaccommodaties  

Portefeuillehouder:  wethouder S.W. Krooneman  

Domein:  Samen leven / Ruimte 

 

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, musea, cultureel erfgoed, media  

Portefeuillehouder:  wethouder A.J. Klein 

Domein:  Samen leven / Ruimte  

 

Algemene informatie 
 

Visie: 

Onze gemeente streeft naar een voldoende voorzieningenniveau, afgestemd op maatschappelijke behoeften op het 

terrein van cultuur, sport en recreatie.  

De gemeente Elburg als Parel van de Veluwe met haar vesting, haven, buitengebied, bossen en zandverstuiving wil dit 

potentieel optimaal gebruiken en benutten voor toerisme, recreatie en sport waarbij in samenwerking met vrijwilligers - 

en belangenorganisaties (kunst en cultuurhistorie en voor sport de sportverenigingen) gekomen wordt tot invulling hiervan. 

 

Ontwikkelingen en trends:  

De BTW-sportvrijstelling wordt per 1 januari 2019 uitgebreid waardoor er door de gemeente en sportverenigingen in 

de toekomst minder BTW terug gevorderd kan worden. Gemeenten kunnen worden gecompenseerd door een beroep 

te doen op een specifieke uitkering van het Rijk. 

 

Doelstellingen en te leveren prestaties / activiteiten 
 

Hoofddoelstelling 

 

Subdoelstelling Activiteiten 

 

1. Streven naar behoud van een 

goed gedifferentieerd aanbod van 

voorzieningen op het gebied van 

welzijn, cultuur, sport en vrije 

tijd. 

 

Voldoende accommodaties op het 

terrein van sport, welzijn en 

recreatie. 

Vaststellen accommodatiebeleid. 

Goed onderhouden van bestaande accommodaties en actief 

meedenken bij uitbreidingsvraagstukken. 

Blijven ondersteunen van 

verenigingsleven en vrijwilligerswerk 

(zie programma 1). 

Vanuit Cultuur inzetten op versterken en samenwerken van 

diverse verenigingen en instellingen. Cultuur en erfgoed 

verbinden met activiteiten voor scholen, ouderen, mensen met 

een beperking en anderen. Musea, verenigingen, ondernemers 

stimuleren op het ontwikkelen van aanbod gericht op de 

doelgroepen.  

 

Bezien of een gemeentelijk steunpunt kan worden gecreëerd 

waar (ervarings)deskundigen de verenigingen op maat bijstaan 

over vrijwilligerswerk, bestuur, regelgeving, verzekeringen en 

het bevorderen van onderlinge samenwerking en kennisdeling 

tussen verenigingen. 

 

Het stimuleren en waarderen van 

instellingen die actief zijn op het 

gebied van kunst/creativiteit, cultuur 

en muziek. 

 

 

 

Inzetten op aanbod gericht op Kunst, 

Cultuur, Muziek en Erfgoed voor 

inwoners (basisscholen, voortgezet 

onderwijs, ouderen), recreanten en 

toerisme. 

Stimuleren van nieuwe initiatieven; faciliterende en 

ondersteunende rol gemeente, ook bij de zoektocht naar 

nieuwe financiële kansen en mogelijkheden. Daarbij ook 

richten op de inwoners als recreant binnen de eigen gemeente. 

Nieuwe cultuurgerichte activiteiten en evenementen in de 

‘donkere periode’. 

 

In samenwerking met cultuurgerichte aanbieders en 

ondernemers, verder door ontwikkelen van (vraaggericht)  

aanbod voor alle doelgroepen in de gemeente Elburg 

(inclusieve samenleving). Het aanbod ook zodanig maken dat 

‘verhaallijnen’ tot stand gebracht kunnen worden waarmee ook 

arrangement tot stand gebracht kunnen worden. Opstarten 

pilot ‘Cultuurmenukaart’ waarbij cultuuraanbod via website 

geboekt kan worden. Aanbod ook zodanig ‘invullen’ dat ook 

inwoners/doelgroepen uit omliggende gemeenten kunnen 

‘boeken’ en doorontwikkeling aanbod voor recreant/toerist. 

Inzetten op externe financieringen voor invulling van 

Cultuurmenukaart. 
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Hoofddoelstelling 

 

Subdoelstelling Activiteiten 

 

Het behoud van het cultuurhistorisch 

erfgoed. 

Inzetten op het actueel  

Houden van redengevende beschrijvingen van gemeentelijke 

monumenten. Parels behouden voor de gemeente en daarbij 

financiële ondersteuning als ‘prikkel’ voor onderhoud 

monumenten meer gaan uitdragen. Actualiseren van overzicht 

varende monumenten en keitjesstoepen.  

 

2. Recreatie  

Versterking van de bijdrage van 

de toeristisch-recreatieve sector 

aan de plaatselijke 

werkgelegenheid en het 

voorzieningenniveau.  

 

Versterking van het 

cultuurhistorische karakter van 

Elburg. 

Uitvoering geven aan de beleidsnota Spots op Elburg en 

Evenementenbeleid.  

3. Spelen: 

Gebruik van speelplaatsen 

optimaliseren 

De aanwezigheid van speelplaatsen 

meer afstemmen op de behoefte in 

de huidige situatie/samenstelling van 

de buurt. 

Bij vervangingen in overleg met gebruikers bezien of 

vervanging wenselijk is en of een en ander nog aansluit bij de 

doelgroep. 

 

Verbonden partijen 
Bovenstaande beoogde maatschappelijke effecten worden nagestreefd met behulp van de inzet van verbonden partijen.  

▪ Gastvrij Randmeren; 

▪ Hanzestedenmarketing;  

▪ Vanuit gemeente verbindingen leggen met diverse partners, waaronder: 

- Provincie Gelderland; inzet meer cultuurparticipatie met relatie cultuur-erfgoed-zorg en ondernemen en 

deelname aan Provinciale sportambities. 

- Musea, koren/muziekverenigingen/muziekschool, overige instellingen en ondernemers; inzet cultuureducatie 

scholen (basis- en voortgezet onderwijs); 

- Nationaal Ouderenfonds; inzet van cultuur voor ouderen; bestrijding eenzaamheid maar ook participatie.  

- Erfgoed Gelderland; inzet en behoud monumenten 

- Fondsen; (nieuwe) ideeën uitwerken voor samenwerkingen instellingen/scholen e.a. voor nieuwe financiële 

geldstromen 

- Regiogemeenten; samenwerken en afstemmen voor o.a. evenementen en regionale/provinciale projecten 

- Culturele instellingen en verenigingen, musea, scholen, zorginstellingen; inzet op samenwerken en verbinden 

- Bedrijven; verbinding leggen met culturele sector; cultuur is óók economie! 

- Bedrijven, instellingen, musea e.a om Hanze meer bekendheid te geven ener op in te zetten. 

- Stichting WIEL: uitvoering Breedtesport (relatie sport en gezonde leefstijl), aangepast sporten (deelname 

sporten mensen met een beperking door vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten) en 

stimulering vrijwilligerswerk sportverenigingen. 

- Stichting zwembad “De Hokseberg” te ’t Harde: exploitatie en beheer openluchtzwembad “De Hokseberg”.  
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Middelen  
 
5. Sport, cultuur en recreatie                         

             
Meerjarencijfers per Rekening Begroting Meerjarenbegroting 2019-2022 

programma 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

         

Lasten             

Bestaand beleid 3.678.292  3.802.241  3.797.174  4.044.146  4.081.117  4.094.637  

Prijscompensatie       36.971  37.520  38.087  

Investeringsplanning     100.472      167.500  

              

Kadernota 2018             

Kwaliteit openbare ruimte (terugdraaien 

bezuiniging)     65.000        

Verbod chemische onkruidbestrijding     25.000        

Ondersteuning initiatieven uit de wijk/buurt     5.000        

Extra wegmeubilair (bankjes, etc.)     5.000        

Culturele subsidies (culturele evenementen, 

muziek)     10.000        

Uitvoering E-depot     24.000    -24.000    

Adviseur duurzaam digitaal informatiebeheer     12.500        

              

Totaal lasten programma 3.678.292  3.802.241  4.044.146  4.081.117  4.094.637  4.300.224  

        
Baten             

Bestaand beleid 366.336  269.013  266.679  266.679  272.013  277.453  

Prijscompensatie       5.334  5.440  5.548  

              

Totaal baten programma 366.336  269.013  266.679  272.013  277.453  283.001  

       
Saldo             

Saldo van baten en lasten 3.311.956 N  3.533.228 N  3.777.467 N  3.809.104 N  3.817.184 N  4.017.223 N  

       
       

Per taakveld Lasten Baten 2019 2020 2021 2022 

5.1 Sportbeleid en activering 118.323 N  32.250 V  86.073 N  86.468 N  86.868 N  87.269 N  

5.2 Sportaccommodaties 619.995 N  95.498 V  524.497 N  526.773 N  529.071 N  698.900 N  

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 307.299 N  38.095 V  269.204 N  272.254 N  275.345 N  278.478 N  

5.4 Musea 520.576 N  0 V  520.576 N  526.989 N  509.498 N  516.104 N  

5.5 Cultureel erfgoed 301.583 N  75.336 V  226.247 N  227.362 N  228.482 N  229.613 N  

5.6 Media 385.520 N  0 V  385.520 N  391.178 N  396.921 N  402.750 N  

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.790.850 N  25.500 V  1.765.350 N  1.778.080  N 1.790.999 N  1.804.109 N  

Saldo van baten en lasten 4.044.146 N  266.679 V  3.777.467 N  3.809.104  N  3.817.184 N  4.017.223 N  

 

Kadernota 2018 

 

Kwaliteit openbare ruimte 

De openbare ruimte kan een positieve invloed hebben op de gezondheid en welbevinden van inwoners. Het is belangrijk 

dat de fysieke ruimte, inclusief voorzieningen zoals meubilair, speeltoestellen e.d. van goede kwaliteit is en er 

voldoende mogelijkheden zijn om te ontspannen, te recreëren en te bewegen. Mensen moeten zich veilig voelen in hun 

omgeving. Daar waar mogelijk willen we de betrokkenheid bij de eigen woonbuurt vergroten. De afgelopen jaren is als 

gevolg van de recessie fors bezuinigd op de kwaliteit van de openbare ruimte, daarnaast is het chemisch bestrijden 

van onkruid op verharding beëindigd. Met de huidige middelen krijgen we de openbare ruimte niet op het vastgestelde 

kwaliteitsniveau. Voorgesteld wordt hiertoe een structureel bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen waarmee:  

▪ bezuinigingen uit het verleden ongedaan gemaakt worden (€ 65.000); 

▪ het verbod op chemische bestrijding wordt opgevangen (€ 25.000); 

▪ initiatieven uit de wijk/buurt ondersteund kunnen worden (€ 5.000) en 

▪ extra wegmeubilair geplaatst kan worden (€ 5.000).  

 

Culturele subsidies 

Ieder jaar weer zijn er in de gemeente Elburg aansprekende initiatieven gericht op de beleving van kunst, cultuur, 

historie en muziek. Evenementen, concerten en lezingen dragen bij aan de levendigheid in de gemeente, de vorming 

van onze jeugd en de ontspanning van inwoners en toeristen. We koesteren de uitstekende reputatie van lokale 

muziekverenigingen, koren en musici. 

Voorgesteld wordt verzoeken ten behoeve van subsidiëring evenementen in het kader van kunst, cultuur, historie en 

muziek te ondersteunen en hiertoe structureel € 10.000 beschikbaar te ste llen. 
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Uitvoering E-depot  

Eind 2018 loopt het onderzoek e-Depot Streekarchivariaat NoordWest Veluwe (SNWV) fase 2 ten einde. Dan is bekend 

hoe het regionale e-Depot van het Streekarchivariaat er uit moet zien. Het e-Depot is een uit de Archiefwet 

voortvloeiende verplichting tot het hebben van een digitale archiefbewaarplaats die naast de bestaande “papieren” 

archiefbewaarplaats beheerd wordt. Dat vergt dus een extra beheerorganisatie. Omdat we nog geen inzicht hebben in 

de werkelijke structurele kosten, worden nu tijdelijke middelen gevraagd om daadwerkelijk het regionale digitale 

duurzame informatiebeheer gestalte te geven. In 2019 start daarmee het uitvoeringsproject regionaal e -Depot. In dat 

uitvoeringsproject van 2 jaar wordt dan het e-Depot aangeschaft en ingericht. Het SNWV vraagt voor een periode van 

2 jaar € 240.000 (€ 120.000 per jaar). Per gemeente betekent dat € 24.000 per jaar. Deze kosten zijn geraamd voor 

een tijdelijk medewerker als functioneel beheerder e-Depot (schaal 8), en voor de aanschaf en inrichting van de 

regionale e-Depotvoorziening. Onlosmakelijk hieraan verbonden is het advies vanuit het inspectierapport van het 

Streekarchivariaat om een eigen ICT-infrastructuur te hebben. De hierbij te verwachten kosten over 2019 zijn 

onderdeel van het project e-Depot. Structurele kosten voor onderhoud en beheer van het e-Depot zullen vanaf boekjaar 

2021 nodig zijn. De kosten voor 2021 en verder worden voorlopig nog p.m. geraamd. 

 

Adviseur duurzaam digitaal informatiebeheer 

De ontwikkelingen in het onderzoek naar het e-Depot laten zien dat het onontbeerlijk is een terzake kundige 

beleidsmedewerker/adviseur duurzaam digitaal informatiebeheer (e-Depot) te hebben. Deze medewerker kan de 

ontwikkelingen op het gebied van duurzaam digitaal informatiebeheer op landelijk niveau vertalen naar lokaal en 

regionaal niveau en daarop advies uitbrengen bij de gemeenten en haar samenwerkingsverbanden. Daar is bijzondere 

expertise voor nodig. Expertise die de relatie en de kwaliteit van de bestaande duurzame archiverings- en 

beheerstructuren herkent en kan vertalen naar de ontwikkelingen van de nieuwe digitale structuren op gebied van 

archief- en informatiebeheer. De advisering en kennisoverdracht naar gemeenten vindt plaats in nauwe samenwerking 

met de archiefinspectie van het Streekarchivariaat. Voor de goede orde: Digitaal duurzaam informatiebeheer is een 

wettelijke taak die moet worden uitgevoerd naast de bestaande “papieren” beheertaken. Omdat de tijdelijke 

projectleider onderzoek e-Depot heeft laten zien over ruim voldoende kennis en kunde te beschikken, stelt het 

Streekarchivariaat voor deze medewerker per 1 januari 2019 aan de formatie van het Streekarchivariaat toe te voegen. 

De loonkosten worden in 2019 geraamd op € 62.500,00. Het gemeentelijk aandeel hierin is € 12.500. 

 

Investeringsplanning 

De onderstaande jaarlasten, bestaande uit structurele afschrijvings- en rentelasten of afschrijvingslasten in eens, zijn 

opgenomen in de meerjarenprogrammabegroting. Een volledig overzicht van alle investeringskredieten is terug te 

vinden achter in het boekwerk. 

 

Toelichting investeringsplanning    

Omschrijving investering 2019 2020 2021 2022 

Taak 5.2 Sportaccommodaties 
    

Renovatie kunstgrasvelden 487.000  
   

Verplaatsen DSV '61 
   

4.000.000  

Realisering half kunstgrasveld 
   

250.000  

Taak 5.5 Cultureel erfgoed 
    

Herstel klokkenstoel en uitbreiding carillion 320.000  
   

Fondsenwerving -160.000  
   

Taak 5.7 Openbaar groen en recreatie 
    

Vervanging Hustler gazonmaaier 6.000  
   

Vervanging Roberine maaier 1515 60.000  
   

Vervanging Tractor 90.000  
   

Vervanging Klepelmaaier 70.000  
   

Afschrijving en rente 100.472  
  

167.500  

 

Onderzoek verplaatsen DSV ’61 naar kern Doornspijk 

De wens van DSV ’61 om het sportpark te verplaatsen richting de kern Doornspijk zal worden onderzocht. De eenmalige 

kosten hiervoor bedragen € 50.000. Vooruitlopend op eventuele besluitvorming in deze is in 2022 een stelpost 

kapitaalasten gereserveerd waaruit een investering van ca. € 4 miljoen bekostigd kan worden.  

 

Realisering half kunstgrasveld 

Sportvereniging 't Harde heeft de afgelopen jaren een zodanig leden- en teambestand dat er een capaciteitsprobleem 

is ontstaan als het gaat om het aantal speelvelden. Dit geldt zowel voor wat betreft de trainingen als de wedstrijden. Op 

dit moment heeft de vereniging 1 kunstgrasveld, 2 natuurgrasvelden en een natuurgras pupillenveld. Een optie om 

binnen het huidige complex de capaciteit te verhogen is door het natuurgras van het pupillenveld te vervangen door 

kunstgras. De investeringskosten worden geraamd op € 250.000. De kapitaallasten worden vanaf 2022 geraamd op 

€ 27.500.  
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Programma 6 

Sociaal Domein 
 

Taakvelden 
Samenkracht en burgerparticipatie, wijkteams, inkomensregelingen, begeleide participatie,  

arbeidsparticipatie, maatwerkvoorzieningen(Wmo), maatwerkdienstverlening 18+,  

maatwerkdienstverlening 18-, geëscaleerd zorg 18+, geëscaleerd zorg 18- 

Portefeuillehouder:  wethouder S.W. Krooneman / Burgemeester J.N. Rozendaal (wijkteams) 

Domein:  Samen leven 

 

Algemene informatie 
 

Visie: 

Een 'inclusieve samenleving' waarbij voor alle inwoners gestreefd wordt naar economische zelfstandigheid, 

zelfredzaamheid en een menswaardige deelname aan het maatschappelijk verkeer. Bewustwording en bevordering van 

een gezonde, actieve levensstijl voor een gezonde bevolking.    

 

We willen de meest passende zorg en ondersteuning voor onze inwoners, binnen het daarvoor beschikbare financiële 

kader. De zorg en ondersteuning vindt plaats zo dicht mogelijk bij de jeugdigen, de gezinnen en het eigen netwerk. 

De regie ligt hierbij bij hen zelf. De ondersteuning is kortdurend en licht waar kan (ambulant, vrij toegankelijk); 

langdurig en intensief waar nodig.  

 

Ontwikkelingen en trends:  

• De kosten van de zorg voor jeugdigen lopen op. Door vroegtijdige signalering en preventie willen we de instroom 

in zware jeugdhulp voorkomen. We zetten in op netwerkversterking en eigen kracht van gezinnen. 

Maatwerkoplossingen in gezinnen en de zorg zo thuisnabij mogelijk inzetten.  

• De beweging om mensen langer thuis te laten wonen maakt dat gemeenten steeds meer complexe individuele 

problematiek op het bordje krijgen, met name rond psychiatrisch georiënteerde problematiek. Dit vraagt in de 

sfeer van huisvesting, maar ook in de ondersteuning om meer maatwerkoplossingen. Daar waar samenwerking 

tussen relevante partijen al nooit een luxe was is het nu een absolute basisvoorwaarde om deze problematiek het 

hoofd te bieden. Het vraagt ook om aanpassing van het voorzieningenpakket.  

• Het landelijk integratiebeleid wijzigt de komende jaren. De Wet Inburgering gaat op de schop, waardoor gemeenten 

(naar verwachting vanaf 2020) weer verantwoordelijk worden voor de gehele inburgering. Daarnaast gaan er 

nieuwe regels gelden omtrent het verstrekken van een uitkering aan nieuwkomers. De gemeenten moeten 

nieuwkomers eerst financieel ontzorgen door vaste lasten als huur en zorgverzekering in te houden op de 

bijstandsuitkering. Deze financiële ontzorging wordt na verloop van tijd afgebouwd zodat de nieuwkomer steeds 

meer regie krijgt.   

• Bij toekenning van bijstandsuitkeringen blijkt dat deze doelgroep vaak te maken heeft met (meerdere) 

beperkingen, waardoor meer ondersteuning nodig is (langdurige voorzieningen) om duurzame uitstroom via zo 

regulier mogelijke arbeid te realiseren.  

 

Doelstellingen en te leveren prestaties / activiteiten 
 

Hoofddoelstelling 

 

Subdoelstelling Activiteiten 

 

1. Economische 

zelfstandigheid: 

Iedereen doet mee en draagt 

zijn/haar steentje bij aan de 

samenleving, waarbij regulier 
werk altijd het streven is.  

Bijstandsgerechtigden die 

(gedeeltelijk) kunnen werken, 

werken zo regulier mogelijk.  

Bijstandsgerechtigden nemen deel aan maatwerktrajecten waarin ze 

(opnieuw) leren werken en toewerken naar een zo regulier mogelijke 

baan en zo mogelijk uit de uitkering stromen.  

Bij het 100 banenplan streven we naar de plaatsing van 

werkzoekenden waaronder ook mensen met een beperking.  

De gemeente heeft hierbij een voorbeeldfunctie.  

Nieuwkomers worden actief 

begeleid bij het leren werken in 

Nederland.  

Intensieve begeleiding en coaching door de consulent statushouders, 

in samenwerking met VluchtelingenWerk. 

Inzetten op intensieve taaltrajecten, passend bij de inburgeraar. Dit 

wordt zoveel mogelijk gecombineerd met vrijwilligerswerk, stage, 

opleiding of werk.  

Iedereen die iets kan doen, is actief op een bij hen aansluitend 

niveau. Dit kan bijv. arbeidsmatige dagbesteding of vrijwilligerswerk 
zijn. 

Bijstandsgerechtigden met een 

lange afstand tot de arbeidsmarkt 

zetten zich in op een 

participatieniveau dat bij hen past. 

Waarborgen dat elke burger in 

zijn levensonderhoud kan 

voorzien. 

 

Huidig voorzieningenniveau voor 

mensen met een laag inkomen 

zoveel mogelijk handhaven. 

We blijven aan rechthebbenden de Individuele Inkomenstoeslag, 

bijzondere bijstand, volwassenenpakket, kindpakket, collectieve 

zorgverzekering en compensatie eigen risico voor de  

zorgverzekering verstrekken. 
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Hoofddoelstelling 

 

Subdoelstelling Activiteiten 

 

De basis voor het minimabeleid 

blijft 110% van de bijstandsnorm. 

Voor de doelgroep kinderen (het kindpakket) en deelnemers aan de 

Collectieve zorgverzekering wordt 120% van de bijstandsnorm 

gehanteerd. Bij het kindpakket wordt ook een vergoeding toegekend 

bij inkomens tussen 120% en 130% van de bijstandsnorm. 

2. Zelfredzaamheid: 

Burgers zo lang mogelijk zo 

zelfstandig mogelijk laten 

functioneren in hun eigen sociale 

omgeving. 

Bevorderen van adequate woon- 

en leefomgeving voor 

zorgbehoevenden en mensen met 

een beperking. 

Wijkontmoetingscentra (WOC) stimuleren in het ontwikkelen van 

een aanbod aan activiteiten die dichtbij en voor iedereen makkelijk 

bereikbaar zijn. De beweging om mensen in de wijk, verenigingen 

en vrijwilligers te verbinden hoort daar onlosmakelijk bij. 

Kleinere zorgvraag d.w.z. 

minder beroep doen op de 

professionele hulpverlening en 

meer inzet van onderling 

dienstbetoon, vrijwilligers en de 

mantelzorg. 

Stimuleren van projecten en activiteiten die een stimulans hieraan 

geven, zoals de mantelzorgwaardering, wijkgericht werken, 

wijkontmoetingscentra, financieel trefpunt.  

In samenwerking met stichting WIEL een breed palet aan 

ondersteuningsmogelijkheden realiseren voor mantelzorgers, zoals 

respijtzorg, hulp bij zorgadministratie enz.. 

Bevorderen van deelname aan 

het maatschappelijke verkeer. 

Tegengaan van vereenzaming. Stimuleren van onderling contact, activiteiten, deskundigheid mbt 

eenzaamheid zoals verwoord in plan van aanpak eenzaamheid. 

Uitvoering 75+ huisbezoek, zo mogelijk ook voor andere kwetsbare 

groepen. 

‘Inclusieve samenleving’ door 

non-discriminatie, participatie, 

gelijke kansen en 

toegankelijkheid 

Personen met een beperking 

compenseren met kwalitatief 

goede voorzieningen op het 

gebied van maatschappelijke 

ondersteuning. 

In gesprek zijn met mensen over compensaties middels de 

keukentafelgesprekken, Team Doe’th in Wijkontmoetingscentra 

(WOC), Cliëntervaringsonderzoek, Adviesraad Sociaal Domein. 

Vanuit de afstemming meer maatwerk bieden. Bij het inkopen van 

voorzieningen Wmo de kwaliteit laten prevaleren op prijs.  

Huidig voorzieningenniveau voor 

mensen met een beperking zoveel 

mogelijk handhaven. 

Meer inzetten op algemene en collectieve voorzieningen indien dat 

kan. Waardoor de maatwerkvoorzieningen beschikbaar blijven voor 

mensen die niet zonder kunnen.  

3. Zelfstandig functionerende 

volwassenen: 

Vormen van de jeugd tot 

volwassen burgers die 

zelfstandig functioneren in de 

samenleving. 

Zinvolle vrijetijdsbesteding voor 

de jeugd. 

Stimuleren van jongeren door focus hierop van welzijns- / jongeren 

organisaties als WIEL, Hervormde Stichting Jeugd- en Jongerenwerk 

en @Roberts. 

Maatschappelijke betrokkenheid 

van de jeugd vergroten. 

Bevorderen via maatschappelijke stage.  

Planmatige steunen van 

initiatieven die bijdragen aan 

preventief jeugdbeleid. 

Uitwerking vindt plaats middels de nota preventief jeugdbeleid.  

 Blijvend inzetten op een centrale 

positie voor het CJG. 

Middels versteviging van de relatie met huisartsen, onderwijs en 

lokale partners.   

 Integreren van het lokaal 

onderwijsbeleid binnen het 

jeugdbeleid door samenwerking 

en inzet van onderwijsbegeleiding. 

In het uitvoeringsprogramma Lokaal Educatieve Agenda 2017 - 2018 

wordt hiervoor de basis gelegd. 

 Jongeren in een kwetsbare positie  

vallen niet tussen wal en schip.  

Er is passende begeleiding voor jongeren in een kwetsbare positie 

die niet meer bereikt kunnen worden door het reguliere hulpaanbod 

en groot risico lopen om af te glijden. We onderzoeken welke 

ondersteuning er op structurele termijn nodig is om geen jongere 

tussen wal en schip te laten vallen.  

 Het bieden van een 

basisvoorziening voor kinderen 

van 2-4 jaar voor spelen, 

ontwikkelen en ontmoeten in 

georganiseerd verband binnen 

peuterspeelzalen. 

Het aanbod van de basisvoorziening zal in stand gehouden worden 

en er wordt toegewerkt naar een toegankelijk aanbod van 2 

dagdelen voor alle peuters.  

 Persoonlijke ontplooiing en het 

maatschappelijk functioneren van 

volwassenen in dreigende 

achterstandssituaties door 

ontwikkeling van kennis, inzicht 

en vaardigheden. 

Integraal werken en vroegtijdig inzetten op ondersteuning en 

versterking zelfredzaamheid, waar nodig maatwerk. Versterken van 

vroegtijdige signalering probleemgebieden bij intakegesprekken.  

4. Maatschappelijke 

participatie: 

Inwoners zien naar elkaar om en 

zetten zich in voor de Elburgse 

samenleving. 

 

Behoud en versterken van het 

vrijwilligerswerk. 

Overbelasting van actieve 

vrijwilligers tegengaan. 

Vrijwilligerswerk blijft een 

belangrijk onderdeel van de 

Elburgse samenleving.   

Er is een centraal steunpunt voor vrijwilligers en organisaties waar 

ze de nodige ondersteuning kunnen krijgen bij zaken omtrent 

vrijwilligers en vrijwilligerswerk.  We brengen jongeren vroeg in 
aanraking met vrijwilligerswerk, door behoud van de MaS en het 

stimuleren van organisaties om jongeren in te schakelen. De nieuwe 

lichting gepensioneerden houden we actief betrokken bij de 

samenleving door hen te informeren over vrijwilligerswerk. 

Vrijwilligerswerk naast een uitkering wordt gestimuleerd maar het 

mag de zoektocht naar een baan niet in de weg staan.   

Versterken van het 

gemeenschapsleven. 

 

Versterken van het culturele 

leven. 
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Hoofddoelstelling 

 

Subdoelstelling Activiteiten 

 

Versterken van het sport- en 

verenigingsleven. 
Extra inzet op sportstimulering bij minima, nieuwe Nederlanders, 

ouderen en mensen met een beperking. Ieder nieuw verenigingslid 

is meteen ook een potentiële vrijwilliger. 

 

Verbonden partijen 
Bovenstaande beoogde maatschappelijke effecten worden nagestreefd met behulp van de inzet van verbonden partijen. 

Voor het gehele sociale domein geldt dat samenwerking met de samenleving in de breedste zin noodzakelijk is om de 

doelstellingen te realiseren. Daarbij gaat het om formele organisaties, zoals zorg- en welzijnsorganisaties, maar 

toenemend ook met informele organisaties als vrijwilligersorganisaties, kerken, wijkcomités. 

 

Voor Jeugd zijn naast de hierboven genoemde samenleving in de volle breedte het Centrum voor Jeugd en gezin en 

het onderwijs belangrijke partijen. Ook het jeugd- en jongerenwerk en de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders zijn 

partijen die noodzakelijk zijn om de gewenste veranderingen te kunnen realiseren. Ook Veilig thuis, Raad voor de 

kinderbescherming, de rechtbanken en andere partijen in het zogenaamde gedwongen kader zijn belangrijk. Omdat de 

toegang tot niet-vrij toegankelijke jeugdhulp ook plaats kan vinden via de (huis)arts en de rechterlijke macht zijn ook 

deze partijen belangrijke partijen bij het realiseren van de doelstellingen.  

Voor de uitvoering van de Participatiewet is de InclusiefGroep een belangrijke verbonden parti j (zowel vanuit 

opdrachtgevers- als vanuit aandeelhoudersperspectief). Tevens de samenwerking in FactorWerk Noord-Veluwe 

(subregionale samenwerking binnen de arbeidsmarktregio Stedenvierkant met FactorWerk als gezamenlijk 

werkbedrijf).  

 

Beleidsindicatoren 
Onderstaande beleidsindicatoren zijn verplicht voorgeschreven in het Besluit begroting en verantwoording provincies 

en gemeenten (BBV).  Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat 

raadsleden zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten.  

 

Indicator Eenheid Jaar Elburg Gelderland Nederland Bron Omschrijving 

Bijstandsuitkeringen per 

1.000 

inw 18jr 

en ouder 

2017 18,8 35,9 41,9 CBS Het aantal personen met een 

bijstandsuitkering, per 1.000 

inwoners. 

Aantal re-

integratievoorzieningen 

per 

1.000 

inw 15-

65jr 

2017 15,4 25,6 25,5 CBS Het aantal re-integratievoorzieningen, 

per 10.000 inwoners in de leeftijd van 

15-64 jaar 

Wmo-cliënten met een 

maatwerkarrangement 

per 

1.000 

inw 

2017 40 60 61 CBS Aantal per 1.000 inwoners in de 

betreffende bevolkingsgroep. Een 

maatwerkarrangement is een vorm 
van specialistische ondersteuning 

binnen het kader van de Wmo. Voor 

de Wmo gegevens geldt dat een 

referentiegemiddelde gebaseerd is op 

aantal deelnemende gemeenten. 

Kinderen in armoede %  2015 2,39 5,05 6,59 Verwey Het percentage kinderen tot 18 jaar 

dat in een gezin leeft dat van een 

bijstandsuitkering moet rondkomen. 

Netto arbeidsparticipatie % 2017 68,0 67,3 66,7 CBS Het percentage van de werkzame  

beroepsbevolking ten opzichte van de 

potentiële beroepsbevolking. 

Jeugdwerkloosheid %  2015 1,05 1,35 1,52 Verwey Het percentage werkeloze jongeren 

(16-22 jaar). 

Jongeren met jeugdhulp %  2017 7,9 11,0 11,2 CBS Het percentage jongeren tot 18 jaar 

met jeugdhulp ten opzicht van alle 

jongeren tot 18 jaar. 

 

Jongeren met jeugdreclassering % 2017 - 0,4 0,5 CBS Het percentage jongeren (12-22 jaar) 

met een jeugdreclasseringsmaatregel 

ten opzichte van alle jongeren (12-22 

jaar). 

Jongeren met jeugdbescherming % 2017 1,0 1,1 1,2 CBS Het percentage jongeren tot 18 jaar 

met een jeugdbeschermingsmaatregel 

ten opzichte van alle jongeren tot 18 
jaar. 
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Middelen  
 
6. Sociaal domein                         

             
Meerjarencijfers per Rekening Begroting Meerjarenbegroting 2019-2022 

programma 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

         

Lasten             

Bestaand beleid 21.451.460  21.164.716  21.884.263  22.133.988  22.150.713  22.344.816  

Prijscompensatie       180.298  183.009  185.740  

              

Meicirculaire             

Voorschoolse voorziening peuters       13.500  13.500    

Schulden en armoede         -20.549    

Wmo 2015       48.032  61.197  43.314  

Jeugdhulp       50.332  32.725  15.189  

Participatie       -158.312  -75.779  -43.705  

              

Kadernota 2018             

Consulent Wmo (1 fte)     64.500        

Arm en moedig     20.100        

Buurtwerk     28.000        

Borging Doorbraak lokaal     18.375  -18.375      

Subsidie @Roberts     20.000        

Jongerencentrum Zone 30     23.750  -23.750      

Tijdelijke extra inhuur consulententeam     75.000  -75.000      

              

Totaal lasten programma 21.451.460  21.164.716  22.133.988  22.150.713  22.344.816  22.545.354  

        
Baten             

Bestaand beleid 3.731.204  3.516.940  4.082.146  4.082.146  4.089.516  4.097.033  

Prijscompensatie       7.370  7.517  7.668  

              

Totaal baten programma 3.731.204  3.516.940  4.082.146  4.089.516  4.097.033  4.104.701  

       
Saldo             

Saldo van baten en lasten 17.720.257 N  17.647.776 N  18.051.842 N  18.061.197 N  18.247.783 N  18.440.653 N  

       
       

Per taakveld Lasten Baten 2019 2020 2021 2022 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.639.244 N  368.450 V  1.270.794 N  1.293.561 N  1.316.431 N  1.325.897 N  

6.2 Wijkteams 588.240 N  0 V  588.240 N  593.411 N  598.660 N  603.987 N  

6.3 Inkomensregelingen 5.032.870 N  3.666.436 V  1.366.434 N  1.292.950 N  1.273.941 N  1.275.502 N  

6.4 Begeleide participatie 3.129.281 N  0 V  3.129.281 N  2.971.269 N  2.895.795 N  2.852.399 N  

6.5 Arbeidsparticipatie 419.857 N  0 V  419.857 N  420.142 N  420.432 N  420.726 N  

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 683.342 N  47.260 V  636.082 N  639.382 N  642.732 N  646.131 N  

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.498.052 N  0 V  3.498.052 N  3.595.743 N  3.707.347 N  3.801.821 N  

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 5.728.817 N  0 V  5.728.817 N  5.863.801 N  5.982.448 N  6.084.848 N  

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 421.863 N  0 V  421.863 N  427.676 N  433.575 N  439.562 N  

6.82 Geëscaleerde zorg 18- 992.422 N  0 V  992.422 N  963.262 N  976.422 N  989.780 N  

Saldo van baten en lasten 22.133.988 N  4.082.146 V  18.051.842 N  18.061.197 N  18.247.783 N  18.440.653 N  

 

Meicirculaire 2018 

 

Op basis van de advisering inzake de meicirculaire 2018 worden mutaties doorgevoerd waarbij specifieke 

decentralisatie- en integratieuitkeringen worden ingezet voor het betreffende doel. Wanneer een uitkering eindigt 

(schulden en armoede) of omlaag gaat (participatie) wordt het betreffende budget voor dat onderdeel verlaagd. Voor 

de Wmo 2015 en jeugdhulp worden budgetten beschikbaar gehouden om volume-uitbreidingen in de toekomst op te 

kunnen vangen. Prijsstijgingen zijn in het bestaand beleid verwerkt. 

 

Mutaties Meicirculaire 2020 2021 2022 

Voorschoolse voorziening peuters (DU) 13.500 13.500 0 

Schulden en armoede (minimabeleid) 0 -20.549 0 

Wmo 2015 48.032 61.197 43.314 

Jeugdhulp 50.332 32.725 15.189 

Participatie -158.312 -75.779 -43.705 
 -46.448 11.094 14.798 
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Kadernota 2018 
 

Consulent Wmo (1 fte)  

De laatste jaren is de Wmo ingrijpend veranderd. Nieuwe taken, zoals 'begeleiding' en nieuwe doelgroepen vragen om 

adequate en klantgerichte inzet van de gemeente. Veel meer inwoners weten de gemeente te vinden, al dan niet via 

team doe'th. Dat leidt tot keukentafelgesprekken en de ervaring leert dat de vragen en de situaties waarmee de 

consulent in aanraking komt steeds complexer worden. Daarnaast neemt de Wmo-consulent vaker deel aan 

zogenaamde multidisciplinaire overleggen, voorheen ging dat via de centrale toegang. Voorgesteld wordt om de 

formatie consulent sociaal domein (Wmo) met 1 fte uit te breiden. De structurele kosten bedragen €  64.500. De 

jaarlijkse kosten kunnen worden gedekt uit de reserve sociaal domein. 
 

Arm en moedig 

Van 2015 t/m 2017 is een project 'arm en moedig' onder leiding van stichting WIEL uitgevoerd. Dit was gefinancierd 

middels cofinanciering door de gemeente en het Kansfonds. Het gaat om preventielessen op scholen, die door 

ervaringsdeskundigen (mensen die op bestaansminimum leven) en stichting WIEL worden gegeven aan kinderen op 

het VO van klas 1 en klas 2. Op scholen is beperkt aandacht en tijd beschikbaar voor onderwerpen als sparen, 

budgetteren en het creëren van een stabiele financiële basis. De kosten hiervoor bedragen € 11.800 per jaar. 

Naast de preventielessen, biedt stichting WIEL ook verschillende kinderactiviteiten aan vanuit het project 'arm en 

moedig'. Met de nadruk op aanbod voor kinderen waarvan de ouders weinig te besteden hebben. Dit biedt extra 

gelegenheid om laagdrempelig contact met ouders en kinderen op te bouwen en eventuele signalen te bespreken en/of 

naar (in)formele zorg te brengen. Dit voorziet in een extra ingang bij gezinnen met een laag inkomen. De kosten voor 

de gemeente zijn € 8.300 per jaar. De totale structurele kosten ad € 20.100 kunnen worden gedekt uit de reserve 

sociaal domein. 
 

Buurtwerk 

Al enkele jaren voert stichting WIEL projectmatig activiteiten uit om buurten en wijken te ondersteunen bij activiteiten 

die bijdragen aan sociaal contact in de wijken en buurten. Was de inzet in eerste instantie meer gericht op 'het 

bedienen' en het begeleiden van buurtinitiatieven. In de afgelopen periode is het accent meer verlegd naar het 

opzoeken van buurten. Dit blijkt activerend te werken in die zin dat mensen gevonden worden die zich willen inzetten 

voor de buurtactiviteiten. Maar ook draagt het bij aan preventie: burgers waar het niet zo goed mee gaat komen eerder 

in beeld, waardoor hulp eerder ingeschakeld kan worden en escalaties voorkomen worden. Na afloop van de provinciale 

subsidie is de financiering nog niet structureel geborgd. De afgelopen jaren is de inzet van WIEL in deze voor 50% 

gefinancierd via incidentele inzet vanuit de gemeente. De structurele kosten ad €  28.000 kunnen worden gedekt uit 

de reserve sociaal domein. 
 

Borging Doorbraak lokaal 

In verband met de opheffing van het regionale project Doorbraak is lokaal budget vrij gemaakt voor 2018 en 2019 om 

de Doorbraak-doelgroep lokaal op te vangen (collegebesluit 11 juli 2017). Tijdens deze jaren wordt tevens bezien 

welke structurele inzet nodig is om deze groep jongeren op te vangen. Uitvoering is aan stichting Wiel opgedragen. De 

eenmalige kosten ad € 18.375 worden gedekt uit de reserve sociaal domein. 
 

Subsidie @Roberts 

Het doel van @Roberts is jongeren te stimuleren een steentje bij te dragen aan de maatschappij. Zij richten zich op 

jongeren waar het over het algemeen goed mee gaat. @Roberts wil zijn inzet komende jaren continueren, uitbouwen 

en versterken en heeft daarvoor een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie ingediend. Afgelopen 2 jaren heeft de 

gemeente Elburg het belang van @Roberts reeds onderstreept door een subsidie beschikbaar te stellen 

In het coalitieakkoord is afgesproken dat we planmatige initiatieven die bijdragen aan het preventief jeugdbeleid willen 

steunen. @Roberts is betrokken bij veel maatschappelijke initiatieven binnen de gemeente Elburg en levert hier een 

heel positieve bijdrage in. Het zou dus goed passen om @Roberts een jaarlijkse subsidie van € 20.000 te verstrekken 

ter invulling/intensivering van het preventieve jeugdbeleid. 
 

Openstelling Jongerencentrum Zone 30 

Na winterseizoen 2018/2019 worden alle jongerencentra geëvalueerd. De uitkomst hiervan (en eventuele keuzes) 

nemen we op in de nieuwe nota preventief Jeugdbeleid. Vooralsnog zouden we dan het jongerencentrum in 2019 nog 

incidenteel € 23.750 willen toekennen om het daarna wel óf niet structureel te maken. Uitvoering is aan stichting Wiel 

opgedragen. Dekking kan ten laste van de reserve sociaal domein. 
 

Tijdelijke extra inhuur consulententeam 

Op grond van besluitvorming door de raad komt er voor de jaren 2018 en 2019 extra budget vrij voor de inhuur van 

extra capaciteit in het consulententeam ten behoeve van begeleiding bijstandsgerechtigden. Na evaluatie worden de 

extra middelen ad € 75.000 eventueel voor nog twee jaar beschikbaar gesteld. De eenmalige kosten worden gedekt 

uit de reserve sociaal domein.  
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Programma 7 

Volksgezondheid en milieu 
 

Taakvelden 
Volksgezondheid 

Portefeuillehouder:  wethouder S.W. Krooneman 

Domein:  Samen leven 

 

Riolering, afval, begraafplaatsen  

Portefeuillehouder:  wethouder H. Wessel 

Domein:  Ruimte 

 

Milieubeheer 

Portefeuillehouder: wethouder A.C. Sneevliet-Radstaak 

Domein:  Ruimte 

 

Projectwethouder duurzaamheid 

Portefeuillehouder: wethouder A.J. Klein 

Domein:  Ruimte 

 

Algemene informatie 
 

▪ Visie: 

Wereldwijd groeit de aandacht voor schone energie en beperken van schadelijke uitstoot. Ook lokaal neemt de 

gemeente Elburg haar verantwoordelijkheid. Dit past bij de waarde van rentmeesterschap. De overstap naar schone 

energie is een zaak van ons allemaal. Ieder huishouden en elk bedrijf gaat de gevolgen ervan merken. De gemeente 

heeft een belangrijke rol in het ondersteunen van de inwoners bij deze verandering: qua informatievoorziening, 

bewustwording en samenwerking tussen inwoners, bedrijven en organisaties.  

 

Vanuit de publieke gezondheidszorg de inwoners stimuleren om gezonde keuzes te maken. Hierbij zijn de 

uitgangspunten: 

▪ Aanpassen met veerkracht en eigen regie 

▪ Eigen verantwoordelijkheid 

▪ Ondersteuning kwetsbare inwoners 

▪ Keuzes verhouden zich tot maatschappelijke ontwikkelingen 

▪ Integraal 

▪ Inspireren en stimuleren 

▪ Lange adem 

 

▪ Ontwikkelingen en trends:  

Op het gebied van duurzaamheid zijn door actuele problemen, zoals de aardgasproblematiek in Groningen, sommige 

ontwikkelingen in een stroomversnelling gekomen. Hierop moet ook vanuit de gemeente meebewogen worden. Dit 

vraagt om focus op onder meer: 

▪ Aardgasloze nieuwbouw: inmiddels wet, maar praktische en financiële problemen zijn nog niet opgelost.  

▪ Bestaande bouw aardgasloos en energieneutraal: er moeten warmteplannen worden opgesteld met aanpak en 

oplossingen. 

▪ Alternatieve, duurzame energiebronnen: in beeld is wat er nodig is en waar het zou kunnen. De vraag ‘hoe en 

onder welke voorwaarden’ is een gezamenlijk vraagstuk voor gemeente, inwoners en bedrijven.  

Genoemde ontwikkelingen vragen ook om een aanscherping van lokale en regionale doelstellingen en prioriteiten. 

Regionaal wordt gewerkt aan een werkplan om de regio Noord-Veluwe verder te verduurzamen. Lokaal zal samen met 

inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisatie een uitvoeringsstrategie tot stand moeten komen met 

projecten die in voldoende mate bijdragen aan onze doelstellingen. 

 

Veel van de huidige milieuwetgeving zal worden geïmplementeerde in de Omgevingswet. Dit vraagt om een duidelijke, 

gemeentelijke visie op milieubeleid, vooral als het gaat om onderwerpen als geluid en bodem. Daarom zal de komende 

jaren gewerkt worden, zoveel mogelijk in NEO-verband, aan een herijking van ons huidige milieubeleid. 

Speciale aanpak vraagt de sanering van asbestdaken. Hier ligt een flinke opgave, waarbij we als gemeente willen 

zorgen voor goede oplossingen. Daarvoor trekken we samen op met regiogemeentes, provincie en betrokken 

organisaties als LTO. E.e.a. moet leiden tot een projectplan met oplossingen en financieringsmogelijkheden. 
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Een van de thema’s van de nieuwe gezondheidsnota 2017-20121 is gezond opgroeien. Als maatschappelijk effect is 

bepaald dat kinderen en jongeren het vermogen hebben om zich met veerkracht aan te passen en eigen regie te 

voeren, bij de lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Om gezonde en veilige keuzes te maken 

wordt de komende jaren binnen het beschikbare budget en capaciteit ingezet op de speerpunten: 

1. Bevorderen van gezond gewicht; 

2. Afname gebruik genotsmiddelen; 

3. Depressiepreventie (vroegsignalering, bewustwording en bespreekbaar maken); 

4. Versterking weerbaarheid en veerkracht; 

5. Verbeteren seksuele weerbaarheid en tolerantie. 

 

Voor het thema gezond ouder worden ligt de focus op de speerpunten leefstijlinterventies voor een gezonde actieve 

leefstijl en eenzaamheid onder ouderen. Met het stijgende aantal ouderen stijgt ook de vraag naar zorg. Deze 

zorgkosten kunnen worden beperkt door in te zetten op preventieve ouderenzorg. Preventieve ouderenzorg is gericht 

op het voorkomen van kwetsbaarheid en ziekten en complicaties bij oudere mensen en hun kwaliteit van leven te 

verhogen. Hierbij rekening houdend dat binnen de oudere leeftijdsgroep een grote diversiteit is wat betreft vitaliteit, 

kwetsbaarheid, chronische aandoeningen en de behoefte aan preventie, ondersteuning en zorg. 

 

Het derde thema in de gezondheidsnota is een gezonde leefomgeving. De leefomgeving heeft zijn weerslag op ons 

gedrag en op het maken van gezonde keuzes. Een ‘gezonde habitat’ is een leefomgeving die mensen beschermt, 

uitnodigt tot gezond gedrag, een omgeving biedt waar mensen redzaam kunnen zijn en deel kunnen nemen aan de 

samenleving. Bij de verdere uitwerking van de Omgevingswet/Omgevingsvisie zal gezondheid een belangrijk item zijn. 

 

Doelstellingen en te leveren prestaties / activiteiten 
Hoofddoelstelling 

 

Subdoelstelling Activiteiten 

 

1. Afval: 

Terugdringen hoeveelheid restafval 

Het bevorderen van hergebruik van 

materialen. 

Aan de hand van de in 2017 uitgevoerde evaluatie van 

het beleid t.a.v. inzameling en verwerking van afval 

het beleid actualiseren om te kunnen voldoen aan de 

VANG doelstellingen 

2. Riolering/waterhuishouding 

Wij voeren de zorg voor de 

afvalwaterketen zó uit dat de 

volksgezondheid wordt beschermd 

een goede leefomgeving wordt 
bevorderd en schade aan het milieu 

wordt voorkomen.  

We streven naar een zo hoog 

mogelijke kwaliteit, een minimale 

kwetsbaarheid van de organisaties 

en houden de kosten hiervoor zo 

laag mogelijk. Waar mogelijk en 

zinvol 

werken wij daarom samen. 

-Zorgen voor inzameling, transport en 

zuivering van stedelijk afvalwater 

-Zorgen voor kosteneffectieve inzameling, 

transport en zuivering van hemelwater 

-Zorgen dat (voor zover mogelijk) het 

grondwater de bestemming van een 

gebied niet structureel belemmert 

-Zorgen voor een doelmatig 

beheer/organisatie 

De beheeractiviteiten worden uitgevoerd in 

overeenstemming met het Afvalwaterketenplan 

Nunspeet Elburg d.d. 2013. 

De samenwerking in de afvalwaterketen wordt 

aangejaagd door het afvalwaterteam waarin Elburg, 

Nunspeet, het waterschap en sinds NEO ook Oldebroek 

deel neemt. 

 

3. Natuur en Landschap  

Het in stand houden en waar nodig 

verbeteren van de groene 

leefomgeving en van de identiteit en 

de verscheidenheid van het 

landschap. 

Versterking van natuur en 

landschapswaarden 

- Opstellen nieuw, meerjarig projectplan voor 

ontwikkeling en herstel landschapselementen; 

- Subsidieaanvraag bij provincie indienen; 

Bewoners/grondeigenaren in het buitengebied 

stimuleren tot landschapsversterking. 

Vergroten van de affiniteit met de natuur 

en het landschap 

Uitvoeren activiteiten en inzetten instrumenten 

conform lokaal uitvoeringsprogramma 

4. Duurzaamheid 

Voeren van een actief 

duurzaamheidsbeleid, zowel binnen 

de eigen organisatie als op de 

onderwerpen bouwen en 

ondernemen 

Terugbrengen energie- en 

grondstoffenverbruik. 

Uitvoeren activiteiten en inzetten instrumenten 

conform lokaal uitvoeringsprogramma 

Tegengaan van verspilling van schoon 

grondwater en andere hulpbronnen. 

Uitvoeren projecten en activiteiten en inzetten 

instrumenten conform regionaal en lokaal 

uitvoeringsprogramma. 

Voorkomen, beperken en waar nodig 

saneren van geluid, licht en 

stralingshinder.  

Bewoners, grondeigenaren en gebruikers van het 

buitengebied stimuleren tot landschapsversterking met 

behulp van beschikbare provinciale/gemeentelijke 

subsidie, een en ander conform het opgestelde 

projectplan. 

5. Gezonde samenleving: 

Gezond opgroeien 

 

Gezonde keuzes worden makkelijker 

Bevorderen gezond gewicht 

Afname gebruik genotsmiddelen 

Depressiepreventie bij jeugd 

Versterking weerbaarheid jeugd 

Verbetering seksuele weerbaarheid 

De uitvoeringsagenda is op 22 mei 2018 door het 

college vastgesteld. Op basis hiervan vinden in de 

periode van 2018 t/m 2021 effectieve interventies 

plaats. 
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Hoofddoelstelling 

 

Subdoelstelling Activiteiten 

 

Gezond ouder worden Gezonde keuzes worden makkelijker 

Bevorderen aanpassingsvermogen van 

ouderen 

Zie het gestelde onder "Gezond opgroeien". 

Gezonde leefomgeving Een vaste plek voor gezondheidsaspecten 

bij de integrale afweging gemeentelijke 

besluitvorming binnen ruimtelijk domein. 

In afwachting invoering nieuwe omgevingswet. 

 

Verbonden partijen 
Bovenstaande beoogde maatschappelijke effecten worden nagestreefd met behulp van de inzet van verbonden partijen. 

▪ GGD; De GGD voert voor de gemeente de JGZ 4-19 jarigen uit en verzorgt de monitoring en evaluatie bij 

doelstellingen met betrekking tot gezondheid. 

▪ Samenwerking Noord Veluwe; begeleiden en ondersteunen regionale duurzaamheidsprojecten   

In regionaal verband wordt kennis en ervaring uitgewisseld en waar mogelijk samengewerkt op de vakgebieden: 

basismobiliteit, openbare werken, riolering en verkeer en afvalinzameling. 

▪ Afvalwaterketenteam Nunspeet, Elburg en Waterschap (Oldebroek) 

In kringverband wordt casussen die spelen besproken, wordt beleid opgesteld en worden zaken gezamenlijk 

aanbesteed waar dit mogelijk is. 

▪ Omrin; De individuele gemeenten zijn aandeelhouder van de afvalverwerker Omrin. Hier wordt het gemeentel ijk 

restafval verwerkt. In 2017  is een evaluatie opgestart ten aanzien van het leveringscontract. Aan de uitkomsten 

hiervan zal in 2018 verder uitvoering gegeven worden. 

▪ Omgevingsdienst Noord Veluwe (ODNV); uitvoeren gemandateerde Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

(VTH-taken). 

▪ Innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe (IGEV); projectondersteuning duurzaamheid. 

▪ Icare; Icare voert voor de gemeente de JGZ 0-4 jarigen uit, zij doet dit vanuit het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). 

▪ Stichting Jeugd Noord Veluwe (SJNV); De SJNV is verantwoordelijk voor het basisteam Jeugd. Het basisteam Jeugd 

vormt samen met Icare JGZ en GGD JGZ het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

▪ Stichting WIEL; Levert door middel van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches een bijdrage bij de 

uitvoering van een gezonde leefstijl voor jongeren en ouderen. 

 

Beleidsindicatoren 
Beleidsindicatoren zijn verplicht voorgeschreven in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 

(BBV). Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat raadsleden zich 

een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten.  

 

Indicator Eenheid Jaar Elburg Gelderland Nederland Bron Omschrijving 

Huishoudelijk restafval kg per 

inwoner 

2016 229 151 200 CBS Niet gescheiden ingezameld 

huishoudelijk afval. 

Hernieuwbare elektriciteit % 2016 5,4 7,3 12,7 RWS Hernieuwbare elektriciteit is 

elektriciteit die is opgewekt uit wind, 

waterkracht, zon of biomassa. 
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Middelen 
 
7. Volksgezondheid en milieu                         

             
Meerjarencijfers per Rekening Begroting Meerjarenbegroting 2019-2022 

programma 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

         

Lasten             

Bestaand beleid 4.365.947  5.423.570  5.203.053  5.436.089  5.447.117  5.476.120  

Prijscompensatie       24.528  24.894  25.269  

Investeringsplanning     198.476  11.500  13.669  13.470  

              

Kadernota 2018             

Onderzoek windenergie     25.000  -25.000      

Toezicht energiebesparing bedrijven     9.560    -9.560    

              

Totaal lasten programma 4.365.947  5.423.570  5.436.089  5.447.117  5.476.120  5.514.859  

        
Baten             

Bestaand beleid 4.690.096  5.032.434  4.763.072  4.895.419  4.904.351  4.918.017  

Prijscompensatie       8.822  8.997  9.178  

Investeringsplanning     138.957  11.500  13.669  13.470  

              

Kadernota 2018             

Begraafrechten vier jaar bevriezen     -9.000  -9.000  -9.000  -9.000  

Toezicht energiebesparing bedrijven     2.390  -2.390      

              

Totaal baten programma 4.690.096  5.032.434  4.895.419  4.904.351  4.918.017  4.931.665  

       
Saldo             

Saldo van baten en lasten 324.149 V  391.136 N  540.670 N  542.766 N  558.103 N  583.194 N  

       
       

Per taakveld Lasten Baten 2019 2020 2021 2022 

7.1 Volksgezondheid 1.048.348 N  1.782 V  1.046.566 N  1.061.440 N  1.076.537 N  1.091.861 N  

7.2 Riolering 1.396.520 N  2.286.096 V  889.576 V  889.576 V  889.576 V  889.576 V  

7.3 Afval 1.882.887 N  2.174.867 V  291.980 V  291.980 V  291.980 V  291.980 V  

7.4 Milieubeheer 702.769 N  6.674 V  696.095 N  681.258 N  679.586 N  687.592 N  

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 405.565 N  426.000 V  20.435 V  18.376 V  16.464 V  14.703 V  

Saldo van baten en lasten 5.436.089 N  4.895.419 V  540.670 N  542.766 N  558.103 N  583.194 N  

 

Kadernota 2018 

 

Onderzoek windenergie  

In het coalitieakkoord is afgesproken om een zorgvuldig onderzoek te doen naar de toepassing van windenergie en het 

beperken van aardgasverbruik in bestaande wijken. De eenmalige kosten worden geraamd op € 25.000. 

 

Toezicht energiebesparing bedrijven 

Meegenomen is het collegebesluit van 20 februari 2018 (agendapunt 6) waarin voor 3 jaar (2018-2020) middels 

deelsubsidiëring door de provincie uitvoering wordt gegeven aan toezicht op energiebesparing van bedrijven. 

 

Bevriezen begraafrechten 2019-2022  

In het coalitieakkoord is afgesproken om de tarieven voor begraafrechten de komende 4 jaar te bevriezen. Met een 

geraamde inkomstenstijging van 2% betekent dat in 4 jaar tijd een ‘verliespost’ van € 36.000. De reserve 

begraafrechten wordt ingezet bij een tekort welke de 80% kostendekking begraafrechten overschrijdt. Dit betekent 

een jaarlijks tekort van € 1.800 (20% van € 9.000) oplopend tot € 7.200 in 2022. 
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▪ Investeringsplanning 

 

De onderstaande jaarlasten, bestaande uit structurele afschrijvings- en rentelasten of afschrijvingslasten in eens, zijn 

opgenomen in de meerjarenprogrammabegroting. Een volledig overzicht van alle investeringskredieten is terug te 

vinden achter in het boekwerk. 

 

Toelichting investeringsplanning    
Omschrijving investering 2019 2020 2021 2022 

Taak 7.2 Riolering 
    

Afvalwaterketenplan: 2015-2018 
    

Vrijvervalriolen 1.655.000  255.000  255.000  255.000  

Mechanische gemalen 292.000  55.000  40.000  87.000  

Mechanische drukriolering/persleiding 93.000  15.000  118.000  
 

Afkoppelen oude wijken 2.604.000  
   

Vervanging Volkswagen Transporter [44-BF-BN] 55.000  
   

Taak 7.4 Milieubeheer 
    

Bodemsanering Oude Bleek 210.000  
   

Bijdrage subsidie -210.000  
   

Energieneutrale gemeente 537.000  
   

Taak 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 
    

Vervanging Graflift 3 stuks 15.000  
   

Afschrijving en rente 198.476  11.500  13.669  13.470  
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Programma 8 

Volkshuisvesting, R.O. en stedelijke vernieuwing 
 

Taakvelden 
Ruimtelijke Ordening, grondexploitatie (niet bedrijventerreinen), wonen en bouwen 

Portefeuillehouder:  wethouder A.C. Sneevliet-Radstaak 

Domein:  Ruimte 

 

Projectwethouder duurzaamheid 

Portefeuillehouder:  wethouder A.J. Klein 

Domein:  Ruimte 

 

Algemene informatie 
 

Visie: 

Het programma voorziet in de inrichting van een duurzame leefomgeving, waarbij wonen, werken, recreatie en verkeer 

worden afgestemd op de behoeften van de samenleving. Daartoe behoort het zorgdragen voor een evenwichtige 

werking van de lokale en regionale woningmarkt rekening houdende met de bestaande woningvoorraad en de lokale 

kwalitatieve en kwantitatieve woningbehoefte. Het beleid is gericht op het behouden en waar nodig bevorderen van 

sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk of buurt.  

 

Ontwikkelingen en trends:  

Ruimtelijke Ordening 

• Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet is een ontwerp van een Omgevingsvisie gemaakt en 

in procedure gebracht en wordt als 'pilot' een Omgevingsplan voor de kern Doornspijk opgesteld. 

 

Volkshuisvesting 

• De woningmarkt is na jaren van crisis weer aangetrokken. Naar verwachting vertaalt dit zich de komende jaren in 

de oplevering van een groot aantal nieuwbouwwoningen.  

• Maar in de bestaande harde en zachte planvoorraad is sprake van een kwantitatieve overcapaciteit en een 

kwalitatieve mismatch. Er zijn teveel woningbouwplannen ten opzichte van de regionaal overeengekomen 

woningbouwafspraken en de bestaande programmering van de harde planlocaties sluit onvoldoende aan op de 

kwalitatieve behoefte. Om de juiste woning op de juiste locatie te realiseren, moet de bestaande harde 

plancapaciteit en eventuele nieuwe ontwikkelingen kritisch worden benaderd. Hiervoor wordt alle plancapaciteit 

afgewogen en geprioriteerd aan een kwalitatief afwegingskader, wat kan leiden tot het herprogrammeren van 

bepaalde planlocaties. 

• Demografische ontwikkeling/prognoses wijzen op een flinke vergrijzing van de bevolking. Een visie op 

ouderenhuisvesting is vereist. Ouderen zijn kritisch en hebben zeer uiteenlopende woonwensen. Van verhuizen 

naar een appartement tot een grondgebonden (senioren)woning, dichtbij de voorzieningen of in buitengebied. Tot 

het zolang mogelijk blijven wonen in de huidige woning, al dan niet op basis van (pré)mantelzorg. Of het moeten 

verhuizen naar een zorginstelling.  

• Er is sprake van een toenemende druk op de (sociale huur) woningmarkt als gevolg van het groeiend aantal 

specifieke/urgente doelgroepen en spoedzoekers (o.a. door de taakstelling vergunninghouders, arbeidsmigranten, 

uitstroom uit tijdelijke instellingen, extramuralisering, beleid rondom vitale vakantieparken etc.). Veel vraag is er 

naar kleine goedkopere woonvormen voor 1- en 2-persoonshuishoudens/spoedzoekers, al dan niet in de vorm van 

tijdelijke huisvesting (o.a. transformatie van bestaand vastgoed).  

• Duurzaamheid, energieneutraliteit, gasloos bouwen komen steeds meer onder de aandacht bij 

nieuwbouwontwikkeling. Door het aansluitverbod op gas moeten in principe alle nieuwbouwwoningen aardgasloos 

zijn. Voor bestaande wijken wordt gevraagd om transitieplannen.  

 

Doelstellingen en te leveren prestaties / activiteiten 
Hoofddoelstelling 

 

Subdoelstelling Activiteiten 

 

1. Wonen 

In alle kernen nieuwbouw van 

woningen. Meer seniorenwoningen 

dichtbij de voorzieningen. 

Voor senioren zijn naast 

appartementen ook voldoende 

grondgebonden woningen 

beschikbaar 

 

Een nieuwe lokale woonvisie ontwikkelen 

met onder andere aandacht voor: 

  

• meer betaalbare woningen voor 

starters en senioren;  

• ruimtelijk faciliteren van nieuwbouw 

van woonzorgvoorzieningen voor 

mensen met een beperking;  

In 2019 lopen de regionale en lokale woonvisie af. 

Parallel aan elkaar zal het proces om te komen tot een 

nieuwe regionale woonagenda en een nieuwe lokale 

woonvisie worden doorlopen. Doelgroepen waarvoor 

meer woningen beschikbaar moet komen (bijvoorbeeld 

starters en senioren) maken daar onderdeel van uit. 

Met de corporaties worden jaarlijks prestatieafspraken 

gemaakt, ook over het verkorten van de wachttijden en 
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Hoofddoelstelling 

 

Subdoelstelling Activiteiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderen en zorgbehoevenden 

kunnen zo lang mogelijk thuis 

blijven wonen. 

 

 

• verkorting van de wachttijden voor 

sociale huurwoningen in 

samenwerking met de 

woningbouwcorporaties 

 

In regionaal verband en in overleg met de 

provincie een nieuwe regionale 

woonagenda ontwikkelen met een 

verdeling van de kwantitatieve 

woningbouwopgave en afstemming ten 

aanzien van de kwalitatieve aspecten. 

 

Toetsen, prioriteren en indien nodig 

herprogrammeren van de bestaande 

harde en zachte planvoorraad en nieuwe 

woningbouwinitiatieven op basis van een 

op te stellen kwalitatief afwegingskader, 

zodat gebouwd wordt naar de huidige en 

toekomstige behoefte (in alle kernen de 

juiste soort woning op de juiste plek), dus 

ook voor de groeiende groep senioren. 

 

Faciliteren van woningaanpassingen in de 

bestaande woningvoorraad als gevolg van 

een zorgvraag of het levensloopbestendig 

maken van de woning. En de 

mogelijkheden van het wonen van ouders 

bij hun kinderen optimaal benutten. 

 

dus het verhogen van de slaagkansen op basis van 

jaarlijkse monitoring. 

 

Uitvoering geven aan het project ’Herprogrammeren 

woningbouw’ waarbij alle bestaande planlocaties worden 

getoetst en geprioriteerd aan de hand van een kwalitatief 

afwegingskader. Indien de uitkomst hiertoe aanleiding 

geeft, worden verschillende herprogrammeerscenario’s 

voor bepaalde locaties uitgewerkt en uitgevoerd, zodat de 

juiste woning op de juiste plek worden gerealiseerd. 

 

Voor nieuwe woningbouwinitiatieven een 

systematiek/beleidsregel ontwikkelen voor toetsing aan 

de kwalitatieve woningbehoefte (o.a. seniorenhuisvesting 

in verschillende vormen). 

 

Continueren van de regeling Gewoon Gemak. 

Blijven aanbieden van de Blijverslening. 

Continueren pré-mantelzorgbeleid als aanvulling op de 

landelijke vergunningsvrije mogelijkheden voor een 

mantelzorgwoning. 

 

Onderzoeken van de mogelijkheid van het wonen van 

ouders bij kinderen door een bij te bouwen zelfstandige 

kleine woning. 

 

2. Ruimtelijke kwaliteit van de 

woonomgeving: 

Behoud van de vitaliteit van alle 

kernen. 

Handhaven / verbeteren  van de kwaliteit 

van de ruimtelijke inrichting. 

Planinitiatieven worden getoetst aan de uitgangspunten 

in de Omgevingsvisie Elburg 2018, de pilot 

Omgevingsplan Doornspijk, het ‘Pakket van eisen voor de 

inrichting van de openbare ruimte’ en de Parkeernota. 

Afwijkingen hierop Voor diverse bestemmingsplannen is 

een beeldkwaliteitsplan opgesteld of in voorbereiding, 

zoals bijvoorbeeld bedrijventerrein Broeklanden, 

Waterlanden, De Dijkjes, de Wildemaetlocatie en de 

Randmeerkust. 

Het huidige voorzieningenniveau in 

de vijf kernen handhaven. 

In elke kern een kloppend dorpshart 

realiseren. 

De herontwikkeling van winkelcentrumgebied ’t Harde is 

verder in uitvoering genomen. Onderzoek wordt verricht 

naar het verbeteren/uitbreiden van winkelcentrum De 

Vrijheid in Elburg/Oostendop voor de dagelijkse 

boodschappen. 

Voor de kern Doornspijk wordt de pilot Omgevingsplan 

opgesteld in overleg met bewoners en ondernemers. 

 

3. Ruimtelijke kwaliteit van het 

buitengebied 

 

De agrariër, als beheerder van het 

buitengebied, maximaal de ruimte bieden 

(schaalvergroting en verbreding). 

De actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied is 

opgepakt. Planning is dat het plan eind 2018 wordt 

vastgesteld. Omissies uit het geldende bestemmingsplan 

en benodigde verbeteringen, aanpassingen zijn daarin 

opgenomen. 

 

Verrommeling van het buitengebied 

tegengaan. 

Op basis van het oude VAB-beleid worden aanvragen 

voor planherziening afgerond. Op basis van het nieuwe 

VAB-beleid is – naast enkele principeverzoeken- een 

eerste formele planherziening gestart. In het 

bestemmingsplan Buitengebied is begonnen met het 

opstellen van uitgangspunten voor het toestaan van 

lichte bedrijvigheid. 

4. Integrale benadering van de 

leefomgeving door invoering van 

de Omgevingswet 

 

Snellere en betere besluitvorming, 

dienstverlening aan initiatiefnemers, met 

lokale afwegingsruimte en beter 

functionerende samenwerking met 

regionale partijen.  

Anticiperen op de Omgevingswet door bewustwording, 

het verzamelen van kennis en het zoeken van de 

verdieping.  

De huidige werkwijzen alvast te laten aansluiten op de 

Omgevingswet. Indien mogelijk daar op inspelen, onder 

andere door uitvoering te geven aan de Omgevingsvisie 

Elburg 2018. De gemeente stelt zich op als adviseur. 

Burger- en overheidsparticipatie zijn thema’s die verder 

uitgewerkt moeten worden.  

Daarin de samenwerking zoeken met de gemeenten 

Nunspeet en Oldebroek. 
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Hoofddoelstelling 

 

Subdoelstelling Activiteiten 

 

5. Vesting Een aantrekkelijker Vesting voor 

recreanten en inwoners. 

In de komende raadsperiode, in overleg met alle 

belanghebbenden, verder spreken over ‘Kijk op de 

Vesting’.  

 Meer winkelend publiek in de Vesting en 

meer leven in de brouwerij tijdens de stille 

wintermaanden. 

Mogelijkheden onderzoeken om de Vesting als 

winkelgebied te versterken.  

 In de drukke zomermaanden is het 

parkeerterrein op ’t Schootsveld zoveel 

mogelijk voor bezoekers van de Vesting 

beschikbaar.  

Investeren in de toegankelijkheid van de Vesting voor 

alle verkeer. In overleg met de Vestingraad aanpassing 

van de busbaan en openstelling van de Vesting voor 

autoverkeer onderzoeken. Rekening houden met 

verkeersveiligheid en een vrije zichtlijn in de 

Jufferenstraat/ Vischpoortstraat.  

 

Verbonden partijen 
Beoogde maatschappelijke effecten op regionaal niveau worden gecoördineerd nagestreefd vanuit de Samenwerking 

Noord Veluwe. Met woningbouwcorporaties (UWOON en Omnia Wonen) en categorale instellingen (Habion en Woonzorg 

Nederland) worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt. Met de projectontwikkelaars worden afspraken gemaakt over 

kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwopgave. 

 

Beleidsindicatoren 
Beleidsindicatoren zijn verplicht voorgeschreven in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 

(BBV). Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat raadsleden zich 

een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten.  

 
Indicator Eenheid Jaar Elburg Gelderland Nederland Bron Omschrijving 

Nieuwbouw woningen per 
1.000 

woningen 

2016 1,7 9 7,2 ABF Het aantal nieuwbouwwoningen per 
1.000 woningen. 

 

Middelen  
 
8. Volkshuisvesting, R.O. en stedelijke vernieuwing                     

             
Meerjarencijfers per Rekening Begroting Meerjarenbegroting 2019-2022 

programma 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

         

Lasten             

Bestaand beleid 2.941.472  2.035.433  1.553.609  1.786.609  1.669.056  1.586.539  

Prijscompensatie       2.447  2.483  2.518  

Investeringsplanning     98.000  -60.000  -10.000  -10.000  

              

Kadernota 2018             

Onderzoek verplaatsen DSV '61     50.000  -50.000      

Inhuur bouwplantoetser      75.000    -75.000    

Opstellen Nota grondbeleid     10.000  -10.000      

              

Totaal lasten programma 2.941.472  2.035.433  1.786.609  1.669.056  1.586.539  1.579.057  

        
Baten             

Bestaand beleid 5.530.662  868.606  745.784  820.784  789.237  722.861  

Prijscompensatie       8.453  8.624  8.797  

              

Kadernota 2018             

Leges omgevingsvergunningen     75.000    -75.000    

              

MPB 2018-2021             

Legesderving door invoering omgevingswet       -40.000      

              

Totaal baten programma 5.530.662  868.606  820.784  789.237  722.861  731.658  

       
Saldo             

Saldo van baten en lasten -2.589.191 V  1.166.827 N  965.825 N  879.819 N  863.678 N  847.399 N  

       
       

Per taakveld Lasten Baten 2019 2020 2021 2022 

8.1 Ruimtelijke ordening 490.718 N  66.539 V  424.179 N  393.319 N  382.439 N  371.537 N  

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 334.679 N  324.679 V  10.000 N  32 V  65 V  99 V  

8.3 Wonen en bouwen 961.212 N  429.566 V  531.646 N  486.532 N  481.304 N  475.961 N  

Saldo van baten en lasten 1.786.609 N  820.784 V  965.825 N  879.819 N  863.678 N  847.399 N  
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Kadernota 2018 

 

Onderzoek verplaatsen DSV ’61 naar kern Doornspijk 

De wens van DSV ’61 om het sportpark te verplaatsen richting de kern Doornspijk zal worden onderzocht. De eenmalige 

kosten hiervoor bedragen € 50.000. 

 

Budget bouwplantoetser 

De uitgaven voor het toetsen aan het bouwbesluit en de planologische toets nemen al jaren toe. Dit is te herleiden 

naar de economische ontwikkeling en de toename in aanvragen om omgevingsvergunningen. In het recente verleden 

zijn hiervoor altijd derden ingehuurd die op afroepbasis beschikbaar zijn. 

Door onduidelijkheden omtrent invoering wetgeving (WKPB en Omgevingswet) heeft bovenstaande situatie al enkele 

jaren bestaan en naar tevredenheid gewerkt. Verwachting is overigens dat bij daadwerkelijke invoering van genoemde 

wetgeving de inhuur terug gebracht kan worden tot nihil. 

Voorgesteld wordt om, vanwege invoering van de Omgevingswet in 2021, voor de jaren t/m 2020 kosten voor inhuur 

bouwplantoetser te ramen en de hogere legesopbrengst als dekking daarvoor op te voeren. Voorgesteld wordt voor 

2019 en 2020 € 75.000 te ramen voor inhuur deskundigheid om aanvragen omgevingsvergunning op planologische 

aanvaardbaarheid, constructie en het bouwbesluit te toetsen. 

 

Opstellen 4-jaarlijkse nota grondbeleid 

Uw college heeft op grond van de financiële verordening de verplichting eens in de 4 jaar een (bijgestelde) nota 

grondbeleid voor de raad op te stellen. De eenmalige kosten ad € 10.000 worden gedekt uit de algemene reserve.  

 

MPB 2018-2021 

 

Legesderving door invoering Omgevingswet 

Na invoering van de Omgevingswet zal er op onderdelen geen leges meer geheven kunnen worden. Rekening wordt 

gehouden met een legesderving van € 40.000 voor 2020. Uitgegaan wordt van invoering Omgevingswet per 1 januari 

2021. 

 

Investeringsplanning 

 

De onderstaande jaarlasten, bestaande uit structurele afschrijvings- en rentelasten of afschrijvingslasten in eens, zijn 

opgenomen in de meerjarenprogrammabegroting. Een volledig overzicht van alle investeringskredieten is terug te 

vinden achter in het boekwerk. 

 

Toelichting investeringsplanning    
Omschrijving investering 2019 2020 2021 2022 

Taak 8.1 Ruimtelijke ordening 
    

Cyclorama's 
 

16.000  
 

18.000  

Vervanging Tachymeter 35.000  
   

Vervanging waterpasinstrument 6.000  
   

Actualisering luchtfoto's 27.000  
 

28.000  
 

Vervanging GPS-ontvanger 
 

22.000  
  

Taak 8.3 Wonen en bouwen 
    

Opstellen woonvisie 30.000  
   

Afschrijving en rente 98.000  38.000  28.000  18.000  
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Programma 

Algemene (dekkings)middelen 
 

Conform artikel 8 van het BBV bevat het programmaplan ondermeer een: 

▪ een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen; 

▪ een overzicht van de kosten van overhead; 

▪ het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting, en 

▪ het bedrag voor onvoorzien. 

 

Algemene dekkingsmiddelen 
De gemeente kent in principe twee inkomstenstromen namelijk:  

▪ Inkomsten die direct zijn onder te brengen onder een programma vanwege de directe relatie, gedacht kan hierbij 

worden aan de rioolrechten en afvalstoffenheffing. 

▪ Inkomsten met een algemeen karakter die niet direct zijn toe te wijzen aan een programma maar die wel van 

substantieel belang zijn voor het in stand kunnen houden van ons voorzieningenniveau. Er is geen sprake van een 

direct bestedingsdoel. Deze laatste categorie wordt opgenomen als voorgeschreven programmaonderdeel onder 

de naam ‘Algemene dekkingsmiddelen’.  

 

Omschrijving 2019 2020 2021 2022 

Algemene uitkering gemeentefonds     

Algemene uitkering 32.219.949 32.764.961 33.505.936 34.235.774 
 32.219.949 32.764.961 33.505.936 34.235.774 

Inkomsten uit deelnemingen     

Vitens 20.000 20.400 20.808 21.224 

BNG 110.000 112.200 114.444 116.733 

Alliander 220.000 224.400 228.888 233.466 
 350.000 357.000 364.140 371.423 

Lokale heffingen     

OZB eigenaren [Woningen] 2.330.313 2.365.268 2.400.747 2.436.758 

OZB eigenaren [Niet-woningen] 792.670 804.560 816.628 828.877 

OZB gebruiker [Niet-woningen] 519.668 527.463 535.375 543.406 

Forensenbelasting 27.209 27.753 28.308 28.874 

Toeristenbelasting 188.547 192.318 196.164 200.087 

Precariobelasting (ondergrondse leidingen) 984.000 984.000 984.000 0 

Precariobelasting (terrassen) 36.633 37.366 38.113 38.875 

Reclamebelasting 51.000 52.020 53.060 54.121 
 4.930.040 4.990.748 5.052.395 4.130.998 

Overige algemene dekkingsmiddelen     

Rente voorziening pensioenen 82.283 82.283 82.283 82.283 
 82.283 82.283 82.283 82.283 
     

Totaal 37.582.272 V 38.194.992 V 39.004.754 V 38.820.478 V 

 

Overhead 
Sinds 2017 is het verplicht om overhead afzonderlijk in beeld te brengen. Onder overhead worden de volgende kosten 

verstaan:  

 

“Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces”  

 

1] Leidinggevenden primair proces. (hiërarchisch). Projectleiding valt hier buiten.  

2] Financiën, toezicht en controle. Gericht op de eigen organisatie.  

3] P&O / HRM. 

4] Inkoop. Incl. aanbesteding en contractmanagement). 

5] Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie. 

6] Juridische zaken. Niet: afhandeling van bezwaar- en beroepschriften en juristen met primaire taken. 

7] Bestuurszaken en bestuursondersteuning. Ambtelijke ondersteuning en beleidsadvisering. 

8] Informatievoorziening en automatisering (ICT). Exclusief beheer primaire proces systemen. 

9] Facilitaire zaken en Huisvesting. Receptie, beveiliging, catering en gebouwenbeheer. 

10] DIV. Postregistratie, (digitaal) archief opbouwen en beheren. 

11] Managementondersteuning Secretariaten, office management en assistentie in het primair proces. 
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Overhead 2019 2020 2021 2022 

Personeel en organisatie 4.250.658 4.256.361 4.212.148 4.218.021 

Informatisering en 

automatisering 
1.868.363 1.055.360 1.092.539 1.089.899 

Huisvesting en facilitaire zaken 947.944 914.925 877.034 886.778 
 7.066.965 6.226.646 6.181.721 6.194.698 

 

Vennootschapsbelasting 
Per 1 januari 2016 is de belastingplicht in de Vennootschapsbelasting (VPB) uitgebreid voor ondernemingen van 

publiekrechtelijke lichamen en daarmee ook voor gemeenten. De wijziging in de VPB beoogt niet alle activiteiten van 

een gemeente in de belastingheffing te betrekken maar slechts die activiteiten waarmee de gemeente via een 

(materiële) onderneming deelneemt aan het economische verkeer en in concurrentie treedt met de private sector. 

Voor een zeer groot aantal activiteiten van de gemeente geldt dat niet voldaan wordt aan de ondernemingscriteria en 

deze daardoor niet worden geraakt door de VPB. Voor de activiteiten waar geen aangifteplicht voor geldt hoeft geen 

fiscale administratie ingericht en gevoerd te worden. Voor de activiteiten waar wel een aangifteplicht voor geldt zal 

een fiscale administratie ingericht en gevoerd moeten worden. De gemeente Elburg is in ieder geval belastingplichtig 

voor de volgende activiteiten: grondexploitaties, haven en vrachtwagenparkeerplaats Doornspijk. 

Vooralsnog is in de begroting geen nadeel ten aanzien van dit taakveld opgenomen. Hoewel ten aanzien van de 

grondexploitatie wel een aanslag verwacht mag worden kan de hoogte niet ingeschat worden. Een eventuele betaling 

VPB zal door de reserve bouwgrondexploitatie gedekt kunnen worden.  

 

Onvoorzien 
Het bedrag voor onvoorzien wordt in onze gemeente in zijn geheel op één programma geraamd. De stelpost onvoorzien 

kan door het college worden ingezet voor incidentele onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare uitgaven die niet 

zijn opgenomen in de begroting. Per begrotingsjaar is € 50.000 geraamd. 

De stelpost remweg kan door het college worden ingezet voor structurele onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare 

uitgaven die niet zijn opgenomen in de begroting. Per begrotingsjaar wordt telkens gerekend met € 10.000.  

 

Omschrijving 2019 2020 2021 2022 

Onvoorzien 
    

Onvoorzien incidenteel 50.000 50.000 50.000 50.000 

Onvoorzien structureel 10.000 20.000 30.000 40.000 
     

Totaal 60.000 70.000 80.000 90.000 
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Beleidsbegroting - De paragrafen 
 

 

1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 
 

2. Onderhoud kapitaalgoederen 
 
 

3. Financiering 
 

 
4. Bedrijfsvoering 
 

 
5. Verbonden partijen 

 
 
6. Grondbeleid 

 
 

7. Lokale heffingen 
 
 

8. Subsidies 
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Paragraaf 1 

Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 

Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen geeft de relatie weer tussen de beschikbare weerstandscapaciteit (in hoeverre beschikt de 

gemeente over middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten te dekken) en de benodigde weerstandscapaciteit 

(risicoprofiel). De mate waarin de beschikbare weerstandscapaciteit schade en verliezen als gevolg van risico’s kan 

opvangen geeft een indruk van de financiële positie van de gemeente. 

 

Het weerstandsvermogen wordt vertaald in een ratio waarbij de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit 

en de benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald. Het weerstandsvermogen wordt vertaald in een (incidentele en 

structurele) ratio waarbij de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde 

weerstandscapaciteit wordt bepaald. Deze ratio moet in ieder geval hoger z ijn dan 1. 

 

Bepaling weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen wordt bepaald uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s.  

 

Omschrijving x € 1.000   

Beschikbare 

weerstands 

capaciteit 

Benodigde 

weerstands 

capaciteit 

Ratio 

Incidenteel     

weerstandsvermogen algemene dienst incidenteel 10.268.000 6.425.000 1,60 

weerstandsvermogen bouwgrondexploitatie  incidenteel 3.345.000 1.917.000 1,74 

Totaal   13.613.000 8.342.000 1,63 

Structureel     

weerstandsvermogen algemene dienst structureel 159.000 182.500 0,87 

 

Het incidentele weerstandsvermogen algemene dienst en het incidentele weerstandsvermogen bouwgrondexploitatie 

is ruim voldoende. Beide onderdelen vormen voor de gemeente in de praktijk uiteindelijk één geheel. Wanneer beide 

ratio’s worden samengevoegd komt de ratio uit op 1,97 wat ruim voldoende is om de niet gekwantificeerde risico’s op 

te vangen. Het structurele weerstandsvermogen is met een ratio van 0,87 als onvoldoende te classificeren. De 

financiële risico’s op het onderdeel jeugd zorgen voor deze kwa lificatie. De toekomst zal moeten uitwijzen in welke 

mate hier structurele tekorten zullen ontstaan.  

 

De beschikbare weerstandscapaciteit is in deze een noodzakelijke buffer om mogelijke financiële nadelen op te kunnen 

vangen. Bovenstaande berekening betreft een momentopname. Bij een goedwerkende beheersorganisatie hoeven er 

geen problemen te ontstaan. Uiteindelijk kan de gemeente maatregelen treffen als risico’s zich daadwerkelijk voordoen.  

 

Risicobeheersing 
 

Toepassen risicobeheersing 

Risicobeheersing wordt toegepast om de nadelige gevolgen van risico’s te beheersen. Het geeft ons inzicht in wat er 

kan gebeuren. Als tweede stelt het ons in staat prioriteiten toe te kennen zodat risico’s beter vergelijkbaar zijn, er 

geen ad hoc acties volgen, maar bewuste en vooraf bepaalde maatregelen genomen worden. Ten derde maakt 

risicobeheersing een betere (financiële) afweging mogelijk bij de besluitvorming om maatregelen te treffen en de 

gevolgen van voorvallen op te vangen. Ten slotte is er nog het argument dat risicobeheersing ons in staat stelt de 

genomen beslissingen over het al dan niet accepteren van risico’s te verantwoorden.  

 

Beheersmaatregelen 

Beheersmaatregelen op het gebied van de administratieve organisatie en interne controle (onder andere 

rechtmatigheid) aangevuld met deugdelijke managementrapportages ten behoeve van beheersing van risico’s zijn 

onderdeel van de vastgelegde werkprocessen en behoren tot de dagelijkse werkzaamheden. Deze maatregelen zijn ter 

opvang van organisatierisico’s die de gemeente loopt, zowel intern als extern. 

Bij college- en raadsvoorstellen is een risicoparagraaf een standaard onderdeel van het format. Op deze wijze krijgen 

risico’s de aandacht die nodig is en vormen dan expliciet onderdeel van de besluitvorming.  
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Risico-inventarisatie 
Een risico is de onzekerheid (kans) dat een gebeurtenis met (negatieve) gevolgen (effect) zich voordoet.  

 

Risico = kans x effect 

“De hoogte van het risico wordt bepaald door de kans of waarschijnlijkheid dat iets gebeurd en de gevolgen of impact  

van die gebeurtenis”. 

 

Het beoordelen van risico’s kan naast kwalitatief ook kwantitatief. Bij de kwalitatieve beoordeling worden de 

geïnventariseerde risico’s onderverdeeld in algemene, concrete of specifieke risico’s en wordt de kans dat een risico 

zich daadwerkelijk voordoet ingeschat.  

De kwantitatieve beoordeling wordt mede gestimuleerd door het BBV-voorschrift om het weerstandsvermogen te 

bepalen. Kwantificeren betekent het in geld uitdrukken van de mogelijke gevolgen van geïnventariseerde risico’s. Naast 

de bepaling van het weerstandsvermogen heeft het kwantificeren ook tot doel om ordening aan te brengen ten bate 

van sturing en beheersing. De impact van risico’s is vaak afhankelijk van de omvang van het risico en de mate van 

waarschijnlijkheid dat het risico zich daadwerkelijk voor zal doen. 

Het kwantificeren van risico’s vindt periodiek plaats. Tweemaal per jaar wordt in de paragraaf weerstandsvermogen en 

risicobeheersing bij de begroting en de jaarrekening de incidentele en structurele risico’s berekend. Bedragen beneden 

de € 25.000 worden daarbij niet meegenomen. Op deze wijze wordt het risico dan gemonitord en niet “uit het oog 

verloren”. 

 

Risico-inventarisatie 

De risico’s van de gemeente worden ingedeeld in drie categorieën (algemeen, concreet en specifiek). Uitgangspunt bij 

het bepalen van de risico’s is het gegeven dat de gebeurtenissen nooit allemaal tegelijk en volledig zullen optreden. 

In een risicoprofiel van meerdere risico’s is het niet waarschijnlijk dat ze tegelijk in één jaar zullen optreden. Sommige 

risico’s zullen zich nooit voordoen, terwijl andere daarentegen zich in hun maximale omvang manifesteren.  

 

Voor het kwantificeren van de risico’s worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 

Algemene risico’s 

Algemene risico’s zijn voor de gemeente aan te merken als normale risico’s. De algemene risico’s worden onderstaand 

benoemd omdat deze risico’s in de toekomst voor de gemeente Elburg specifieke risico’s kunnen worden.  

 

Voorbeelden van algemene risico’s zijn: 

▪ Economische conjunctuur  

▪ Renteontwikkelingen  

▪ Algemene uitkering Gemeentefonds  

▪ Open einde regelingen 

▪ Organisatierisico’s 

▪ Samenwerkingstrajecten  

▪ Deelnemingen 

▪ Verbonden partijen   

 

Algemene risico’s zijn niet direct te kwantificeren. Het geheel van algemene risico’s geeft wel aanleiding voor het 

vormen of in standhouden van een minimaal algemeen weerstandsvermogen. Als richtlijn wordt 5% van de totale 

uitgaven (exclusief stortingen in de reserves) van het begrotingsjaar als risicobedrag opgevoerd. Afgerond komt dit 

neer op een gekwantificeerd risico van € 2,35 miljoen.  

 

Concrete risico’s 

Voor concrete risico’s, bij een kans van optreden > 60%, worden bestemmingsreserves en/of voorzieningen ingesteld. 

De hoogte van de voorzieningen en bestemmingsreserves dekken de gesignaleerde concrete risico’s in financiële zin 

voldoende af. Het te kwantificeren restrisico bedraagt hiermee dan ook nihil.  

 

Specifieke risico’s 

Ter bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit kwantificeert het college de risico’s door het gevolg 

(impact/omvang bedrag) en de daarbij behorende kans (verwachting dat het risico zich voordoet/risicoprofiel) te 

vermenigvuldigen. 

Het risicoprofiel vertaalt zich in een bandbreedte van 0% tot en met 60%. Geïnventariseerde risico’s worden op basis 

van kennis en ervaring ingeschaald binnen deze bandbreedte. Voor enkele risico’s is de inschaling reeds bepaald:  
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1.] Voor garanties geldleningen zijn de volgende risicoprofielen in overleg met de auditcommissie bepaald: 

1. Eigen woningen particulieren 5,0% 

2. WEW - Nationale Hypotheek Garantie 2,5% 

3. WSW – woningcorporaties 0,0% 

4. Overige stichtingen en bedrijven 5,0% 

Omdat de vier categorieën garantstellingen verschillen qua (financieel) ris ico is het verantwoord om ook het 

risicoprofiel per categorie te bepalen. Voor de garantstellingen waarbij de gemeente alleen garant staat wordt het 

huidige profiel van 5% gehanteerd. De zekerheidsstructuur van het WEW verlaagt het risico nadrukkelijk en i s 

slechts zeer gering. Toch wordt bij NHG voorgesteld voorzichtigheidshalve te kiezen voor een risicoprofiel van 

2,5%. Tenslotte is de zekerheidsstructuur van het WSW dusdanig goed vormgegeven dat hiervoor het risicoprofiel 

op nihil gezet kan worden. 

2.] Voor verstrekte geldleningen met een publiek belang (o.a. sportaccommodaties, dorps- en gemeenschapshuizen) 

geldt een risicoprofiel van 5,0%. 

3.] Voor de grondcomplexen in exploitatie wordt jaarlijks een risicoanalyse gemaakt. Het totale berekende risico wordt 

als vast gegeven meegenomen. Voor nog niet in exploitatie genomen complexen bouwgrondexploitatie werd 

doorgaans een risicoprofiel gehanteerd van 10%. Door gewijzigde regelgeving worden niet in exploitatie genomen 

gronden omgezet naar strategische gronden. De strategische gronden worden gewaardeerd op basis van 

verkrijgingsprijs of de lagere marktwaarde. De stelselwijziging zorgt ervoor dat afwaarderingen en 

verliesvoorzieningen voor deze gronden niet langer als risicopost wordt opgenomen. 

 

Risicokwalificatie en -kwantificatie 
 

Omschrijving  x € 1.000 
Grondslag  

risico 

Risico 

profiel  

Benodigde 

capaciteit 
Eventuele opmerkingen 

Garantie geldleningen woningen particulieren 1.264.000 5% 63.000 
Er komen geen nieuwe garanties bij zodat 

het risico jaarlijks afneemt. 

Garanties WEW (Waarborgfonds Eigen 

Woningen) 
145.500.000 2,5% 3.638.000 

Het risicoprofiel van de WEW is 

voorzichtigheidshalve ingeschat op 2,5%. 

Garanties WSW (Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw) 
20.635.000 0% 0 

Het risicoprofiel van de WSW is ingeschat 

op nihil, omdat bij ingebrekestelling 

leningen worden gevraagd. 

Garantie geldleningen met publiek belang 697.000 5% 35.000 
Dit betreft garanties aan overige 

stichtingen/ bedrijven. 

Verstrekte geldleningen met publiek belang 1.470.000 5% 74.000 

Aan verenigingen en stichtingen zijn 

geldleningen verstrekt voor het realiseren 

van nieuw- en verbouw van (sport-) 

accommodaties. 

Garantstelling realiseren linksaf-vak op de 

Flevoweg naar Nieuwstadspad 
120.000 50% 60.000 

Wegens goedkeuring bestemmingsplan 
door Provincie is deze garantstelling 

afgegeven. 

Bodemverontreinigingen Onbekend   0 

Er is een redelijk beeld van de 

(potentieel) verontreinigde locaties in de 

gemeente. Financiële risico’s zijn niet te 

kwantificeren. 

Algemene risico’s 51.107.000 5% 2.555.000 5% van de ‘omzet’ op begrotingsbasis 

Totaal incidenteel algemene dienst 220.793.000   6.425.000   

Gronden in exploitatie 3.834.000 50% 1.917.000 50% van de boekwaarde. 

Totaal incidenteel bouwgrond 3.834.000   1.917.000   

 

Omschrijving  x € 1.000 
Grondslag  

risico 

Risico 

profiel  

Benodigde 

capaciteit 
Eventuele opmerkingen 

Uitvoering Jeugdwet  365.000 50% 182.500 

De kosten voor jeugdhulp vertonen in 

2018 opnieuw een stijging. Vooralsnog 

wordt hiervoor de reserve sociaal domein 

ingezet. Bij uitputting van de reserve 

zullen extra middelen beschikbaar gesteld 

moeten worden. 

Uitvoering Participatiewet onbekend   

De inkomsten voor de werkvoorziening 
nemen jaarlijks af. Hierdoor zullen er in 

de toekomst tekorten ontstaan. Dekking 

is als bij jeugdhulp. Met de reserve 

sociaal domein op de achterhand zullen 

op termijn extra middelen beschikbaar 

gesteld moeten worden. 

Invoering Omgevingswet onbekend   

Het is onduidelijk in welke mate voor 

deze taak in de toekomst structurele 

middelen beschikbaar gesteld moeten 

worden. 

Totaal structureel algemene dienst 365.000   182.500   
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Algemene dienst 

De grondslag voor de berekening van de totaal gekwantificeerde incidentele risico’s vormt een bedrag van €  220,8 

miljoen. De gekwantificeerde risico’s zijn gebaseerd op het maximum te betalen bedrag. Het risicoprofiel geeft aan in 

welke mate het risico wordt meegenomen voor de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Het totale 

kwantificeerbare risico bedraagt € 6,43 miljoen (incidenteel). 

 

Bouwgrondexploitatie 

De grondslag voor de berekening van het totaal aan gekwantificeerde risico’s voor de bouwgrondexploitatie bedraagt 

€ 3,8 miljoen. Ten aanzien van het risico van de gronden is het risicoprofiel op 50% gezet. Totaal komt het risico op 

€ 1.917.000.  

 

Structurele weerstandscapaciteit 

Bovenstaande structurele risico’s zijn beperkt gekwantificeerd vanwege de langere termijn van het mogelijk optreden 

van het risico. De grondslag voor de berekening van de totaal gekwantificeerde structurele risico’s vormt een bedrag 

van € 365.000. Het risicoprofiel geeft aan in welke mate het risico wordt meegenomen voor de berekening van de 

benodigde weerstandscapaciteit. Het totale kwantificeerbare risico bedraagt € 182.500 (structureel).  

 

Weerstandscapaciteit 
De omvang van de weerstandscapaciteit is van belang voor de beoordeling van de financiële positie van de 

gemeente. De weerstandscapaciteit omvat de mogelijkheden voor een gemeente om financiële tegenvallers (risico’s) 

op te kunnen vangen. 

 

Beschikbare weerstandscapaciteit 

Wat niet wordt meegenomen zijn de stille reserves en de bestemmingsreserves. Stille reserves worden gevormd door 

bezittingen die wel aanwezig zijn maar waarvan de waarde niet uit de balans blijkt. Een algemeen kenmerk is dat men 

er niet direct over kan beschikken. Om deze reden worden de stille reserves niet tot de beschikbare 

weerstandscapaciteit gerekend. Theoretisch is het mogelijk om bestemmingsreserves in te zetten voor berekening van 

de benodigde weerstandscapaciteit. In de vastgestelde nota reserves en voorzieningen 2015 zijn de 

bestemmingsreserves (op bestaansrecht) doorgelicht. Vandaar dat deze categorie niet meegenomen wordt ter bepaling 

van de beschikbare weerstandscapaciteit. 

 

Inventarisatie 

De weerstandscapaciteit bestaat uit drie onderdelen. 

1. Algemene (weerstands-) reserves 

2. Ruimte in de begroting 

3. Onbenutte belastingcapaciteit 

 

1. Algemene (weerstands-)reserves 

Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit is de hoogte van het vrije deel van de volgende reserves van belang.  

 

Omschrijving 

Bedragen x  € 1.000 

Vrij 

besteedbaar 

saldo 

Algemene reserve 124.000 

Algemene weerstandsreserve 10.068.000 

Algemene reserve bouwgrondexploitatie 845.000 

Weerstandsreserve bouwgrondexploitatie 2.500.000 

 

2. Ruimte in de begroting 

Bij de bepaling van de ruimte in de begroting wordt uitgegaan van de opgestelde MPB 2019-2022. Op een viertal 

onderdelen in deze MPB kan de eventuele incidentele en structurele financiële ruimte worden gevonden.  

 

Incidenteel: 

Omschrijving 

Bedragen x € 1.000 

Raming 

Onvoorzien:  

Primitief begroting 2019 50.000  

Saldo stelpost 50.000  

Begrotingsoverschot:  

Primitief begroting 2019 26.000  

Totaal incidentele ruimte in de begroting 76.000  
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Structureel: 

Omschrijving 
Bedragen x € 1.000 

Raming 

Remweg:   

Primitief begroting 2019 10.000  

Remweg 2020-2022 30.000  

Saldo MPB 2019-2022 5.000  

Totaal structurele ruimte 45.000  

 

3. De onbenutte belastingcapaciteit 

Onze gemeente kan extra middelen genereren door belastingen te verhogen en heffingen meer kostendekkend te 

maken (in zoverre daarvoor nog mogelijkheden bestaan). 

 

▪ Belastingen verhogen: 

De onbenutte belastingcapaciteit OZB wordt berekend door de gemeentelijke tarieven te vergelijken met de 

inkomstenmaatstaf OZB zoals deze geldt voor de berekening van de algemene uitkering. De OZB-tarieven van de 

gemeente Elburg voor zowel gebruiker en eigenaar niet-woningen als eigenaar woningen bevinden zich boven de 

inkomstenmaatstaf OZB zodat geen sprake is van onbenutte belastingcapaciteit.  

 

Bedragen x  € 1.000 WOZ-waarde Heffingsmaatstaf 

Elburg 

Inkomstenmaatstaf 

OZB 

Onbenutte 

belastingcapaciteit 

Eigenaar woningen € 2.242.500 0,1090% 0,1000%  

Eigenaar niet-woningen € 454.000 0,1830% 0,1569%  

Gebruiker niet-woningen € 427.500 0,1430% 0,1265%  

Onbenutte capaciteit     

 

▪ Heffingen meer kostendekkend maken: 

In de gemeente Elburg geldt het beleid dat in principe de kosten van dienstverlening voor 100% verhaald worden op 

de aanvrager. Alleen ten aanzien van de begraafrechten worden de kosten voor 80% in rekening gebracht. Hier is 

theoretisch dus sprake van een structurele onbenutte ruimte in de begroting. 

 

Bedragen x  € 1.000 Raming 

Kosten begraven 570.000  

Opbrengsten begraafrechten -456.000  

Onbenutte capaciteit (20%) 114.000 

 

▪ Totale capaciteit 

Bij bepaling van de weerstandscapaciteit wordt onderscheid gemaakt tussen de “algemene dienst” en de 

bouwgrondexploitatie. Daarbij zij niet gezegd dat tegenvallers onderling niet gecompenseerd zouden kunnen worden. 

Formeel is er immers sprake van één gemeente. 

 

Weerstandscapaciteit algemene dienst: Bedrag X €1.000  

algemene reserve 124.000  

algemene weerstandsreserve 10.068.000  

incidentele ruimte in de begroting 76.000  

 10.268.000 Incidenteel 

structurele ruimte in de begroting 45.000  

onbenutte belastingcapaciteit (OZB) 0  

onbenutte belastingcapaciteit (begraafrechten) 114.000  

 159.000 Structureel 

 

Het bedrag ad € 10,3 miljoen geeft dus het vermogen van de gemeente weer om binnen de “algemene dienst” 

maatregelen te treffen om incidentele financiële tegenvallers binnen de begroting op te kunnen vangen. 

 

Weerstandscapaciteit bouwgrondexploitatie: Bedrag X €1.000  

algemene reserve bouwgrondexploitatie  845.000  

weerstandsreserve bouwgrondexploitatie  2.500.000  

 3.345.000 Incidenteel 

 

Dit bedrag geeft het vermogen van de gemeente weer om de tegenvallers van bouwgrondexploitaties op te kunnen 

vangen.  
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Financiële kengetallen 
 

Signaleringsoverzicht 

De onderstaande 11 kengetallen worden in één overzicht gepresenteerd. Bij de presentatie is eveneens de normering 

per categorie weergegeven (conform provinciale toezichthouder). Op basis van de signaleringswaarden van de 

provincie en eigen signaleringswaarden kunnen de kengetallen van de gemeente Elburg op twee na allemaal 

ingeschaald worden in categorie A. Over het algemeen kan worden gesteld, dat de categorie A het minst risicovol is 

en categorie C het meest.  

 

Kengetal W B MJB     A B C 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022  
   

1a. Netto schuldquote 32% 29% 34% 31% 27% 18%  
<90% 90-130% >130% 

1b. Netto schuldquote gecorrigeerd  23% 19% 25% 23% 19% 18%  
<90% 90-130% >130% 

2. Solvabiliteitsratio 61% 61% 60% 61% 62% 63%  
>50% 20-50% <20% 

3. Grondexploitatie 14% 0% 0% 0% 0% 0%  
<20% 20-35% >35% 

4. Structurele exploitatieruimte  3% 1% 0,3% 0,1% 0,3% 0,0%  
> 0% 0% < 0% 

5a. Belastingcapaciteit 89% 92% 92% 92% 92% 92%  
<95% 95-105% >105% 

5b. Woonlasten, Coelo rangnummer 64 64 82 82 82 82  
<95 95-285 >285 

6a. Weerstandsratio - incidenteel 2,16 1,73 1,63 1,67 1,70 1,70  
> 1,5 1,0-1,5 < 1,0 

6b. Weerstandsratio - structureel 0,88 7,00 0,87 0,87 0,87 0,87  
> 1,5 1,0-1,5 < 1,0 

7. Liquiditeit 2,99 1,67 0,80 0,79 0,85 0,78  
> 1,5 1,0-1,5 < 1,0 

8. Netto schuld per inwoner 726 597 716 662 586 549  
< €1.500 

€1.500-

€2.500 
> €2.000 

 

 

Toelichting kengetallen: 

Kengetallen Omschrijving 

Netto schuldquote De totale schulden afgezet tegen de totale baten  

Netto schuldquote gecorrigeerd  De totale schulden exclusief doorgeleende gelden  afgezet tegen de totale baten  

Solvabiliteitsratio Het eigen vermogen (reserves) afgezet tegen het totale vermogen  

Grondexploitatie De waarde van de grond ten opzichte van de totale baten  

Structurele exploitatieruimte Het structurele exploitatiesaldo vergeleken met de totale baten  

Belastingcapaciteit De hoogte van de belastingopbrengst ten opzichte van het landelijke gemiddelde  

Woonlasten, Coelo rangnummer Rangnummer woonlasten voor huishoudens (OZB, riool, afval) 

Weerstandsratio - incidenteel Het vermogen om incidentele financiële tegenvallers op te kunnen vangen  

Weerstandsratio - structureel Het vermogen om structurele financiële tegenvallers op te kunnen vangen  

Liquiditeit Verhouding korte schulden ten opzichte van de aanwezige liquide middelen  

Netto schuld per inwoner De totale netto schuld gedeeld door het aantal inwoners  
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Paragraaf 2 

Onderhoud kapitaalgoederen 
 

Inleiding 
De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geeft een dwarsdoorsnede van de rekening. Uitgaven voor onderhoud 

kunnen op diverse programma’s voorkomen. Voor onderhoud van kapitaalgoederen gaat een substantieel deel van de 

middelen van de begroting om. In deze paragraaf wordt het beleidskader omtrent het onderhoud van de 

kapitaalgoederen weergegeven. Het gewenste onderhoudsniveau komt hierin tot uitdrukking. 

 

Het beleid van de gemeente Elburg voor het onderhoud van kapitaalgoederen is vastgelegd in de volgende nota’s en 

verordeningen: 

 

Beheerplan Geldend voor de periode van Vastgesteld op: 

 

Beleidsplan Openbare Ruimte  2013-2017 25-3-2013 

Beheerplan openbare verlichting Januari 2002 – onbepaalde tijd December 2001 

Afvalwaterketenplan 2013-2022 25-2-2013 

Nota stedelijk waterbeheer  December 2002 – onbepaalde tijd 22-5-2003 

Bermbeheerplan April 2004 – onbepaalde tijd 13-4-2004 

Speelruimteplan Oktober 2005 – onbepaalde tijd 25-10-2005 

Beheerplan onderhoud gebouwen 2015-2024 29-6-2015 

Beheerplan Haven 2015-2019 16-3-2015 

 

Wegen 
 

Algemeen 

Regulier onderhoud en reconstructies van wegen worden geraamd in de exploitatie en verevend met de 

bestemmingsreserve openbare ruimte. Hierdoor is de dekking van het toekomstig wegenonderhoud zeker gesteld. De 

uitvoering zal plaatsvinden aan de hand van de jaarlijkse inspectie op basis van de in het beleidsplan Openbare Ruimte 

opgenomen uitgangspunten. Er is sprake van verschillende categorieën wegen die ieder een eigen normering qua 

kwaliteitsniveau kennen. De investeringskredieten voor wegen verlopen via het MIP. 

De bermen worden hoofdzakelijk op traditionele wijze gemaaid, dat wil zeggen zonder afvoer van het maaisel. De 

bermen langs het eerste deel van de Rondweg zijn op ecologische wijze gemaaid. Het maaibeheer is vastgelegd in 

bestekken. 

  

Werkzaamheden: 

Naast het reguliere jaarlijks terugkerend klein onderhoud aan wegen, bermen en wegmeubilair zijn de werkzaamheden 

in het kader van groot onderhoud bepaald en uitgevoerd aan de hand van de visuele inspecties. 

In maart 2016 is het verbod om chemisch onkruidbestrijding op verhardingen definitief geworden. Wel moeten we 

constateren dat we niet meer de kwaliteit halen zoals voorgaande jaren. Voor 2019 wordt daarom ingezet op meer 

vegen van verhardingen en intensievere onkruidbestrijding op verhardingen (extra € 25.000 geraamd onder 

programma 5 Kwaliteit openbare ruimte). 

 

Wegen Krediet Begroot Begroot Begroot Begroot 
  2019 2020 2021 2022 

Exploitatie 
     

Product Wegen 
 

2.365.012  2.379.019  2.393.233  2.407.654  

Investeringen 
     

Investeringen conform BOR 2.826.277  63.101  67.877  67.877  141.313  

Bijdrage rotonde Kop van de haven 300.000  300.000  
   

Reconstructie kruispunt Nunspeterweg 62.000  3.100  3.100  3.100  3.100  

Vervanging Volkswagen T4 Pick Up [43-BG-RS] 40.000  3.067  3.067  3.067  3.067  

Vervanging Volkswagen Pick Up [58-VS-TP]] 40.000  3.067  3.067  3.067  3.067  

Vervanging Volkswagen Pick Up [06-VS-XZ] 40.000  3.067  3.067  3.067  3.067  

Maatregelen leefbaarheid vesting 550.000  27.500  27.500  27.500  27.500  

Vervanging 2 sneeuwschuivers 16.000  1.227  1.227  1.227  1.227  

Materieel gladheidsbestrijding 250.000  19.167  19.167  19.167  19.167  
  2.788.308 2.507.091 2.521.305 2.609.162 
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Openbare verlichting 
 

Algemeen: 

Openbare verlichting dient het veiligheidsaspect op zowel verkeerstechnisch terrein als op het terrein van de sociale 

veiligheid. Gewerkt wordt met een voortschrijdend beheerplan openbare verlichting. Gebaseerd op het beheerplan 

vindt jaarlijks ten laste van de exploitatie een storting in de reserve openbare verl ichting plaats. De geplande 

vervangingsinvesteringen in armaturen en lichtmasten worden uit de bestemmingsreserve openbare verlichting gedekt. 

Deze investeringen verlopen via de meerjarige investeringsplanning (MIP). Voor elektra, regulier onderhoud en 

reparaties worden jaarlijks budgetten in de begroting opgenomen. 

Voor het verkeerstechnisch veiligheidsaspect wordt met name het kwaliteitsniveau zoals bepaald door de landelijke 

normen van het NSVV (Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde) aangehouden. Deze normen zijn verschillend 

per categorie weg, gebied en functie.  

Inzake het aspect omtrent de sociale veiligheid geldt lokaal beleid.  

 

Werkzaamheden: 

Hoewel planmatig wordt gewerkt, vindt als toetsing vooraf visuele inspectie plaats. Indien mogelijk worden 

investeringen uitgesteld. In een plan van aanpak voor onderhoud en vervanging zal worden aangegeven hoe het binnen 

het huidige budget mogelijk is versneld energiezuinige verlichting aan te brengen.  

 

Openbare verlichting Krediet Begroot Begroot Begroot Begroot 
  2019 2020 2021 2022 

Exploitatie      

Product Openbare verlichting  208.406 209.963 211.541 213.141 

Investeringen      

Vervanging lichtmasten  94.400 3.304  3.304  3.304  3.304  
  211.710 213.267 214.845 216.445 

 

Riolering 
 

Algemeen: 

Voor verwijdering van afvalwater uit de woonomgeving is de riolering een onmisbare voorziening voor de bescherming 

van de volksgezondheid en het milieu. De inzameling en transport van afvalwater zijn gemeentelijke taken. Het 

onderhoud aan bestaande riolering, vervanging van riolering en aanleg van nieuwe riolering is gebaseerd op het 

afvalwaterketenplan welke in samenwerking met de gemeente Nunspeet en het waterschap is opgesteld.  

De nadruk zal steeds meer komen te liggen op afkoppelen van regenwater in bestaande omgeving en niet aankoppelen 

in nieuwe situaties volgens de trits vasthouden, bergen en afvoeren.  

Voor wat betreft onderhoudswerken is het plan gebaseerd op periodieke inspecties van de riolering. Hoewel planmatig 

gewerkt wordt, vindt voor uitvoering een visuele inspectie/toetsing op noodzaak plaats. 

De investeringskredieten voor vervanging en aanleg verlopen via het MIP. 

 

Werkzaamheden: 

Op basis van het afvalwaterketenplan in relatie tot overige geplande werken vindt onderhoud en vervanging plaats. 

Naast regulier onderhoud zijn in het plan bedragen opgenomen voor vervangingsinvesteringen (op basis van 

inspecties). Daarnaast zijn in de MIP een aantal kredieten opgenomen voor reconstructie en ombouw van rioolstelsels 

waarbij afkoppeling van hemelwater plaats vindt.  

 

Riolering Krediet Begroot Begroot Begroot Begroot 
  2019 2020 2021 2022 

Exploitatie      

Product Riolering  1.263.801 1.263.801 1.263.801 1.263.801 

Investeringen      

Vrijvervalriolen 2.420.000 44.133  50.933  57.733  64.533  

Mechanische gemalen 393.670 22.387  26.604  29.671  36.341  

Mechanische drukriolering 226.000 2.997  3.480  7.282  7.282  

Afkoppelen oude wijken 2.604.000 69.440  69.440  69.440  69.440  

Vervanging Volkswagen Transporter [44-BF-BN] 55.000 4.217  4.217  4.217  4.217  
  1.406.975 1.418.475 1.432.144 1.445.614 
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Water 
 

Algemeen: 

Het gaat hierbij om zowel de kwaliteit als kwantiteit van het oppervlaktewater. Ten aanzien van de kwaliteit is de wijze 

waarop de gemeente omgaat met duurzaam waterbeheer vastgelegd in deze nota stedelijk waterbeheer. Samen met 

het waterschap is het Waterkwaliteitsspoor (gericht op oppervlaktewater in relatie met riolering) gevolgd. De 

voorgestelde maatregelen leiden tot een beter en aantrekkelijker oppervlaktewater. Deze maatregelen zijn opgenomen 

in het afvalwaterketenplan. 

 

Haven 
 

Algemeen:  

De gemeente is eigenaar van de haven. De gemeente is verantwoordelijk voor de kades en beschoeiingen en andere 

voorzieningen. Het reguliere onderhoud wordt uitgevoerd op basis van visuele inspecties. Gelijktijdig met de bouw van 

het nieuwe havenkantoor zijn de steigers en ligboxen op de locatie van het nieuwe kantoor vernieuwd. Het havengebied 

is inmiddels ook op de schop gegaan en heringericht.  

In het beheerplan gemeentelijke haven is met behulp van een meerjarenonderhoudsplanning de verwachte 

onderhoudskosten tot en met 2034 in beeld gebracht. De kosten in verband met aanpassing van de haven maken hier 

overigens nog geen onderdeel van uit. Hierdoor is het zaak dat een herzien beheerplan wordt opgesteld. Deze staat 

gepland voor 2020. 

Op basis van de onderhoudsplanning is een voorziening voor het onderhoud aan de haven ingesteld. De voorziening 

wordt structureel gevoed. Ter egalisatie van de tarieven is eveneens een reserve haven- en kadegelden ingesteld.  

 
 

Haven Krediet Begroot Begroot Begroot Begroot 
  2019 2020 2021 2022 

Exploitatie      

Product Haven  370.225 370.734 371.250 371.772 

Investeringen      

-  
 

   
  370.225 370.734 371.250 371.772 

 

Groen 
 

Algemeen: 

In het beleidsplan Openbare Ruimte is de gewenste beeldkwaliteit voor het groen vastgelegd. Op basis van dit 

kwaliteitsniveau worden de onderhoudsmaatregelen uitgevoerd. Rekening wordt gehouden met groen binnen en buiten 

de bebouwde kom en het feit dat sprake is van seizoensafhankelijk werk. Voor het reguliere onderhoud staan jaarlijks 

budgetten in de begroting. Grotere investeringen verlopen via het MIP. De kosten daarvan worden gedekt uit de 

bestemmingsreserve openbare ruimte. 

Het meer grootschalig en structureel “massawerk” is uitbesteed. Kleinschalig, relatief arbeidsintensiever werk wordt 

meestal via de eigen dienst uitgevoerd. Voor de goede orde wordt hierbij opgemerkt dat op groen een flinke 

versobering heeft plaats gevonden waardoor het kwaliteitsniveau verslechterd. Voor 2019 wordt daarom een extra 

bedrag van € 65.000 geraamd voor meer schoffelen in plantvakken en meer onderhoud aan gazons.  

 

Werkzaamheden: 

Naast het reguliere onderhoud vindt ook (beperkt) omvorming en renovatie van groenvakken plaats. Waar mogelijk 

wordt vervanging meegenomen met andere (herinrichtings)projecten. De reserve openbare ruimte wordt waar 

mogelijk mede ingezet om reconstructies en achterstanden op groen te bekostigen. 

 

Groen Krediet Begroot Begroot Begroot Begroot 
  2019 2020 2021 2022 

Exploitatie      

Product Groen  1.452.111 1.463.066 1.474.185 1.485.470 

Kwaliteit openbare ruimte   65.000 65.000 65.000 65.000 

Verbod chemische onkruidbestrijding  25.000 25.000 25.000 25.000 

Ondersteuning initiatieven uit de wijk/buurt  5.000 5.000 5.000 5.000 

Extra wegmeubilair (bankjes, etc.)  5.000 5.000 5.000 5.000 

Product Sportvelden  108.655 110.223 111.815 113.432 
 

 1.660.766 1.673.289 1.686.000 1.698.902 
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Speelvoorzieningen 
 

Algemeen: 

De gemeente Elburg heeft een speelruimteplan waarin opgenomen de noodzakelijke vervangingen in verband met 

ouderdom en veiligheidseisen. Voor zowel vervangingen als regulier onderhoud staan jaarlijks budgetten in de 

begroting. 

 

Werkzaamheden: 

Naast het regulier onderhoud aan speelvoorzieningen wordt op basis van het speelruimteplan en de periodieke visuele 

inspecties speelplekken gerenoveerd dan wel speelwerktuigen vervangen. Bij de uit te voeren werkzaamheden wordt 

voldaan aan de eisen die gesteld worden in het kader van veiligheid. 

 

Speelvoorzieningen/ vervoer Krediet Begroot Begroot Begroot Begroot 
  2019 2020 2021 2022 

Exploitatie      

Product Speelvoorzieningen  113.799  115.360  116.947  118.557  

Investeringen  
 

   

Vervanging Hustler gazonmaaier 6.000 660  660  660  660  

Vervanging Roberine maaier 1515 60.000 6.600  6.600  6.600  6.600  

Vervanging Tractor 90.000 6.900  6.900  6.900  6.900  

Vervanging Klepelmaaier 70.000 7.700  7.700  7.700  7.700  
 

 135.659 137.220 138.807 140.417 

 

 

Begraafplaatsen 
 

Algemeen: 

Onderhoud aan de begraafplaatsen vindt plaats op sobere, doch nette en respectvolle wijze. Kwaliteitsniveau is 

vastgelegd in bestekken. Het beheer vindt deels plaats door de eigen dienst en deels door derden. De te besteden uren 

voor grafdelven en onderhoud werken daarbij als communicerende vaten. Het onderhoud vindt met name plaats op 

basis van visuele inspectie. De jaarlijkse budgetten voor onderhoud zijn voldoende om een adequaat onderhoudsniveau 

te handhaven. 

 

Werkzaamheden: 

De bestemmingsreserve begraafrechten wordt ingezet ter egalisering van de tarieven voor begraafrechten. Hierbij 

wordt rekening gehouden met een kostendekkingspercentage van 80%. In programma 7 wordt voorgesteld de tarieven 

voor de jaren 2019-2022 niet te verhogen.  

 

Begraafplaatsen Krediet Begroot Begroot Begroot Begroot 
  2019 2020 2021 2022 

Exploitatie      

Product Beheer begraafplaatsen  390.085 391.480 392.895 394.331 

Investeringen      

Vervanging Graflift 3 stuks 15.000 1.650 1.650  1.650  1.650  
  391.735 393.130 394.545 395.981 
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Onderhoud gemeentelijke gebouwen 
 

Er is een beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen opgesteld. In dit beheerplan wordt beschreven waarom een 

beheerplan nodig is, welke soorten onderhoud te onderscheiden zijn, welke gebouwen onderhouden worden en welk 

onderhoud de komende periode verwacht wordt en wat de geraamde kosten hiervan zijn. 

In dit beheerplan is een raming gemaakt wat de kosten voor het onderhoud voor de periode 2015 tot en met 2024. 

Overigens is wel elke vier jaar een herziening gewenst en noodzakelijk. 

 

Gemeentelijke gebouwen Krediet Begroot Begroot Begroot Begroot 
  2019 2020 2021 2022 

Exploitatie      

Product onderhoud gebouwen  255.068 258.221 261.417 264.664 
 

 255.068 258.221 261.417 264.664 

 

De onderhoudsplanningen zijn opgesteld voor vier categorieën gebouwen: 

1. Gemeentelijke gebouwen 

2. Gemeentelijke monumenten 

3. Dorps- en gemeenschapshuizen 

4. Zwembad De Hokseberg 

 

Op basis van de financiële verslaggevingsregels worden bij onderhoud van gebouwen drie categorieën onderscheiden: 

 

1. Preventief onderhoud: 

Dit is al het onderhoud dat gedurende het lopende jaar uitgevoerd moet worden om het gebouw in stand te houden en 

te laten functioneren op een bepaald kwaliteitsniveau (functioneel en representatief). Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

het schilderwerk, het onderhoud van de installaties, klachtenonderhoud, e.d. Daarnaast worden ook kleine 

investeringen en kleine wensen bij het preventieve onderhoud meegenomen. 

 

2. Technisch en groot onderhoud:  

Dit soort onderhoud is meestal ingrijpend van aard, wordt op een groot deel van het gebouw uitgevoerd, na een langere 

gebruiksperiode. Het is gericht op het behouden van een technisch goede en veilige staat van het gebouw. Het betreft 

bijvoorbeeld het vernieuwen van installaties zoals CV-ketels of het vervangen van de dakbedekking. Voor het technisch 

en groot onderhoud zijn voor alle vier categorieën voorzieningen ingesteld.  

 

3. Investeringen:  

Investeringen zijn weer onder te verdelen in 3 typen:  

a. Levensduur verlengend onderhoud: dit zijn onderhoudsinvesteringen die worden gedaan ten behoeve van een 

bestaand gebouw die expliciet leiden tot een substantiële levensduurverlenging.  

b. Nieuwe of uitbreidingsinvesteringen: dit zijn investeringen ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe of 

uitbreiding van het huidige aantal gebouwen.  

c. Vervangingsinvesteringen: dit zijn investeringen ten behoeve van de vervanging van (een deel van) een gebouw als 

gevolg van economische veroudering.  

 

Investeringen zijn in het beheerplan niet opgenomen. 

 

Onderwijsgebouwen 
 

Er is een nieuw Integraal Huisvestingsplan (IHP) in voorbereiding waarbij de afspraak is gemaakt dat dit plan voor 

minimaal 4 jaar geldig moet zijn en in ieder geval aandacht schenkt aan renovatie/opwaardering van schoolgebouwen. 

Daarnaast zal een IHP gegevens moeten bevatten over de verwachte mutaties bij de scholen, eventuele leegstand, 

nieuwbouw en vervangingsinvesteringen.  

Vanaf 1 januari 2015 zijn de schoolbesturen van PO, SO en VO verantwoordelijk voor al het onderhoud, zowel buiten- 

als binnenonderhoud. Om deze taak naar behoren te kunnen uitvoeren, ontvangen zij van het rijk daartoe de middelen 

binnen de lumpsumbekostiging. Dit betekent voor de gemeenten dat de zorgplicht voor onderhoud en aanpassing van 

schoolgebouwen primair, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs vervalt. De gemeente heeft na deze wetswijziging 

nog de volgende verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijshuisvesting; nieuwbouw en vervangende 

nieuwbouw, uitbreiding, medegebruik/verhuur (schoolbestuur moet hiervoor toestemming vragen), constructiefouten 

(bijvoorbeeld bij een asbestbesmetting), herstel in geval van bijzondere omstandigheden (schade als gevolg van 

bijvoorbeeld brand, diefstal, storm), bekostiging van en buitenonderhoud aan gymnastiek voorzieningen, 

verzekeringen en OZB. 
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Paragraaf 3 

Financiering  
 

Deze paragraaf bevat de beleidsvoornemens ten aanzien van de financieringsportefeuille. Tevens wordt de 

financieringsfunctie transparant gemaakt ten behoeve van het sturen, beheersen en controleren ervan. Afhankelijk van 

het gewicht van en de ontwikkelingen in de financieringsfunctie kunnen in deze paragraaf ook andere onderdelen aan 

de orde komen die invloed hebben op de financieringsfunctie, zoals beleidsvoornemens ten aanzien van 

schatkistbankieren, financiering, de financieringspositie, de leningenportefeuille, kasbeheer, etc.   

 

Inleiding 

Op grond van artikel 12, lid 4, van de Financiële verordening stelt het college de regels vast omtrent de 

financieringsfunctie in een treasurystatuut. De raad geeft de kaders aan waarbinnen het college de financieringsfunctie 

uitoefent. De Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) definieert de financieringsfunctie als volgt:  

  

 “Het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het overzicht houden op: 

 de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en  

 de hieraan verbonden risico’s.   

 

De Wet Fido geeft aan dat de gemeente de financieringsfunctie dient uit te oefenen gebaseerd op de publieke taak. De 

Wet HOF geeft de gemeente regels voor het bewaken van houdbare overheidsfinanciën. In deze paragraaf worden op 

basis van de meest recente financiële marktgegevens en gemeentegegevens het financieringsbeleid geformuleerd voor 

het komende jaar. In de jaarrekening zal gerapporteerd worden over de uitvoering. Ook kan bij de voor - of 

najaarsrapportage eventuele bijstelling plaatsvinden van de voornemens in de financieringsparagraaf.   

 

Schatkistbankieren 

Per 15 december 2013 is schatkistbankieren ingevoerd. Bij schatkistbankieren wordt de gemeente verplicht om 

overtollige middelen bij het rijk uit te zetten. Een leenfaciliteit is niet aan de orde. Wel kunnen overtollige middelen, 

in de vorm van leningen, uitgezet worden bij andere openbare lichamen, behalve aan openbare lichamen waarbij de 

gemeente belast is met het financiële toezicht. Met deze maatregel beoogt het rijk om het EMU-tekort terug te dringen 

(het betreft een administratieve aangelegenheid die voor de berekening van het tekort voordelig is).  

 

Er is een doelmatigheidsdrempel afgesproken waarbij 0,75% van het begrotingstotaal als ondergrens telt. Voor 2019 

is het begrotingstotaal € 53.857.000 wat een ondergrens betekent van € 404.000. Bij een banksaldo beneden deze 

drempel hoeven geen overtollige middelen overgeheveld worden. Deze ondergrens wordt over het gemiddelde van de 

banksaldi over een periode van een kwartaal berekend. Toevallige fluctuaties van omvang in banksaldi worden daarmee 

uitgemiddeld.  

 

Risicobeheer 

Het risicobeheer wordt onderscheiden in renterisicobeheer, kredietrisicobeheer, intern liquiditeitsbeheer en 

valutarisicobeheer. 

 

Renterisicobeheer 

 

Kasgeldlimiet 

De kasgeldlimiet kan voor het jaar 2019 worden bepaald op afgerond € 4.600.000 (8,5% van het begrotingstotaal ad 

€ 53.857.000). De kredietlimiet bij de huisbankier zal hiermee in overeenstemming worden gebracht.  

 

Renterisiconorm 

Sinds 2009 wordt een renterisiconorm gehanteerd waarbij een bedrag mag worden afgelost welke maximaal 20% van 

het begrotingstotaal bedraagt. Onder begrotingstotaal wordt verstaan het totaal van de lasten op de begroting. Dit 

geldt ook voor gemeenten met een vaste schuld lager dan het begrotingstotaal (€  53,857 miljoen). Voor de gemeente 

Elburg is dit van toepassing. De schuldpositie aan het begin van 2019 bedraagt € 16,710 miljoen.  

 

Voor 2019 bedraagt het begrotingstotaal € 53,857 miljoen en de norm € 10,771 miljoen. De te betalen aflossingen in 

2019 bedragen € 1,348 miljoen. De norm wordt daardoor niet overschreden.  

 

Vervroegde aflossing 

Er zijn geen leningen waarvoor vervroegde aflossing mogelijk is.  
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Kredietrisicobeheer 

Het kredietrisicobeheer ziet toe op risicomijdend uitzetten van overtollige middelen. De gemeente bezit over het 

algemeen geen overtollige middelen op korte dan wel lange termijn. Mocht zich in de loop van het jaar toch een tijdelijk 

overschot voordoen dan zal dit bij het rijk worden uitgezet (conform de verplichting van schatkistbankieren).  

 

Intern liquiditeitsbeheer 

In Elburg wordt dagelijks inzicht verkregen in de liquiditeiten door een liquiditeitsprognose bij te houden. Hierbij wordt 

onder andere gebruik gemaakt van de faciliteiten van de Bank Nederlandse Gemeenten.  

 

Valutarisicobeheer 

Valutarisico’s worden in de gemeente uitgesloten door uitsluitend leningen te verstrekken, aan te gaan of te garanderen 

in de Nederlandse geldeenheid (euro). 

 

Treasury 

 

Financieringsbehoefte  

De financieringsbehoefte voor 2019 is berekend op € 4.756.000. De totaal benodigde financieringsmiddelen worden 

berekend met behulp van de stand van investeringen per 1 januari 2019. Na aftrek van de aanwezige vaste 

financieringsmiddelen (vaste geldleningen en reserves en voorzieningen) per 1 januari 2019 wordt de behoefte bepaald. 

Rekening houdend met de financieringsbehoefte wordt onderstaand de totale rentekosten voor 2019 berekend om 

middels toerekening van die rentekosten aan de verschillende taakvelden een renteresultaat te kunnen berekenen. Op 

grond van de nieuwe BBV-voorschriften wordt onderstaand overzicht opgenomen.  

 

       

Externe rentelasten over korte en lange financiering       

Rente langlopende geldleningen, rijksvoorschotten en waarborgsommen     € 593.274  

Aan overige rentekosten te berekenen:       

* Rente financieringstekort tot rekening-courantlimiet à 0,40 %   4.250.000   - 17.500  

* Rente restant financieringstekort à 2%   505.891   - 10.118  

Totale rentekosten     € 620.892  

Externe rentebaten    -/- - 68.364  

Totaal door te rekenen externe rente     € 552.528  

Rente grondexploitatie  -/- € 85.255     

Rente projectfinanciering taakveld  -/- - 68.374     

    -/- - 153.629  

Saldo door te rekenen externe rente     € 398.899  

Rente over eigen vermogen     € 0  

Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)     - 82.283  

De aan taakvelden toe te rekenen rente     € 481.182  

De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente     -/- - 606.774  

Renteresultaat op het taakveld treasury     € -125.592  

 

• De rente over langlopende geldleningen bedraagt gemiddeld 3,55%.  

• Tot de rekening-courantlimiet van € 4,25 miljoen (2018) wordt voor het financieringstekort het rentepercentage 

voor kort geld ad 0,4% gehanteerd (inclusief afronding).  

• Het gewogen gemiddelde rentepercentage komt hierdoor op 2,89%.  

• Veiligheidshalve wordt voor de lange termijn rekening gehouden met een renteniveau van 2% voor de 

begrotingsperiode 2019-2022 terwijl de 25-jarige vaste rente ca. 1,54% bedraagt (september 2018). 

 

De totale rentekosten bedragen € 552.500. Daarnaast wordt vanwege de contante waarde van het saldo € 82.000 

toegerekend aan enkele voorzieningen. In totaal wordt € 607.000 aan rente toegerekend.  

Omdat afgerond € 85.000 (1,19%) wordt toegerekend aan grondexploitatiecomplexen, € 68.000 (2,95%) aan 

uitgezette leningen en € 607.000 (1,00%) direct aan taakvelden toegerekend wordt ontstaat een totaal renteresultaat 

van € 125.500 voordelig.  

De gemeente maakt hoofdzakelijk gebruik van langlopende geldleningen. De geldleningen hebben een vast 

rentepercentage waardoor het renterisico zeer laag is. Het totaal aan opgenomen vaste geldleningen bedraagt per 

1 januari 2019 afgerond € 16,7 miljoen. Hiervan wordt in 2019 € 1,35 miljoen afgelost. Op basis van het huidige 

aflossingsschema loopt de leningenportefeuille de komende planperiode af naar €  11,7 miljoen. Uiteraard kunnen er 

lopende het jaar 2018 vanwege consolidatie opnieuw vaste geldleningen worden afgesloten. 
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Omschrijving Saldo Aflossing Saldo  Saldo  Saldo  Saldo  

  2019 in 2019 2020 2021 2022 2023 

Waterschapsbank 4.000.000  200.000  3.800.000  3.600.000  3.400.000  3.200.000  

Actiam 2.600.000  200.000  2.400.000  2.200.000  2.000.000  1.800.000  

BNG 10.087.000  946.000  9.141.000  8.195.000  7.249.000  6.303.000  

Stichting Prokino 22.000  2.000  20.000 18.000 16.000 14.000 

  16.709.000  1.348.000  15.361.000 14.013.000 12.665.000 11.317.000 

 

Het gemiddelde rentepercentage van de langlopende geldleningen bedraagt 3,55%.  

 

Langlopende uitzettingen 

In 2019 worden geen uitzettingen uit hoofde van de financieringsfunctie verwacht. Langlopende uitzettingen zijn 

alleen nog mogelijk aan openbare lichamen waarmee geen toezicht relatie aanwezig is.  

 

Langlopende leningen u/g 

Voor de uitvoering van de publieke taak zijn de volgende langlopende geldleningen verstrekt. Het gemiddelde 

rentepercentage van deze leningen is 2,95%.  

 
Omschrijving Saldo Aflossing Saldo Saldo Saldo Saldo 

Bedrag  2019 in 2019  2020 2021 2022 2023 

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 1.216.237   1.216.237 1.216.237 1.216.237 1.216.237 

Duurzaamheidsleningen 750.000  750.000 750.000 750.000 750.000 

Blijversleningen 250.000  250.000 250.000 250.000 250.000 

Sportverenigingen 742.793 61.154 681.639 620.939 560.238 499.537 

Accommodaties 717.128 35.493 681.635 645.277 608.316 570.727 

Personeel 605.118 54.000 551.118 495.118 438.618 380.118 

Nutsvoorzieningen 250.636 83.547 167.089 83.542 0 0 

Totaal 4.531.912 234.194 4.297.718 4.061.113 3.823.409 3.666.619 

 

Relatiebeheer 

Op grond van het treasurystatuut worden de bankrelaties met hun bancaire condities eens in de 5 jaar onderzocht. 

De bestaande bankrelaties zijn de NV Bank Nederlandse Gemeenten en de Rabobank Noordwest Veluwe. Bij het 

aantrekken van vaste schuld zullen de aanbiedende financiële instellingen worden beoordeeld op de gestelde 

voorwaarden in het treasurystatuut.  

 

Kasbeheer 

 

Geldstromenbeheer 

Doel is de kosten zoveel mogelijk te beperken. Door het hanteren van een liquiditeitsprognose kunnen de betalingen 

beter afgestemd worden op de te verwachten ontvangsten. Hierdoor kunnen rentekosten worden bespaard.  

Bij het optimaliseren van het renteresultaat worden voor het aantrekken van benodigde vaste geldleningen meerdere 

marktpartijen benaderd voor offertes. 

Het betalingsverkeer vindt elektronisch plaats, waardoor de kosten tot een minimum worden beperkt.  

 

Saldo- en liquiditeitenbeheer 

Het saldo van de Rabobank wordt regelmatig overgeboekt naar de rekening van de huisbankier (NV Bank Nederlandse 

Gemeenten). De saldi van hoofd- en nevenrekening bij dezelfde bank zijn opgenomen in een zogenaamd 

rentecompensatiecircuit. Dit betekent dat debet- en creditsaldi van alle rekeningen worden samengevoegd tot één 

gecombineerd saldo, waarover de rente wordt berekend.  

 

Administratieve organisatie 

In het treasurystatuut zijn de uitgangspunten van de administratieve organisatie vastgelegd. Er is rekening gehouden 

met de functiescheiding tussen beleid, beheren en uitvoeren. Ook delegatie en mandaat zijn expliciet vastgelegd. Het 

treasurystatuut sluit aan bij de bepalingen zoals opgenomen in de Financiële verordening gemeente Elburg (artikel 

12).  
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Paragraaf 4 

Bedrijfsvoering  
 

Bedrijfsvoering is de (interne) sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen en de bijbehorende 

medewerkers, middelen en systemen. Een goede bedrijfsvoering maakt het mogelijk dat de gemeente haar taken en 

doelen goed, tijdig en efficiënt uitvoert en is bepalend voor de kwaliteit van de dienstverlening.  

Kwaliteit van dienstverlening en een krachtig bestuur zijn essentieel om de ambities van de Eerste Overheid waar te 

maken. Om dit te bereiken richt de bedrijfsvoering zich op externe oriëntatie, het implementeren van nieuwe 

informatietechnologie, het leren van elkaar en het transparant zijn.  

 

Personeel en Organisatie 
Richtinggevend is het bestuur- en managementconcept (BMC), dat in 2015 is vastgesteld. Elburg wil:  

a. een gemeente zijn als een maatschappelijke onderneming die moet zorgen voor een goede dienstverlening;  

b. een versterking van de regie als het gaat om het actief zoeken naar samenwerking met ander gemeenten, 

instanties, bedrijven en burgers; 

c. invoering van een zelfsturend organisatiemodel als middel om de gewenste cultuur en structuur te bereiken 

en te behouden.  

Voor het overige zijn voor het P&O beleid van belang het organisatiebesluit en het activiteitenplan. De uitvoering 

gebeurt op basis van productenramingen, functieprofielen en individuele werkplannen. De financiële vertaling verloopt 

via het MPB. 

 

De richting van de organisatie verschuift van de (traditionele) dienstverlening naar versterking van de regie van onze 

gemeente als het gaat om het actief zoeken naar samenwerking met andere gemeenten, instanties, bedrijven en 

burgers. Dit sluit aan bij de ontwikkeling van de participatiemaatschappij. De organisatieontwikkeling is dus gericht op 

kwaliteitsverbetering en het toekomstbestendig maken van de organisatie. Na de reorganisatie is de transformatie 

naar zelforganiserende teams een belangrijk thema. 

 

Een regiegemeente wil minder taken zelf doen en meer de kracht in de samenleving organiseren. Het flexibel en 

resultaatgericht samenwerken zowel intern als met externen staat voorop. De toegevoegde waarde van de nieuwe 

organisatie laat zich het beste vertalen naar ‘werken mét de inwoners in plaats van vóór de inwoners’. Om deze opgave 

te realiseren zal aangesloten worden bij het project participatie (programma 0). 

 

Sinds 1 januari 2017 voeren Oldebroek en Elburg de personeels- en salarisadministratie gezamenlijk uit. Dit gebeurt 

door middel van een virtuele integratie, waarbij het applicatiebeheer van het personeels- en salarispakket door Elburg 

wordt uitgevoerd. Het voornemen is deze samenwerking verder uit te breiden met Nunspeet. 

 

Sinds 1 januari 2017 zijn de NEO(H) gemeenten allen aangesloten bij Talentenregio. Het platform Talentenregio heeft 

onder andere als functie om de interne arbeidsmarkt van de NEO(H) gemeenten te verruimen binnen de “economische” 

regio Zwolle. Door wijziging van de taken van de gemeente, de aantrekkende economie en het inhaaleffect als gevolg 

van de reorganisatie zijn er veel vacatures. De Talentenregio heeft zich bij de vervulling daarvan inmiddels bewezen. 

Daarnaast heeft Talentenregio een traineeprogramma ingericht waaraan diverse organisatie die bij Talentenregio 

aangesloten zijn deelnemen. Dit traineeprogramma is erop gericht om afgestudeerde hbo’ers en wo’ers werkervaring 

op te doen op uiteenlopende vakgebieden zodat ze uiteindelijk breed inzetbaar worden binnen de publieke sector. Door 

in de regio dit programma aan te bieden wordt geïnvesteerd om talent aan de regio te binden en daardoor op een 

steeds krapper wordende arbeidsmarkt uiteindelijk kwalitatief goed personeel aan te kunnen trekken. 

 

De komende jaren staan grote veranderingen op het gebied van de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden op stapel. Dit 

volgt uit de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en de nieuwe CAO sector gemeenten. In de CAO zijn onder 

andere afspraken gemaakt over onderzoek naar een nieuwe verlofregeling en Bewust belonen. Dit krijgt in de toekomst 

zijn beslag en is van invloed op de arbeidsvoorwaarden.  

 

In het sociaal akkoord 2013 hebben kabinet en sociale partners afgesproken dat er in de periode tot en met 2026 in 

totaal 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking (garantie-banen). De minister van BZK 

heeft een taakstelling per overheidssector vastgesteld. De VNG en de vakbonden hebben deze taakstelling in de CAO 

bevestigd. Het uitvoeren van de banenafspraak is een uiting van goed werkgeverschap en van goed bestuur. Als 

handreiking adviseert de VNG dat elke gemeente vanaf 2015 één extra baan per jaar creëert voor iemand in de 

doelgroep. In 2017 zijn vier geborgde functies gerealiseerd. Voor de komende jaren richt de inspanning zich op een 

goede implementatie en waar mogelijk uitbouw van deze functies.  
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Het beleid van de landelijke overheid is gericht op langer doorwerken. Duurzame inzetbaarheid is daarom een belangrijk 

thema voor de toekomst. Inzetbaarheid is een voorwaarde voor mobiliteit. Tegelijkertijd kan mobiliteit op haar beurt 

weer tot inzetbaarheid leiden. In het overleg met de medezeggenschap is geconstateerd dat er niet direct behoefte is 

aan meer beleid of instrumenten. De inzet voor de komende jaren richt zich vooral op het vergroten van bewustzijn 

en cultuur. 

 

In het jaarplan NEO is de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden opgenomen. De achterliggende doelen daarvoor zijn 

het bevorderen van de onderlinge mobiliteit en aantrekkelijk werkgeverschap.  

 

E-HRM ondersteunt en optimaliseert processen waardoor P&O zich van een grotendeels administratieve rol naar een 

meer dienstverlenende rol kan ontwikkelen. Er is software aangeschaft om dit mogelijk te maken. Daardoor worden 

beheersmatige zaken meer digitaal afgehandeld, waardoor P&O meer tijd over houdt voor de inhoud. Managers en 

medewerkers kunnen bepaalde zaken zelf uitvoeren zonder tussenkomst van P&O waardoor de efficiency wordt 

verbeterd. Op korte termijn wordt een systeem voor digitaal vacaturemanagement ingevoerd. Hiermee kan het 

werving- en selectieproces volledig digitaal worden uitgevoerd. Voor de middellange termijn wordt gekeken naar 

digitale vorming van de personeelsdossiers die door de medewerkers zelf kunnen worden geraadpleegd. Het toevoegen 

van nieuwe digitale documenten wordt in het project zaakgericht werken meegenomen. 
 

Formatie 2016-2019 
Omschrijving Werkelijk Werkelijk Raming Raming 

  2016 2017 2018 2019 

Griffie 0,9 0,9 0,9 1,3 

Directie en ondersteuning 2,2 2,1 2,2 2,2 

Ruimte 52,4 54,6 55,0 55,1 

Samenleven 33,3 33,4 35,3 36,3 

Dienstverlening 28,6 30,2 31,6 34,4 

Bedrijfsvoering 38,8 38,2 41,0 43,6 

Totaal 156,2 159,2 165,9 172,9 

 

De toename van de formatie in 2019 is conform het voorstel voor uitbreiding formatie gemeentelijke organisatie zoals 

opgenomen in de kadernota 2018.  

 

Indicatoren 
Omschrijving Rekening Rekening Rekening Rekening  Raming Raming 

  2014 2015 2016 2017  2018 2019 

Kerngegevens              

Inhuur derden per € 1.000 1.065 1.653 1.481 1.479  350 463 

Loonsom organisatie per € 1.000 8.821 8.731 8.549 10.078  10.111 11.792 

Inhuur en loonsom per € 1.000 9.886 10.384 10.030 11.557  10.461 12.255 

               

Formatie 158,55 156,79 156,17 159,21  165,89 172,9 

               

Loonsom per fte 62,4 66,2 64,2 72,6  63,1 70,9 

 

Dienstverlening 
 

Communicatie  

In 2019 zijn we halverwege de beleidsperiode van het communicatiebeleidsplan ‘Een frisse bries’. Verschillende 

doelstellingen zijn behaald, andere zijn in ontwikkeling. Een grote ontwikkeling in 2018 betreft de oplevering van de 

toptakenwebsite. 

Het belangrijkste doel: de reactieve communicatie ombuigen naar een proactieve communicatie, waarbij inwoners en 

bedrijven eerder en beter worden geraadpleegd. 

We bereiken deze doelstelling niet ineens, wel stukje bij beetje. Wel werpt de vernieuwde werkwijze zijn vruchten af. 

Doelgroepen verbonden aan het sociaal domein worden in een vroege fase betrokken bij de beleidsvorming, hetgeen 

ook geldt voor het domein ruimte. 

Eind 2018 is een plan voor de interne communicatie opgeleverd. Hiermee beschikt de organisatie over 

verbetervoorstellen die ervoor zorgen dat het integraal werken bij de beleidsvorming beter verloopt. Daarmee 

verstevigen we de basis van de dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven. 

 

Informatievoorziening en informatiebeveiliging 

De ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisatie volgen elkaar in hoog tempo op. Een aantal ontwikkelingen 

waar wij mee te maken hebben: nieuwe wetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de 

Omgevingswet, aanbod van Cloud oplossingen, Datagericht werken, e-Depot, enzovoorts. 
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Doordat digitale kanalen zoals website, apps en social media steeds meer de voorkeurs dienstverleningskanalen zijn 

voor onze burgers en berdrijven zullen de komende jaren in het teken staan van doorontwikkeling van digitale 

dienstverlening en selfservice. 

In het kader hiervan is zaakgericht werken één van de projecten en kent een lange adem. Processen zijn waar mogelijk 

geoptimaliseerd en worden steeds meer door ons zaaksysteem ondersteund. Hierdoor sturen wij steeds meer berichten 

digitaal. 

In 2019 zal een aantal geautomatiseerde koppelingen met backoffice applicaties worden gerealiseerd met als 

uiteindelijk doel een centrale ontsluiting van productaanvragen inclusief statussen middels een geautomatiseerde 

koppeling tussen ons zaaksysteem en mijnoverheid.nl. Wij zullen ook waar mogelijk post beschikbaar stellen via 

mijnoverheid.nl (Berichtenbox). Post in de Berichtenbox heeft dezelfde juridische waarde als papieren post en kan dus 

worden gebruikt als formeel alternatief voor fysieke post, inclusief berichten met rechtsgevolgen. 

Ambities op het gebied van digitale dienstverlening en selfservice vragen ook om vernieuwing van de applicatie voor 

Burgerzaken. Vanaf 2019 zullen er nieuwe burgerzakenmodules in gebruik worden genomen waarmee de 

dienstverleningsprocessen bij Burgerzaken optimaal kunnen worden ondersteund.  

Komende periode staat ook in het teken van optimalisering van bestuurlijke besluitvorming. De komst van het 

zaaksysteem in combinatie een oplossing voor documentcreatie en papierloos vergaderen, maakt het mogelijk het 

voorbereidingsproces en het bestuurlijke besluitvormingsproces van het College van B&W en van de Gemeenteraad, 

inclusief alle ondersteunende processen volledig of gedeeltelijk te digitaliseren. 

Projecten zoals digitale archivering en de Omgevingswet hebben de komende jaren nadrukkelijk de aandacht. Met het 

digitaal archiveren van stukken worden ook de eerste stappen gezet om te komen tot de wettelijk verplichte aansluiting 

op het e-Depot.  

Het e-Depot is een uit de archiefwet voortvloeiende verplichting tot het hebben van een digitale archiefbewaarplaats 

die naast de bestaande “papieren” archiefbewaarplaats beheerd wordt. Het Streekarchivariaat heeft in samenwerking 

met de gemeentelijke organisaties de regierol in de totstandkoming van een regionale voorziening voor het e-Depot 

dat bedoeld is om gemeentelijke informatie duurzaam digitaal te beheren. Daartoe wordt een beheerorganisatie 

ingericht. In 2019 heeft het Streekarchivariaat deze voorziening werkend ten behoeve van de eigen organisatie. In de 

jaren daarna zullen de gemeenten successievelijk de digitale informatie overdragen aan hun archiefdienst, het 

Streekarchivariaat. Het Streekarchivariaat zal dan zorgen voor opname van en beschikbaarstelling aan de gebruikers 

uit het e-Depot. 

De Omgevingswet gaat uit van een gelijke informatiepositie van overheden, initiatiefnemers en belanghebbenden. Met 

betrekking tot de gemeentelijke informatievoorziening betekent dit het op de juiste wijze ontsluiten van data en 

integreren in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Wij zullen de komende jaren moeten investeren in nieuwe ICT-

voorzieningen en informatiehuizen. 

De Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) komt stap voor stap tot stand. Het biedt een basis om 

makkelijker op nieuwe ontwikkelingen in te spelen, bijvoorbeeld door ontsluiting naar het Digitale Stelsel 

Omgevingswet (DSO), Landelijke Online Diensten, Cloud oplossingen van leveranciers, enzovoorts. Deelname van onze 

organisatie hieraan vergt een degelijke voorbereiding omdat de GGI een nieuwe infrastructuur vormt voor het 

dataverkeer van onze organisatie en dat heeft impact op de organisatiebrede informatievoorziening. 

Vanaf april 2019 wordt onze organisatie wettelijk verplicht e-facturen te ontvangen en te verwerken. Deze ontwikkeling 

draagt bij aan de verdere automatisering van de huidige verwerking van facturen en het verwerkingsproces te 

optimaliseren conform de landelijke standaarden.  

Informatiebeveiliging en privacy blijven de aandacht hebben in onze organisatie voor de komende periode. De e-

learning modules en bewustwordingssessies voor medewerkers om het bewustzijn te vergroten krijgt in 2019 een 

vervolg. 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Met de invoering 

van de AVG zijn de eisen waaraan verwerkingen van persoonsgegevens moeten voldoen, verscherpt. Voor onze 

organisatie en onze ketenpartners (bewerkers van onze persoonsgegevens) betekent dit het adequaat in kaart hebben 

van de wettelijke grondslag van en toezicht houden op verwerking van persoonsgegevens. Dit vraagt om implementatie 

van een organisatiebreed kwaliteitssysteem (ISMS). 
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ICT  

Naast het beheer, onderhoud, uitbreiding en implementatie van applicaties en apparatuur is er blijvend aandacht voor 

het in standhouden van een stabiele ICT-werkomgeving. In het kader hiervan willen we naar een nieuw werkplek 

concept, hetgeen ook goed is voor de ICT-samenwerking binnen NEO. Dit werkplek concept gaat uit van een centraal 

beheerde werkplek omgeving op basis van virtualisatie in plaats van decentraal zoals nu het geval is met vaste pc’s. 

Doel hiervan is sneller in te kunnen spelen op veranderingen, voor de gebruikers is het flexibeler qua werkplek en qua 

beheersbaarheid is het simpeler te onderhouden.  

De onomkeerbare veranderingen in de dienstverlening en bedrijfsvoering door digitalisering van processen stelt 

andere eisen aan de organisatie-inrichting, ICT-infrastructuur en benodigde kennis en capaciteit. Ook is vanuit onder 

andere de VNG een hang naar uniformiteit bij gemeenten te zien. Voorbeeld hiervan is GGI-veilig waarbij centraal 

voor gemeenten beveiligingsoplossingen worden aangeboden onder toezicht van de VNG. Ook projecten als GT-

connect zorgen voor een uniforme telefonie-oplossing voor gemeentes. De keuzevrijheid rond dat soort onderwerpen 

wordt minder, maar de inspanning van de betrokken gemeenten wordt ook minder. 

Applicatie leveranciers voor de lokale overheid zijn bezig met het ombouwen van hun (lokaal te installeren) 

applicaties naar applicaties die als dienst worden afgenomen vanuit de Cloud. Kantoorautomatisering en telefonie 

worden steeds meer als dienst afgenomen. Office365 is daarvan een voorbeeld. Kortom, ook de lokale Elburgse ICT-

omgeving zal langzaam maar zeker gaan veranderen, gekoppeld aan een toenemend aantal online 

(cloud)toepassingen. Een dergelijke hybride cloudarchitectuur maakt het beheer complexer en zal op termijn 

onontkoombaar leiden tot een stijging van de structurele beheerkosten op ICT-gebied. 

 

Planning en control  
 

Beleidsindicatoren 

In de voorliggende MPB zijn de verplicht voorgeschreven basisset beleidsindicatoren opgenomen. Op deze basisset zijn 

overigens alweer veranderingen doorgevoerd. Deze zijn meegenomen en geactualiseerd. Het wordt steeds belangrijker 

voor gemeenten om te kunnen sturen op basis van meetbare prestaties. De raad, en ook burgers, bedrijven, 

organisaties, media en andere belanghebbenden in gemeenten, hebben er belang bij de beleidsresultaten ook te kunnen 

vergelijken met de beleidsresultaten in andere gemeenten. Dit betekent wel dat gemeenten zoveel als mogelijk en 

wenselijk is, dezelfde indicatoren moeten gebruiken. 

Gemeenten moeten bij de besteding van de beschikbare middelen goed onderbouwde keuzes kunnen maken om te 

kunnen bijsturen als de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. 

Het betreft een basisset van circa 50 indicatoren die voor de gemeenten zijn opgesteld. Naast opname in de begroting 

en verantwoording zullen deze indicatoren van het gemeentelijk domein in de toekomst digitaal beschikbaar gesteld 

worden op de website www.waarstaatjegemeente.nl. De nieuwe indicatoren zijn opgenomen in wet- en regelgeving 

(BBV). 

 

Financiële kengetallen 

Ingevolge 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 en de belastingcapaciteit. De kengetallen 

maken het de leden van de gemeenteraad gemakkelijker om inzicht te krijgen in de financiële positie. Deze kengetallen 

zijn verplicht opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. 

Naast de verplichte kengetallen uit artikel 11 BBV worden op grond van de Financiële verordening gemeente Elburg 

2017 ook de volgende kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing opgenomen: 

a. Coelo rangnummer op het gebied van woonlasten; 

b. De incidentele en structurele weerstandsratio; 

c. De liquiditeitsratio; 

d. Ontwikkeling van de netto schuld per inwoner; 

e. De onbenutte belastingcapaciteit onroerende zaakbelasting. 

 

Bestuursrapportages 

De programmarekening wordt op dezelfde wijze gepresenteerd als de programmabegroting. Hierdoor zal inzichtelijk 

gemaakt worden in hoeverre de doelstellingen van de programma’s zijn behaald en hoeveel middelen daarvoor zijn 

ingezet. Daarnaast wordt tweemaal per jaar via bestuursrapportages (Beraps) aan u gerapporteerd over de stand van 

zaken op dat moment. Alleen over afwijkingen van het beoogde beleid wordt dan informatie gegeven. Met betrekking 

tot de in uitvoering zijnde projecten wordt u daarin ook geïnformeerd over de voortgang. 
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Verbijzonderde interne controle 

De Verbijzonderde Interne Controle (VIC) wordt in eigen beheer uitgevoerd. Dit instrument is volledig doorgevoerd. 

De VIC levert een belangrijke bijdrage aan het in control komen van de financiële en niet-financiële rechtmatigheid en 

ook aan de beheersing van risico’s. Het in control zijn van de bedrijfsvoering is een proces dat doorlopend in 

ontwikkeling is.  
 

Risicomanagement 
Een alomvattend geheel van “risicomanagement” is een zaak van langere adem. Diverse risico’s kunnen worden 

“beheerst”. Denk hierbij aan financiële risico’s, juridische risico’s, veiligheidsrisico’s en risico’s ten aanzien van 

eigendommen, enz. In onze gemeente bestaat zeker geen blanco situatie. Verwezen wordt naar datgene dat in de 

paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt gesteld. Incidenten, zowel landelijk als lokaal, leren ons dat 

risico’s op een veel breder terrein kunnen liggen dan alleen op het terrein van financiën en ICT. Het is daarom nodig 

de processen en procedures, zoals deze binnen onze gemeente worden gehanteerd, in beeld te brengen (houden) en 

in te spelen op de leemtes die daarbij worden ontdekt.  

 

Risicomanagement in de vorm van beheersmaatregelen op het gebied van de administratieve organisatie en interne 

controle (onder andere rechtmatigheid) aangevuld met deugdelijke managementrapportages ten behoeve van 

beheersing van risico’s zijn onderdeel van de vastgelegde werkprocessen. Deze maatregelen zijn ter opvang van 

organisatierisico’s die de gemeente loopt, zowel intern als extern. Wij dragen daarbij tevens zorg voor een cultuur 

waarbij risicomanagement een structureel onderdeel vormt van de planning & controlcyclus. Op bestuursniveau moeten 

relevante risico’s in de afwegingen meegenomen worden. Daarom is bij B&W- en raadsvoorstellen een risicoparagraaf 

(net als de communicatie- en financiële paragraaf) standaard in het format van raads- en collegevoorstellen 

opgenomen. Op deze wijze vormen de risico’s dan expliciet onderdeel van de besluitvorming. 

 

In de door uw raad vastgestelde Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2016-2019 zijn 10 

beleidsuitgangspunten opgenomen op basis waarvan uw raad zijn kaderstellende en controlerende rol inzake 

risicomanagement en weerstandsvermogen invult. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing worden 

deze beleidsuitgangspunten toegepast. Op deze wijze krijgt uw raad in deze paragraaf inzicht in de geïnventariseerde 

risico’s, het weerstandsvermogen van de gemeente en controleert door opname van 10 financiële kengetallen (deels 

verplicht voorgeschreven) onder andere hiermee de financiële positie van de gemeente. 

  

Rekenkamerfunctie 
De rekenkamercommissie Elburg is ingesteld door de raad en bestaat uit drie externe leden. De commissie verricht 

onderzoek naar de doelmatigheid, rechtmatigheid en doeltreffendheid van het bestuur. De griffier is secretaris van 

de commissie. De rekenkamercommissie streeft er naar om gemiddeld anderhalf onderzoek per jaar af te ronden en 

aan de gemeenteraad aan te bieden. 
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Paragraaf 5 

Verbonden partijen 
 

Inleiding 

Medeoverheden brengen in toenemende mate taken onder bij samenwerkingsverbanden en verbonden partijen, 

bijvoorbeeld door deelname in gemeenschappelijke regelingen. Daarmee zijn verbonden partijen en 

samenwerkingsverbanden in toenemende mate van belang voor het realiseren van de doelstellingen van onze 

gemeente. In deze paragraaf wordt ingegaan op de visie van de gemeente Elburg op samenwerkingsverbanden. Tevens 

wordt specifiek ingegaan op verbonden partijen. Omdat met verbonden partijen bestuurlijke en financiële banden 

worden onderhouden wordt per verbonden partij inzicht gegeven, in het belang dat de gemeente in elk van deze 

verbonden partijen heeft. 

 

I. Visie 

Het college heeft in samenspraak met de door de gemeenteraad in het leven geroepen “denktank samenwerking” een 

strategische visie op samenwerking opgesteld. In de visie wordt ingegaan op voor- en nadelen van samenwerking, 

wordt een sterkte en zwakteanalyse van onze gemeente gepresenteerd en worden de uitgangspunten en doelen van 

samenwerking geformuleerd. Onderstaand zijn enkele passsages uit de visie opgenomen. 

 

Uitgangspunten en doelen van samenwerking 

▪ De schaalgrootte van de gemeente is vooralsnog voldoende om taken zelfstandig uit te kunnen voeren.  

▪ De gemeente Elburg beschouwt samenwerken als een middel om betere resultaten voor de burgers te bereiken.  

▪ De eigen identiteit van de Elburgse samenleving wordt zoveel mogelijk behouden.  

▪ Elburg wil zoveel en zo lang mogelijk zijn bestuurlijke autonomie handhaven. 

▪ Bij samenwerking spelen de volgende afwegingen: 

o Kostenbeheersing / kostenreductie; 

o Kwetsbaarheidsvermindering; 

o Kwaliteitsverbetering van de dienstverlening. 

▪ Elburg participeert in uiteenlopende bestuurlijke en operationele samenwerkingen. 

▪ Bij ieder voornemen tot samenwerking of uitbesteding dient de gemeente zich af te vragen of dit past binnen de 

gewenste regionale samenhang en bestaande samenwerkingsverbanden.  

▪ We hechten sterk aan het waarborgen van de eisen van democratische legitimatie, democratische sturing en 

controle.  

 

Samenwerken met wie en wanneer 

De denktank heeft de volgende visie verwoord:  

“De keuze voor samenwerkingspartners wordt niet alleen bepaald door de geografische nabijheid en de gezamenlijke 

schaalgrootte, maar ook en vooral door gedeelde belangen bij de samenwerking en onderling vertrouwen. Zoals gezegd 

is het behoud van de eigen identiteit voor Elburg een belangrijk uitgangspunt in de keuze voor samenwerkingspartners. 

We kiezen daarom bij voorkeur voor samenwerkingspartners waarmee Elburg raakvlakken heeft in karakter, cultuur 

en belangen en waarbij sprake is wederzijdse (h)erkenning en natuurlijke chemie. Als het gaat om samenwerking, 

voelt Elburg zich verwant met de gemeenten op de Noord West Veluwe. Elburg hecht aan betrouwbaar partnerschap, 

hetgeen inhoudt dat samenwerken voor ons niet vrijblijvend of gemakkelijk opzegbaar is. We kiezen ervoor geen korte 

termijn voordelen na te jagen, maar kiezen voor stabiele relaties met anderen en stabiele verhoudingen in de regio 

omdat wij ervan overtuigd zijn dat daarmee op de lange termijn de beste en meest efficiënte resultaten worden bereikt. 

We zoeken zoveel mogelijk samenwerking met partners met wie op samenhangende (beleids)terreinen al wordt 

samengewerkt. We geven er de voorkeur aan om voor wat betreft (de versterking van) samenwerking ‘natuurlijke 

momenten’ te benutten”. 

 

Samenwerking Nunspeet, Elburg en Oldebroek  

Ontwikkelingsperspectief NEO 

 

In 2015 zijn Nunspeet, Elburg en Oldebroek gestart met NEO. Een netwerksamenwerking met als doel zo veel mogelijk 

bottom-up de mogelijkheden van samenwerking verkennen, waarbij de belangrijkste criteria zijn; beperking van de 

kwetsbaarheid van de organisaties, kwaliteitsontwikkeling, beheersing van de kosten en vergroting van kansen voor 

medewerkers. Om de doelstellingen te bereiken is zoveel mogelijk aangesloten bij de ‘natuurlijke’ dynamiek. 

Randvoorwaarde bij alle trajecten is dat het goede werk dat de afzonderlijke gemeenten momenteel doen in stand 

blijft en desinvesteringen zoveel mogelijk worden voorkomen. Gezien de duur van de lopende samenwerking wordt nu 

gekeken of er een stip op de horizon te plaatsen is.  
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II. Verbonden partijen 

De gemeente Elburg voert taken uit via verbonden partijen. Dit zijn verbonden partijen die gemeentelijke taken in 

opdracht van één of meerdere overheden uitvoeren. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke 

organisatie, waarin de gemeente een financieel én een bestuurlijk belang heeft. Dit belang wordt als volgt gedefin ieerd: 

 

Financieel belang Een financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet 

verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat dan wel het bedrag waarvoor 

aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. 

Bestuurlijk belang Bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, 

hetzij uit hoofde van stemrecht. 

Het kan gaan om tijdelijke of langdurige samenwerkingsverbanden. Een dergelijke samenwerking kan worden 

aangegaan met andere gemeenten, overheden, non-profitorganisaties of private partijen. Hier onder vallen: 

gemeenschappelijke regelingen, NV’s en BV’s, stichtingen en verenigingen. 

 

De verschillende soorten verbonden partijen brengen ieder hun eigen bestuurlijke en financiële risico’s met zich mee 

en hebben verschillende voor- en nadelen. In de onderstaande tabellen zijn de kenmerken per soort weergegeven.  

 

1. Kenmerken stichting en vereniging 

Bestuurlijke  

Betrokkenheid 

Financiële relatie Voordelen Nadelen Risicoprofiel 

Eventueel zitting in het 

bestuur van de 

stichting.  

Subsidierelaties tussen 

gemeente en stichting 

of vereniging met 

mogelijk aanvullende 

afspraken met 

betrekking tot:  

▪ Het dekken van 

onvoorziene 

exploitatietekorten;  

▪ Incidentele uitgaven 

als gevolg van 

reorganisaties;  

▪ Garantstellingen 

De financiële 

consequenties zijn 

nihil. Alleen financiële 

aansprakelijkheid voor 

verstrekte middelen. 

De stichting is formeel 

verantwoordelijk voor 

exploitatierisico’s. In 

de praktijk blijkt dat 

gemeenten een deel 

van dat risico 

informeel of via 

aanvullende afspraken 

dragen.  

 

Eenvoudig en 

goedkoop op te 

richten. 

Een stichting of 

vereniging heeft zelden 

een buffer om 

exploitatietekorten of 

onvoorziene uitgaven 

op te vangen. Per 

definitie kloppen zij 

dan bij gemeenten 

aan.  

 

Financieel  

Laag/ gemiddeld  

 

Vanwege beperkte 

financiële risico’s  

 

Bestuurlijk  

Laag / gemiddeld  

 

Bestuurders zijn 

aansprakelijk als er sprake 

is van wanbeleid. 

 

2. Kenmerken Vennootschap (N.V. en B.V.) 

Bestuurlijke  

Betrokkenheid 

Financiële relatie Voordelen Nadelen Risicoprofiel 

Aandeelhouder  

 

 

Commissariaten 

Aandelen De taak wordt meer op 

afstand geplaatst.  

 

Financiële voordelen 

door winstdeling en 

dividend.  

 

Meer vanuit de rol als 

toezichthouder 

betrokken bij de 

vennootschap. 

De vaak beperkte 

beïnvloedingsmogelijk-

heid. 

 

De Raad van Bestuur 

heeft wettelijk veel 

bevoegdheden en moet 

primair handelen 

vanuit het private 

belang van de 

onderneming. 

Financieel  

Gemiddeld  

 

Vanwege het feit dat de 

gemeente alleen risico 

loopt over het 

ingebrachte geld.  

 

Bestuurlijk 

Gemiddeld/ hoog  

 

Gezien de grote afstand 

tussen gemeente en 

vennootschap is het 

moeilijker publieke 

doelstellingen in het oog 

te houden.  

 

  



Programmabegroting 2019 Beleidsbegroting – De Paragrafen 

Pagina 71 van 99 

3. Kenmerk Gemeenschappelijke regeling 

Bestuurlijke  

Betrokkenheid 

Financiële relatie Voordelen Nadelen Risicoprofiel 

Algemeen bestuur 

 

Dagelijks bestuur 

 

 

Jaarlijkse bijdrage 

bekostiging exploitatie.  

Veel bestuurlijk/ 

beleidsmatige invloed.  

 

Uitgelezen vorm om op 

voet van evenredigheid 

en gelijkwaardigheid  

samen te werken met 

publieke partijen voor 

een publiek belang. 

 

Schaalvoordelen:  

inkoop, expertise en 

formatie. 

Bijdrage is een 

verplichte uitgave.  

 

Qua besluitvorming 

lange procedures en 

verplichte 

verantwoordingslijnen.  

 

Als afzonderlijke 

deelnemer vaak 

beperkte zeggenschap. 

Financieel  

Hoog 

 

De participerende 

gemeenten zijn 

financieel aansprakelijk. 

 

Bestuurlijk 

Hoog 

 

Afhankelijk van de 

gekozen GR bestaat er 

een regeling voor 

terugroeping van leden 

van het AB of DB. 

 

Samenvattend overzicht 

Verbonden partij Rechtsvorm Belang  Risico  

  Publiek Privaat Financieel Bestuurlijk 

1. Stichtingen en verenigingen Privaatrechtelijke  X Laag/ Gemiddeld Laag/ Gemiddeld 

2. Vennootschap (BV, NV) Privaatrechtelijke  X Gemiddeld Gemiddeld/ Hoog 

3. Gemeenschappelijke Regeling Publiekrechtelijk X  Hoog Hoog  
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Gemeenschappelijke regeling ▪ 

 

 

 

 

▪ Vennootschap 

 

 ▪ Stichting/vereniging 

 

 Laag  Bestuurlijk risico  Hoog 

 

 

III. De lijst met verbonden partijen  

Voor een goed inzicht in de financiële positie van de verbonden partijen wordt op de volgende pagina’s per partij 

ingegaan op een aantal specifieke onderdelen. De mate van detaillering van de informatie is afhankelijk van het 

risicoprofiel. Hoe hoger het financiële en bestuurlijke risico, hoe meer informatie. Op basis van bovenstaande 

risicoprofiel wordt de informatie voor de gemeenschappelijke regeling het meest uitvoerig beschreven. Voor de overige 

verbonden partijen geldt dat de informatie beperkter wordt weergeven.  
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Gemeenschappelijke regelingen 

Naam Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 

  

Vestigingsplaats Apeldoorn 

Deelnemende partijen Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, 

Hattem, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, 

Voorst, Winterswijk, Zutphen 

Doel De veiligheidsregio behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van de brandweerzorg, 

rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening met behoud van de lokale 

verankering, zoals neergelegd in de Wet veiligheidsregio’s. 

Bestuurlijk belang 

Gemeente Elburg 

De burgemeester is lid van het Algemeen bestuur 

Financieel belang 

Gemeente Elburg 

 2016 2017 2018 2019 

Begroting 1.083.000 1.007.000 1.028.000 1.056.000 

Rekening 1.083.000 1.013.000 - - 

Resultaat GR Rekening Rekening Rekening Begroting Begroting 

2015 2016 2017 2018 2019 

1.104.000 -211.000 930.000 0 0 

Eigen vermogen 

GR 

Per 01-01-2015 Per 01-01-2016 Per 01-01-2017 Per 01-01-2018 

5.145.000 5.569.000 1.385.000 845.000 

Vreemd vermogen 

GR 

Per 01-01-2015 Per 01-01-2016 Per 01-01-2017 Per 01-01-2018 

33.651.000 35.365.000 44.982.000 45.360.000 

Opmerkingen bij de  

cijfers: 

 

Ontwikkelingen  

Beleidsvoornemens  

Risico’s Kenmerkend voor het risicoprofiel van de VNOG is dat deze organisatie voor het uitvoeren van 

haar taken voor het grootste deel afhankelijk is van de bijdragen van de deelnemende 

gemeenten. Daarmee zijn de gemeenten ook aan te spreken op eventuele tekorten in de 

exploitatie. Dit laatste is vastgelegd in de “gemeenschappelijke regeling”.  

 

Naam Streekarchivariaat Noord-West Veluwe 

  

Vestigingsplaats Elburg 

Deelnemende partijen Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek 

 

Elburg is centrumgemeente 

Doel Doelstelling van het Streekarchivariaat is het uitvoering geven aan de taken genoemd in de Archiefwet 

(het in goede, geordende en toegankelijke staat bewaren van archieven). 

Bestuurlijk belang Bestuurscommissie 

Financieel belang 

Gemeente Elburg 

 2016 2017 2018 2019 

Begroting 104.000 105.000 120.000 144.500 

Rekening 86.000 109.000 - - 

Resultaat GR Rekening Rekening Rekening Begroting Begroting 

2015 2016 2017 2018 2019 

-162.000 105.000 -9.000 0 0 

Eigen vermogen 

GR 

Per 01-01-2015 Per 01-01-2016 Per 01-01-2017 Per 01-01-2018 

- - - - 

Vreemd vermogen 

GR 

Per 01-01-2015 Per 01-01-2016 Per 01-01-2017 Per 01-01-2018 

- - - - 

Opmerkingen bij de  

cijfers: 

 

Ontwikkelingen  

Beleidsvoornemens  

Risico’s  

Indicatoren  
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Naam GGD Noord Oost Gelderland 

  

Vestigingsplaats Apeldoorn 

Deelnemende partijen Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, 

Hattem, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, 

Voorst, Winterswijk, Zutphen 

Doel De GGD stelt zich tot doel het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de bevolking van de 

regio, met speciale aandacht voor jeugd en risicogroepen. 

De kerntaak van de GGD is de uitvoering van de wettelijke taken op basis van de Wet publieke 

gezondheid. De basisproducten worden verzorgd voor alle deelnemende gemeenten en in 

beginsel bekostigd uit de gemeentelijke inwonerbijdrage. Naast basisproducten kent de GGD 

plusproducten, die worden geleverd op contractbasis met gemeenten (individueel, per groep of 

alle 21) of derden. 

Bestuurlijk belang Lid in Algemeen bestuur en dagelijks bestuur 

Financieel belang 

Gemeente Elburg 

 2016 2017 2018 2019 

Begroting 313.000 320.000 324.000 331.000 

Rekening 293.000 321.000 - - 

Resultaat GR Rekening Rekening Rekening Begroting Begroting 

2015 2016 2017 2018 2019 

224.000 744.000 190.000 0 0 

Eigen vermogen 

GR 

Per 01-01-2015 Per 01-01-2016 Per 01-01-2017 Per 01-01-2018 

3.145.000 2.948.000 2.826.000 2.253.000 

Vreemd vermogen 

GR 

Per 01-01-2015 Per 01-01-2016 Per 01-01-2017 Per 01-01-2018 

3.537.000 3.042.000 3.565.000 3.696.000 

Opmerkingen bij de  

cijfers: 

 

Prestaties  

Ontwikkelingen  

Beleidsvoornemens  

Risico’s   

Indicatoren  

 

Naam Omgevingsdienst Noord Veluwe 

  

Vestigingsplaats Harderwijk 

Deelnemende partijen Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Putten, provincie Gelderland 

Hattem, Heerde en Oldebroek 

Doel De Omgevingsdienst Noord-Veluwe voert in samenwerking met de andere uitvoeringsdiensten in 

opdracht van de gemeenten en de provincie een deel van de taken vergunningverlening, toezicht en 

handhaving uit op het gebied van fysieke leefomgeving. 

Bestuurlijk belang 1 lid in Algemeen bestuur  

Financieel belang 

Gemeente Elburg 

 2016 2017 2018 2019 

Begroting 352.000 371.000 397.000 409.000 

Rekening 361.000 362.000 - - 

Resultaat GR Rekening Rekening Rekening Begroting Begroting 

2015 2016 2017 2018 2019 

138.000 -74.000 88.000 0 0 

Eigen vermogen 

GR 

Per 01-01-2015 Per 01-01-2016 Per 01-01-2017 Per 01-01-2018 

668.000 356.000 126.000 143.000 

Vreemd vermogen 

GR 

Per 01-01-2015 Per 01-01-2016 Per 01-01-2017 Per 01-01-2018 

- - - - 

Opmerkingen bij de  

cijfers: 

 

Prestaties  

Ontwikkelingen  

Beleidsvoornemens  

Risico’s  
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Vennootschap (BV, NV) 

Naam Gastvrij Randmeren  
(t/m 2013 Natuur- en recreatieschap Veluwerandmeren) 

  

Vestigingsplaats Harderwijk 

Deelnemende partijen Dronten, Kampen, Elburg, Nunspeet, Putten, Oldebroek, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Zeewolde 

Doel Het schap heeft tot doel in onderlinge samenhang de bovengemeentelijke belangen van de recreatie en 

de natuurbescherming binnen het gebied te behartigen en het natuur- en landschapsschoon binnen het 

gebied te bewaren en te bevorderen.  

Bestuurlijk belang 1 lid in Algemeen bestuur 

1 lid in Dagelijks bestuur 

Financieel belang 

Gemeente Elburg 

 2016 2017 2018 2019 

Begroting 21.300 21.500 21.700 27.000 

Rekening 21.300 21.500 - - 

Resultaat GR Rekening Rekening Rekening Rekening Begroting Begroting 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

142.000 81.000 -216.000 0 0 0 

Eigen vermogen 

GR 

Per 01-01-2015 Per 01-01-2016 Per 01-01-2017 Per 01-01-2018 

4.399.000 4.480.000 4.263.000 - 

Vreemd vermogen 

GR 

Per 01-01-2015 Per 01-01-2016 Per 01-01-2017 Per 01-01-2018 

16.593.000 12.124.000 11.751.000 - 

Opmerkingen bij de  

cijfers: 

 

Prestaties  

Ontwikkelingen   

Risico’s   

 

Naam Bank Nederlandse Gemeenten N.V. 

  

Vestigingsplaats N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, Den Haag 

Doel BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De 

bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke 

voorzieningen voor de burger. 

 

Toelichting:  

Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten 

beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van 

kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van 

klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat 

betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank 

een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden 

doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat 

leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen. 

Bestuurlijk belang Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de  

aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, elf provincies en een 

hoogheemraadschap. Aandelen BNG Bank luiden op naam en zijn niet beursgenoteerd. Het 

maatschappelijk aandelenkapitaal bestaat uit 100 miljoen aandelen van € 2,50 nominaal, 

waarvan 55.690.720 aandelen zijn geplaatst en volgestort. 

 

De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij 

bezitten (een stem per aandeel van € 2,50). 

De gemeente Elburg heeft 76.830 aandelen á € 2,50 

Financieel belang 

Gemeente Elburg 

 2016 2017 2018 2019 

Begroting 96.000 96.000 100.000 110.000 

Rekening 78.000 126.000 194.000 - 

  
Resultaat 

BNG 

Rekening Rekening Rekening Rekening 

2014 2015 2016 2017 

126 miljoen 226 miljoen 369 miljoen 393 miljoen 

Eigen vermogen 

BNG 

Per 01-01-2015 Per 01-01-2016 Per 01-01-2017 Per 01-01-2018 

3.587 miljoen 4.177 miljoen 3.753 miljoen 4.220 miljoen 

Vreemd vermogen 

BNG 

Per 01-01-2015 Per 01-01-2016 Per 01-01-2017 Per 01-01-2018 

149.895 miljoen 145.328 miljoen 149.494 miljoen 135.072 miljoen 

Ontwikkelingen  
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Naam Alliander N.V. 

  

Vestigingsplaats Alliander N.V., Arnhem 

Doel Zorgdragen voor een goed transport en distributie van elektriciteit en gas 

Bestuurlijk belang De aandeelhouders hebben zeggenschap via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten. 

De gemeente Elburg heeft 285.743 aandelen á € 5,00 

Financieel belang 

Gemeente Elburg 

 2016 2017 2018 2019 

Begroting 215.000 220.000 220.000 220.000 

Rekening 178.000 218.000 191.000 - 

 

Resultaat 

Alliander 

Rekening Rekening Rekening Rekening 

2014 2015 2016 2017 

323 miljoen 235 miljoen 282 miljoen 203 miljoen 

Eigen vermogen 

Alliander 

Per 01-01-2014 Per 01-01-2016 Per 01-01-2017 Per 01-01-2018 

3.579 miljoen 3.687 miljoen 3.864 miljoen 3.942 miljoen 

Vreemd vermogen 

Alliander 

Per 01-01-2014 Per 01-01-2016 Per 01-01-2017 Per 01-01-2018 

3.384 miljoen 2.970 miljoen 3.308 miljoen 3.393 miljoen 

Ontwikkelingen  

Kengetallen  2014 2015 2016 2017 

Netto omzet                              mln 1.594 1.540 1.584 1.697 

Solvabiliteit 54% 56% 58% 57% 

 

 

Naam Vitens N.V. 

  

Vestigingsplaats Vitens N.V. Utrecht 

Doel Zorgdragen voor een goede (drink) watervoorziening. 

Bestuurlijk belang De aandeelhouders hebben zeggenschap via het stemrecht op de aandelen die  zij bezitten. 

De gemeente Elburg heeft 18.693 aandelen á € 1,00 

Financieel belang 

Gemeente Elburg 

 2016 2017 2018 2019 

Begroting 55.000 55.000 57.500 20.000 

Rekening 72.000 63.000 62.000 - 

 

Resultaat 

Vitens 

Rekening Rekening Rekening Rekening 

2014 2015 2016 2017 

39 miljoen 55,4 miljoen 48,5 miljoen 47,7 miljoen 

Eigen vermogen 

Vitens 

Per 01-01-2015 Per 01-01-2016 Per 01-01-2017 Per 01-01-2018 

421 miljoen 472 miljoen 489 miljoen 534 miljoen 

Vreemd vermogen 

Vitens 

Per 01-01-2015 Per 01-01-2016 Per 01-01-2017 Per 01-01-2018 

1.293 miljoen 1.243 miljoen 1.249 miljoen 1.195 miljoen 

Ontwikkelingen  

Kengetallen   2013 2014 2015 2016 2017 

Aantal aansluitingen x 1.000 2.487 2.507 2.531 2.550 2.751 

Verbruik per aansluiting m3 119 114 110 110 109 

Aantal medewerkers  1.402 1.403 1.383 1.399 1.378 

Totale opbrengsten mln 387 389 391 384 386 

Netto omzet mln 352 354 357 349 351 

Drinkwatertarief m3 1,07 1,08 1,09 1,04 1,04 

Dividend Euro 2,72 2,91 3,83 3,36 3,36 

Solvabiliteit  25,6% 24,6% 27,5% 28,1 30,9 
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Naam Inclusief Groep N.V. 

  

Vestigingsplaats Inclusief Groep N.V. Nunspeet 

Doel Inclusief Groep is de Sociale Werkvoorziening 

Bestuurlijk belang De Samenwerking Noord-Veluwe is de aandeelhouder van de Inclusief Groep.  

De Samenwerking Noord-Veluwe wordt vertegenwoordigd door één Algemeen Bestuurslid per  

aangesloten gemeente (Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek).  

De Inclusief Groep voert de Wet Sociale Werkvoorziening uit in opdracht van deze zeven  

gemeenten. De Samenwerking Noord-Veluwe heeft de regie hiervan in handen gelegd van de  

Bestuurscommissie, bestaande uit de wethouders Sociale Zaken van deze zeven gemeenten.  

Financieel belang 

Gemeente Elburg 

 2016 2017 2018 2019 

Begroting 3.588.579 3.424.742 3.135.274 3.045.196 

Rekening 3.609.976 3.479.545 - - 

 

Resultaat 

Inclusief Groep 

Rekening Rekening Rekening Rekening 

2014 2015 2016 2017 

1.592.000 1.185.000 617.000 646.000 

Eigen vermogen 

Inclusief Groep 

Per 01-01-2015 Per 01-01-2016 Per 01-01-2017 Per 01-01-2018 

7,7 miljoen 8,9 miljoen 9,7 miljoen 10,4 miljoen 

Vreemd vermogen 

Inclusief Groep 

Per 01-01-2015 Per 01-01-2016 Per 01-01-2017 Per 01-01-2018 

9,6 miljoen. 9,4 miljoen 10 miljoen 11,6 miljoen 

Ontwikkelingen  

 
 

Naam Leisurelands  (voorheen Recreatiegemeenschap Veluwe Holding bv) 

  

Vestigingsplaats Arnhem 

Doel Beheren en exploiteren van (dag) recreatieve voorzieningen voor een breed publiek.  

Bestuurlijk belang De aandeelhouders hebben zeggenschap via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten. 

De gemeente Elburg heeft 4.499 aandelen á € 1,00 

Financieel belang 

Gemeente Elburg 

 2015 2016 2017 2018 

Begroting - - - - 

Rekening - - - - 

 

Resultaat 

Leisurelands 

Rekening Rekening Rekening Rekening 

2014 2015 2016 2017 

2.531.000 2.621.000 1.275.000 1.277.000 

Eigen vermogen 

Leisurelands 

Per 01-01-2015 Per 01-01-2016 Per 01-01-2017 Per 01-01-2017 

52,3 miljoen 55,0 miljoen 56,3 miljoen 57,6 miljoen 

Vreemd vermogen 

Leisurelands 

Per 01-01-2015 Per 01-01-2016 Per 01-01-2017 Per 01-01-2017 

20,2 miljoen 21,0 miljoen 20,2 miljoen 21,7 miljoen 

Ontwikkelingen  
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III. Samenwerkingsverbanden 

 

Onderstaand een overzicht van samenwerkingsverbanden van de gemeente Elburg.  

 

Samenwerking Deelnemers: Doel samenwerking 

Samenwerking Noord Veluwe Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, 

Oldebroek, Putten, Hattem, Epe, 

Heerde en Zeewolde 

Na opheffing RNV zijn er afspraken gemaakt om samen te 

werken op de volgende onderdelen: 

Strategische taken:  

Bereikbaarheid A28, De Veluwe op 1, Lelystad Airport en 

Regionaal sociaaleconomische visie. 

Beleidstaken: 

Zorg, welzijn & onderwijs, Toerisme & recreatie, Verkeer & 

vervoer, Jeugd, Economie, RO & wonen, Cultuur & archeologie, 

WROW & duurzaamheid en ondersteuning SNV 

Operationele taken: 

Leerlingenvervoer, Basismobiliteit (ViaVé), Uitvoering 

Jeugdwet, Leerplicht & JOR, Beschermingstafel, Sociale 

recherche, Woonruimteverdeling en Afval. 

Voor alle taken zijn gastheergemeenten benoemd. De 

gemeente Elburg is gastheer voor de onderdelen Zorg, Welzijn 

& Onderwijs, Leerlingenvervoer en Basismobiliteit. 

Afvalwaterketen Noord Veluwe 

 

Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, 

Oldebroek, Putten, Hattem, Heerde, 

Waterschap Vallei-Veluwe 

Overlegwerkgroep over toekomst waterketen Gelderland 

Rekenkamercommissie Elburg, Putten, Oldebroek, Nunspeet Elk van de aangesloten gemeenten heeft een eigen 

Rekenkamercommissie benoemd. In het verband van de 

aangesloten gemeenten wordt echter wel nauw samengewerkt. 

Naast het feit dat de leden van de Rekenkamercommissie voor 

alle gemeenten dezelfde zijn, worden gezamenlijke 

onderzoeken in de vier gemeenten uitgevoerd.  

Buurtbemiddeling Nunspeet, Elburg, Oldebroek 

woningcorporaties Omnia Wonen, 

Uwoon en Delta Wonen en de politie 

Noord- en Oost Gelderland 

Het doel van buurtbemiddeling is het verminderen van 

woonoverlast en het zo nodig voorkomen van escalatie in de 

buurt door conflicten tussen buren of buurtbewoners in een zo 

vroeg mogelijk stadium aan te pakken. 

Nazorg ex gedetineerden Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, 

Oldebroek, Putten, Hattem 

Gemeenten hebben sinds enkele jaren de verantwoordelijkheid 

de zorg na detentie te regelen. Voor de uitvoering van deze 

taak hebben de gemeenten een zogenoemd 'lokaal 

contactpersoon nazorg ex-gedetineerden' aangewezen. De 

beschikbare capaciteit in de afzonderlijke gemeenten is 

ontoereikend en door het Rijk worden geen structurele gelden 

beschikbaar gesteld voor de nazorg. De zeven gemeenten 

hebben afgesproken dat Nunspeet een coördinerende rol gaat 

vervullen in de regio. 

Commissie bezwaar en 

beroepschriften 

Elburg, Nunspeet De commissie is ter voorbereiding van de beslissing op 

bezwaren tegen besluiten van de raden, de colleges en de 

burgemeesters van de gemeente Elburg en Nunspeet. 

Inkoopsamenwerking Noord 

Veluwe 

 

Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, 

Heerde, Nunspeet, Oldebroek, Putten, 

Zeewolde, de Sociale Dienst 

Veluwerand (SDV), de Samenwerking 

Noord-Veluwe, het Natuur- en 

Recreatieschap Veluwerandmeren 

(NRV) en de Omgevingsdienst Noord-

Veluwe (ODNV), 

De ISNV heeft als doel de inkoopfunctie binnen de 

deelnemende organisaties te professionaliseren. 

ViaVé Elburg, Ermelo, Harderwijk, Putten, 

Nunspeet, Oldebroek, Provincie 

Gelderland 

Op basis van deze samenwerkingsovereenkomst regelt ViaVé 

het beheer, de regie voor het regionaal vervoer en geeft 

daarmee invulling aan de basismobiliteit. Het gaat daarbij om 

vraagafhankelijk vervoer (o.a. Wmo), routevervoer (leerlingen) 

en gym/zwemvervoer. Elburg fungeert in deze als 

gastheergemeente. 

Intergemeentelijke samenwerking 

van de buitengewone 

opsporingsambtenaren 

Nunspeet, Oldebroek, Hattem, Heerde, 

Epe en Elburg. 

Om boa’s ruimer en meer in te kunnen zetten, ook in de andere 

gemeenten bij bijvoorbeeld evenementen is een 

samenwerkingsovereenkomst tussen de deelnemende 

gemeenten noodzakelijk.  

Jongeren op gezond gewicht Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, 

Oldebroek, Putten 

Het JOGG-bureau ondersteunt de gemeenten door middel van 

reguliere en additionele ondersteuning. De additionele 

ondersteuning bestaat uit het aanbod om gebruik te maken van 

coaches en experts. 

NEO Nunspeet, Elburg, Oldebroek Ambtelijke samenwerking op diverse onderdelen 
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Paragraaf 6 

Grondbeleid 
 

Doelstellingen  
1. Het door middel van ruimtelijke plannen zodanig richting geven aan het gebruik van gronden, dat op adequate en 

flexibele wijze wordt ingespeeld op de maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften. 

2. Een op de lokale behoefte afgestemde ontwikkeling van nieuwe woningbouw- en bedrijven-terreinlocaties, waarbij 

tevens waar mogelijk inkomsten worden gegenereerd voor de realisering van invester ingen (ook in breder 

maatschappelijk verband), middels het hanteren van (meer) marktconforme prijzen.  

 

Activiteiten  
Planologische procedures 

▪ Het opstellen en vaststellen van projectbesluiten voor onder meer de realisatie van woningbouw op de locaties 

Heidezoom in ’t Harde, Vossenakker Zuid en De Dijkjes in Elburg, Waterlanden in Doornspijk en Gerichtenweg op 

de Hoge Enk.  

 

Bouwgrondexploitatie 

▪ Ontwikkelen en realiseren van plannen voor woningbouwlocaties op de locaties Heidezoom, Waterlanden, Huisdijk, 

Gerichtenweg, De Dijkjes  en Vossenakker Zuid.  

▪ Waar mogelijk actieve grondpolitiek bedrijven waardoor gemeentelijke invloed zo groot mogelijk blijft.  

▪ Herziening van de exploitaties Waterlanden, Vossenakker Zuid, Heidezoom, Huisdijk en Broeklanden. 

▪ Herziening van de exploitatieplannen Horstkamp/De Dijkjes, Vossenakker Noord en Broeklanden II. 

 

Voorziene ontwikkelingen 
Bouwgrondexploitatie 

De ontwikkelingen zijn met name afhankelijk van de economische omstandigheden. Bezien of bijstelling van de plannen 

nodig is. Bij het samenstellen van de jaarrekening wordt rekening gehouden met de gevolgen van de economische 

crisis ten aanzien van de waardering van de grondexploitaties. De winstgevendheid van de exploitaties stond behoorlijk 

onder druk. De gevolgen van crisis worden kritisch gevolgd en de uitkomsten hiervan worden meegenomen bij de 

tussentijdse rapportages. De verwachting is dat de gunstige woningmarktontwikkelingen een positieve invloed heeft 

op de grondexploitaties. 

 

Wijzigingen verslaggevingsregels grondexploitaties 

Per 1 januari 2016 is de categorie NIEGG (niet in exploitatie genomen gronden) afgeschaft. Zolang gronden nog niet 

in exploitatie zijn genomen worden deze als ‘strategische gronden’ benoemd. Het gevolg hiervan is dat er geen rente 

en andere kosten, waaronder algemene kosten en ambtelijke uren, aan deze gronden worden toegerekend. 

 

Vennootschapsbelasting 

Per 1 januari 2016 zijn de activiteiten van het grondbedrijf onderhevig aan de winstbelasting. Exacte gevolgen worden 

nog onderzocht, wel is de verwachting dat de belastingdruk, de hoeveelheid te betalen belasting, bij de huidige 

projecten mee zal vallen. 

 

Gronden in exploitatie 
 

Complex Bedrijventerrein Broeklanden (35) 

Omschrijving Het betreft de realisering van een nieuw bedrijventerrein nabij  de kruising Oostelijke Rondweg /Zuiderzee-

straatweg. 

Status In exploitatie per 27 oktober 2008. Vanaf 2011 wordt de exploitatie jaarlijks herzien.  

Vooruitblik De verwachting is dat in 2019 alle kavels zijn uitgegeven. 

Risico’s Klein, door de stijgende belangstelling loopt de verkoop goed.  

 

Complex Waterlanden (37) 

Omschrijving Het betreft het ontwikkelen van een inbreidingslocatie in Doornspijk. De gemeente is voor het grootste deel 

eigenaar van de locatie. Er zijn afspraken gemaakt welke vastgelegd zijn in een bouwclaimovereenkomst. Het 

plan is vigerend.  

Status In exploitatie per voorjaar 2013. De exploitatie wordt jaarlijks herzien. 

Vooruitblik  Getracht wordt de laatste gemeentelijke kavel z.sm. te verkopen, er heeft zich nog geen gegadigde gemeld.  

Risico’s Financieel risico is gering doordat alle kavels in de bouwclaim door de ontwikkelaar zijn verkocht.  
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Complex Woningbouw Heidezoom (38) 

Omschrijving Het betreft alle werkzaamheden die verband houden met het nieuw te realiseren bestemmingsplan 

geprojecteerd tussen de Verlengde Schietweg, Bovenweg, Brandweg en fietspad Granietstraat te ’t Harde. Er 

zijn afspraken gemaakt welke vastgelegd zijn in een bouwclaimovereenkomst. 

Status In exploitatie per 24 november 2008. Vanaf 2011 wordt de exploitatie jaarlijks herzien. 

Vooruitblik  Door de ontwikkelaar wordt een aangepast plan gemaakt voor het binnengebied. De ontwikkelaar dient deze 

gronden uiterlijk 1 januari 2020 af te nemen anders komt de bouwclaim voor dit deel te vervallen. 

Risico’s Gemiddeld; v.w.b. afzet resterende grond ondanks het aantrekken van de markt en het feit dat er afspraken 

zijn gemaakt met de ontwikkelaar over de afname van de kavels.  

 

Complex Woningbouw Vossenakker Zuid (39) 

Algemeen Het betreft alle werkzaamheden die verband houden met het nieuw te realiseren bestemmingsplan ten zuiden 

van de VMBO school, tussen de Oostelijke Rondweg, en de Oostendorperstraatweg. Er is een 

samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelaar. 

Status In exploitatie per 14 december 2009 (vastgestelde exploitatierekening). Vanaf 2011 wordt de exploitatie 

jaarlijks herzien. 

Vooruitblik De resterende kavels langs de Vliersingel en de Kruidenlaan zijn verkocht aan de ontwikkelaar en de 

ontwikkelaar zal de woningen langs de Vliersingel naar verwachting in 2019 ter verkoop aanbieden. De kavel 

voor het appartementengebouw zal naar verwachting in 2019 worden overgedragen.    

Risico's Gemiddeld; in verband de afronding van de planologische procedures. 

 

Complex Huisdijk (44) 

Algemeen Het betreft de realisering van woningbouw aan de Huisdijk. 

Status In exploitatie sedert voorjaar 2014. 

Vooruitblik De verwachting is dat de gemeentelijk kavels voor de laatste tweekapper voor 2019 is verkocht.  

Risico’s Gering; bijna alle percelen zijn verkocht. 

 

Strategische gronden 

 

Complex Havengebied (33) 

Omschrijving - 

Status Niet in exploitatie. 

Vooruitblik - 

Risico's Groot; er is een zekere kans dat de huidige boekwaarde van circa € 1 miljoen als verlies afgeboekt moet 

worden 

 

Complex Woningbouw Horstkamp (41) 

Algemeen 
Het betreft alle werkzaamheden die verband houden met het nieuw te realiseren bestemmingsplan, geprojecteerd 

tussen de Oostelijke Rondweg, de Oostendorperstraatweg en De Weeren. 

Status Niet in exploitatie. 

Vooruitblik  -  

Risico's Gemiddeld; gezien de hoge boekwaarde. 

 

Complex Woningbouw De Dijkjes (42) 

Algemeen Het betreft alle werkzaamheden die verband houden met het nieuw te realiseren bestemmingsplan, 

geprojecteerd tussen de Oostelijke Rondweg en De Weeren. 

Status Niet in exploitatie. 

Vooruitblik  De planning is dat de ontwikkelaar in 2019 start met fase 1 van de realisering van dit plan.  

Risico's Klein; door het passief grondbeleid in dit plandeel. 

 

Complex Woningbouw Vossenakker Noord (43) 

Algemeen Het betreft alle werkzaamheden die verband houden met het nieuw te realiseren bestemmingsplan ten 

noorden van de VMBO school, tussen de begraafplaats en de Oostelijke Rondweg en de 

Oostendorperstraatweg. 

Status Niet in exploitatie. 

Vooruitblik  - 

Risico’s  Gemiddeld; gezien de gedane investeringen. 

 

Complex Gerichtenweg (45) 

Algemeen Het betreft de realisering van woningbouw aan de Gerichtenweg. 

Status Niet in exploitatie 

Vooruitblik - 

Risico’s Gemiddeld; bij verdere aanpak gaan de kosten oplopen.  
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Complex Broeklanden II (46) 

Algemeen Het betreft de realisering van fase II van een nieuw bedrijventerrein nabij de kruising Oostelijke 

Rondweg/Zuiderzeestraatweg Oost. 

Status Niet in exploitatie 

Vooruitblik  - 

Risico’s Gemiddeld; boekwaarde is lager dan marktwaarde. 

 

Complex Locatie Petraschool (47) 

Algemeen Het betreft de realisatie van woningbouw op de locatie van de voormalig Petraschool te ‘t Harde  

Status Niet in exploitatie 

Vooruitblik   

Risico’s Gemiddeld; gezien lage opbrengst potentie. 

 

Complex Locatie Voormalige volkstuinen locatie(48) 

Algemeen Het betreft de realisering van woningbouw op de voormalig volkstuinlocatie te ‘t Harde  

Status Niet in exploitatie 

Vooruitblik  Vanwege weerstand van de omgeving en financieel risico is de ontwikkeling voor alsnog gestopt. 

Risico’s Gemiddeld; gezien lage opbrengst potentie. 

 

Samenvattend overzicht complexen 

   Omschrijving Programma Oppervlakte Looptijd Plansaldo EW 

33 Havengebied Diversen - 1998-2020 Afhankelijk van keuzes 

35 Broeklanden 25 bedrijven 11,9 ha 1999-2020 € 3,7 miljoen positief 

37 Waterlanden 65 woningen 2,8 2012-2020 € 0,5 miljoen positief 

38 Heidezoom 265 woningen 10,3 ha 2004-2021 € 1,6 miljoen positief 

39 Vossenakker Zuid 132 woningen 5,5 ha 2004-2021 Neutraal 

41 Horstkamp 180 woningen 9,1 ha 2006-2025 Neutraal  

42 De Dijkjes 220 woningen 10,8 ha 2006-2025 Neutraal 

43 Vossenakker Noord 30 woningen 1,9 ha 2004-2022 Neutraal 

44 Huisdijk 11 woningen 0,7 ha 2011-2020 Neutraal 

45 Gerichtenweg In onderzoek 0,7 ha > 2020 Neutraal 

46 Broeklanden II - 10,5 ha > 2020 - 

47 Locatie Petraschool In onderzoek 0,4 ha - - 

48 Voormalige volkstuinen locatie In onderzoek 0,3 ha - - 

 

Meerjarenprognose 
 
   

t/m 2017 2.018 2.019 2.020 2.021 Totaal 

35 Broeklanden Uitgaven 6.701.710 38.323  26.636  15.759  
 

6.782.428  
  

Inkomsten 7.432.703 2.215.334  890.213  
  

10.538.250  
  

Voorziening 
      

  
Waarde -730.993 -2.177.011 -863.577 15.759 

 
-3.755.822 

37 Waterlanden Uitgaven 2.644.693 22.271  134.483  52.531  
 

2.853.978  
  

Inkomsten 2.456.516 768.856  
 

140.111  
 

3.365.483  
  

Voorziening 
      

  
Waarde 188.178 -746.585 134.483 -87.580 

 
-511.504 

38 Heidezoom Uitgaven 7.671.303 187.685  485.219  514.386  769.977  9.628.570  
  

Inkomsten 5.157.153 4.483.196  
 

1.617.859  
 

11.258.208  
  

Voorziening 
      

  
Waarde 2.514.150 -4.295.511 485.219 -1.103.473 769.977 -1.629.638 

39 Vossenakker Zuid Uitgaven 7.303.078 113.713  442.560  337.566  16.153  8.213.070  
  

Inkomsten 4.165.028 2.211.272 508.995 
  

6.885.295  
  

Voorziening 1.540.295 
    

1.540.295  
  

Waarde 1.597.755 -2.097.559 -66.435 337.566 16.153 -212.520 

44 Huisdijk Uitgaven 951.362 40.015  10.455  37.893  
 

1.039.725  
  

Inkomsten 824.838 227.430  
   

1.052.267  
  

Voorziening 
      

  
Waarde 126.524 -187.415 10.455 37.893 

 
-12.542 

 
Totaal Uitgaven 25.272.146 402.007 1.099.353 958.135 786.130 28.517.770  

  
Inkomsten 20.036.236 9.906.088 1.399.208 1.757.970 

 
33.099.502  

  
Voorziening 1.540.295 

    
1.540.295  

  
Waarde 3.695.614 -9.504.081 -299.855 -799.835 786.130 -6.122.026 
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Paragraaf 7 

Lokale heffingen  
 

Algemeen 
Deze paragraaf bevat het beleid en de beleidsvoornemens ten aanzien van de lokale lastendruk.  

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt aandacht geschonken aan: 

▪ het beleid ten aanzien van de lokale heffingen; 

▪ een overzicht op hoofdlijnen van de diverse belastingen en heffingen; 

▪ een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe bij de berekening 

van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt bewerkstelligd dat de geraamde 

baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag 

liggen aan deze berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd; 

▪ een aanduiding van de lokale lastendruk; 

▪ een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. 

 

De gemeente heft “algemene” belastingen met een algemeen dekkingskarakter en specifieke heffingen. De onroerende-

zaakbelastingen, de toeristenbelasting, de forensenbelasting, de precariobelasting en de reclamebelasting hebben een 

algemeen dekkingskarakter. De afvalstoffenheffing en de rioolheffingen zijn twee  bestemmingsheffingen die bedoeld 

zijn om de kosten van deze specifieke taken te dekken. Andere heffingen waartegenover een dienst staat zoals de 

havengelden, marktgelden, begraafrechten en leges hebben een duidelijke relatie met de te maken kosten voor de 

uitvoering van individuele dienstverlening op aanvraag (retributief karakter). In principe kent onze gemeente een 100% 

kostendekking daar waar mogelijk en toegestaan. Voor de begraafrechten is hierop een uitzondering gemaakt. Deze 

kosten worden voor 80% doorberekend in het tarief. De inkomsten en uitgaven zijn begrotingstechnisch verwerkt in 

de diverse programma’s. 

 

Uitgangspunten 
Op grond van de vastgestelde begrotingsuitgangspunten voor de MPB 2019-2022 geldt voor heffingen in het algemeen 

een prijscompensatie van 2%. Gestreefd wordt naar een kostendekkendheid per verleende dienst van (hoofdzakelijk) 

100% in 2019. 

 

Per belastingsoort of heffing volgt onderstaand een toelichting: 

 

Onroerende-zaakbelastingen. 

De onroerende-zaakbelastingen (OZB) worden geheven over de waarde van zowel woningen als niet-woningen. Jaarlijks 

wordt de waarde vastgesteld waarbij de waardepeildatum een jaar voor de ingangsdatum ligt. De heffingsmaatstaf 

voor de OZB is een percentage van de WOZ-waarde. De OZB-tarieven worden in 2019 verhoogd met een 

inflatiepercentage van 1,5% (conform MPB 2018-2021), gecorrigeerd met het gewogen gemiddelde van de stijging cq 

daling van de WOZ-waarde. De percentages voor de gemeente Elburg bedragen in 2018: 

- eigenaar woningen    0,109% van de WOZ-waarde  

- eigenaar niet-woningen  0,183% van de WOZ-waarde  

- gebruiker niet woningen  0,143% van de WOZ-waarde  

 

De OZB-tarieven voor 2019 worden berekend op basis van de geprognosticeerde WOZ-waarde voor het belastingjaar 

2019. Mocht blijken dat de te beschikken WOZ-waarde dusdanig afwijkt van de geprognosticeerde waarde dan kunnen 

de OZB-tarieven, uiterlijk in januari 2019, naar beneden worden bijgesteld.  

 

Jaarlijks wordt door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) een atlas lokale 

heffingen opgesteld. Deze atlas geeft inzicht in de heffingen die een individuele gemeente hanteert ten opzichte van 

andere gemeenten. De atlas berekent daarnaast een gemiddeld tarief voor bepaalde heffingen. Voor de OZB woningen 

is voor het jaar 2018 het landelijk gemiddelde percentage 0,1177% (voor Elburg is dit 0,109%). De OZB niet-woningen 

(eigenaar en gebruiker samen) heeft landelijk een gemiddeld percentage van 0,4783% (voor Elburg is dit 0,326%). 

 

Afvalstoffenheffing. 

De tarieven afvalstoffenheffing hebben een zodanig niveau dat een 100% kostendekking conform het gewenste beleid 

is bereikt. Om tot 100% kostendekking te komen wordt in 2019 op begrotingsbasis €  339.415 onttrokken aan de 

reserve reinigingsheffingen. Onder andere door de beoogde afschaffing reinigingsheffingen buitengebied zijn de 

opbrengsten afgenomen en het beroep op de reserve flink verhoogd Kostendekking komt uit 84,3%. Voor 2019 tot en 

met 2022 wordt een verhoging van 1,5% gehanteerd. De volgende tarieven worden berekend voor 2019 t/m 2022: 

 

 



Programmabegroting 2019 Beleidsbegroting – De Paragrafen 

Pagina 82 van 99 

jaar totale  huishouden huishouden 

  procentuele  eenpersoons meerpersoons 

  verhoging in € in € 

2018 1,5% € 142,32 € 218,76 

2019 1,5% € 144,48 € 222,00 

2020 1,5% € 146,64 € 225,36 

2021 1,5% € 148,80 € 228,72 

2022 1,5% € 151,08 € 232,20  

 

Op rekeningbasis worden de daadwerkelijke tekorten en overschotten met de reserve reinigingsheffingen verrekend. 

Hierdoor ontstaat een gelijkmatiger heffing door de jaren heen en worden kosten voor 100% gedekt.  

 

De COELO atlas vermeldt voor 2018 een gemiddeld tarief voor een éénpersoonshuishouden van € 205. Het laagste 

tarief is € 12 en het hoogste € 326. Meerpersoonshuishoudens betalen gemiddeld € 259. Het laagste tarief is € 17 en 

het hoogste € 340. Gemiddeld betaalt een meerpersoonshuishouden € 48 meer dan een éénpersoonshuishouden. 

Gemiddeld dekt de heffing 96,5% van de kosten. De laagste kostendekkendheid is 15%. 74% van de gemeenten kent 

een kostendekkendheid van 100% voor de afvalstoffenheffing.   

 

Rioolheffingen. 

Het uitgangspunt van de rioolheffingen is eveneens 100% kostendekking. De rioolheffing wordt geheven van de 

gebruikers van de objecten die direct op het riool zijn aangesloten of indirect water afvoeren op het rioolstelsel. 

Hieronder vallen ook objecten die hemelwater afvoeren. Overschotten/tekorten worden met de voorziening onderhoud 

riolering verrekend. Voor 2019 wordt € 1.588 in de voorziening onderhoud riolering gestort. Voor 2019 tot en met 

2022 wordt voor de rioolheffingen een verhoging van 1,5% gehanteerd. De volgende tarieven worden berekend voor 

2019 t/m 2022: 

 

jaar totale  Rioolheffingen  

  procentuele  in €  

  verhoging   

2018 1,5% € 196,92 

2019 1,5% € 199,92 

2020 1,5% € 202,92 

2021 1,5% € 205,92 

2022 1,5% € 209,04 

 

De COELO atlas vermeldt voor 2018 een gemiddeld tarief voor rioolheffing van woningen (meerpersoonshuishouden) van 

€ 194. Het laagste tarief is € 0 en het hoogste € 442. Gemiddeld dekt de heffing 98,5% van de kosten. De laagste 

kostendekkendheid is 0%. 80% van de gemeenten kent een kostendekkendheid van 100% voor de rioolheffing.  

 

Begraafrechten. 

Er is een bestemmingsreserve begraafrechten ingesteld ter egalisering van de tarieven voor begraafrechten. 

Tariefstijgingen zijn daardoor de afgelopen jaren beperkt gebleven tot de inflatiecorrectie. In de kadernota is 

voorgesteld de begraafrechten voor de komende 4 jaar te bevriezen. Om tot 80% kostendekking te komen wordt in 

2019 op begrotingsbasis een bedrag € 20.986 onttrokken aan de reserve begraafrechten. 

 

Toeristenbelasting. 

De toeristenbelasting wordt geheven via de recreatieondernemers. In het havengebied wordt de toeristenbelasting 

geïnd door de havenmeester. In verband met het innen van deze belasting door ondernemers is besloten altijd een 

afgerond tarief te hanteren. De toeristenbelasting is in 2018 verhoogd met € 0,05 naar € 1,15. Voor 2019 leidt een 

verhoging op grond van de prijscompensatie van 2% niet tot een aanpassing. De tarieven blijven in lijn met de 

regionale tarieven.   

 

De COELO atlas vermeldt voor 2018 een gemiddeld tarief voor de toeristenbelasting van € 2,33. Het laagste tarief is 

€ 0,49 en het hoogste € 6,49.  

 

Forensenbelasting. 

De forensenbelasting wordt geheven van degenen die niet binnen de gemeente woonachtig zijn maar wel een 

woonverblijf hier aanhouden. Grondslag voor de heffing is de waarde van de woning in het economisch verkeer (WOZ-

waarde). De woningen worden op basis van waardeklassen ingedeeld. In 2019 worden de tarieven met verhoogd met 

2% prijscompensatie.  
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Precariobelasting 

In 2019 worden de tarieven voor de precariobelasting voor het exploiteren van een terras verhoogd met 2% 

prijscompensatie.  

De tarieven voor de precariobelasting op buizen, leidingen, kabels en draden blijft gelijk. Met ingang van 1 juli 2017 

is de precariobelasting op enige openbare werken van algemeen nut (ondergrondse kabels en leidingen) afgeschaft. 

Omdat op 10 februari 2016 voor onze gemeente een belastingverordening gold voor het heffen van 

precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut mag de belasting tot 1 januari 2022 worden 

geheven, met dien verstande dat het tarief niet hoger mag zijn dan het geldende tarief op 10 februari 2016.    

 

Havengelden. 

De havengelden worden voor 2019 met 2% prijscompensatie verhoogd. Hierdoor is het zaak dat een herzien beheerplan 

wordt opgesteld. Deze staat gepland voor 2020. 

 

Marktgelden. 

De marktgelden worden voor 2019 met 2% prijscompensatie verhoogd.  

 

Overige heffingen. 

Voor 2019 worden de legestarieven met 2% prijscompensatie verhoogd. 

 

Overzicht lokale lastendruk 
De belastingdruk voor het jaar 2019 voor een meerpersoonshuishouden en een eenpersoonshuishouden worden 

in onderstaande tabellen weergegeven. Uitgegaan wordt van een woning met een WOZ-waarde van € 227.000 (modale 

gemiddelde woning) voor beide jaren.  
 

Totale belastingdruk meerpersoonshuishouden 

Jaar OZB zakelijk 

recht 

Afvalstoffen-

heffing 

Rioolheffing Totaal Mutatie tov 

vorig jaar 

Gemiddelde 

verhoging 

2018 € 247,43 € 218,76 € 196,92 € 663,11 € 10,66 1,63% 

2019 € 251,14 € 222,00 € 199,92 € 673,06  € 9,95 1,5% 

 

Landelijk gemiddelde belastingdruk meerpersoonshuishouden (Coelo Atlas) 

Jaar OZB zakelijk Afvalstoffen-

heffing 

Rioolheffing Totaal Landelijk 

hoger dan 

Elburg 

Uitgedrukt 

in 

percentage 

2018 € 326,03 € 253,00 € 194,00 € 773,03 € 109,92 16,6% 

 

Totale belastingdruk eenpersoonshuishouden 

Jaar OZB zakelijk 

recht 

Afvalstoffen-

heffing 

Rioolheffing Totaal Mutatie tov 

vorig jaar 

Gemiddelde 

verhoging 

2018 € 247,43 € 142,32  € 196,92 € 586,67 € 9,58 1,66% 

2019 € 251,14 € 144,48 € 199,92 € 595,54  € 8,87 1,5% 

 

Landelijk gemiddelde belastingdruk eenpersoonshuishouden (Coelo Atlas) 

Jaar OZB zakelijk 

recht 

Afvalstoffen-

heffing 

Rioolheffing Totaal Landelijk 

hoger dan 

Elburg 

Uitgedrukt in 

percentage 

2018 € 326,03 € 205,00 € 194,00 € 725,03 € 138,36 23,6% 

 

In de Coelo Atlas wordt vermeld dat de gemeente Elburg in 2018 in de categorie voor laagste woonlasten plaats 82 

bezet (nummer 1 is laagste woonlasten). In 2017 was dit plaats 64. 

De lokale lastendruk voor bedrijven (niet-woningen) is niet in een reëel gemiddelde weer te geven. De lastendruk 

is afhankelijk van het waterverbruik in het bedrijf, het al dan niet via de gemeente laten inzamelen van het bedrijfsafval 

en de WOZ-waarde van het betreffende object/perceel.  
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Kwijtscheldingsbeleid 
Het vastgestelde beleid is om van de maximale mogelijkheden met betrekking tot kwijtschelding van belastingen 

gebruik te maken. In de praktijk betekent dit dat, indien voldaan wordt aan de toetsingscriteria, kwijtschelding van de 

afvalstoffenheffing en rioolheffing plaats kan vinden.  

 

Totaaloverzicht kwijtschelding 

Taakveld Heffing Werkelijk 

2016 

Werkelijk 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

Gemeentelijk minimabeleid Rioolheffing 44.846 51.617 45.675 52.632 

 Afvalstoffenheffing 41.719 47.764 42.630 48.187 

Totaal  86.565 99.379 88.305 100.819 

 

Kostendekking heffingen  
 

Afval 

  Omschrijving Raming Toelichting 

7.3 Kosten Afval 1.882.887 100% van de kosten van het taakveld afval 

2.1 Kosten Verkeer en vervoer 56.484 40% van de kosten van de veegmachine 

5.7 Kosten Openbaar groen en (openlucht) recreatie 71.564 10% van de afvalkosten openbaar groen 

6.3 Kosten Inkomensregelingen 48.187 kwijtschelding opbrengst heffingen afval 

7.3 Inkomsten Afval -352.536 inkomsten taakveld afval 

  Netto kosten taakveld 1.706.586   

  Toe te rekenen kosten:     

  Overhead 91.761 62% van de salariskosten en 25% van kosten gecombineerde heffingen 

  Rente 2.995 3,01% van de geactiveerde boekwaarde 

  BTW 360.404  - 

  Totale kosten 2.161.746   

        

  Opbrengst heffingen 1.822.331   

        

  Dekking 84% 
Er wordt 100% kostendekking gerealiseerd doordat de reserve 

reinigingsheffingen voor een bedrag van € 339.415 wordt ingezet.  

 

Post 2.1 en 5.7: van de veegkosten wordt 40% en kosten openbaar groen wordt 10% van de totale kosten toegekend 

aan het product afvalstoffenheffing. Het betreft zwerfvuil van verkeerd weggeworpen huishoudelijke afvalstoffen, 

achtergelaten afvalstoffen op recreatie- en evenemententerreinen en bladafval.  

De salariskosten en overhead betreft uitvoeringskosten en perceptiekosten voor de heffing en inning van de 

bestemmingsheffing en is gebaseerd op tijdregistratie en ervaringscijfers.  

 

Riool 

  Omschrijving Raming Toelichting 

7.2 Riolering 1.264.846 100% van de kosten van het taakveld riool 

2.1 Verkeer en vervoer 70.605 50% van de kosten van de veegmachine 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 87.890 onderhoudskosten watergangen 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 71.564 10% van de salariskosten openbaar groen/watergangen 

6.3 Inkomensregelingen 52.632 kwijtschelding opbrengst heffingen riool 

7.3 Afval -1.045 inkomsten taakveld riool 

  Netto kosten taakveld 1.546.492   

  Toe te rekenen kosten:     

  Overhead 310.688 62% van de salariskosten en 25% van kosten gecombineerde heffingen 

  Rente 190.433 3,01% van de geactiveerde boekwaarde 

  BTW 98.481  - 

  Totale kosten 2.146.094   

        

  Opbrengst heffingen 2.147.682   

        

  Dekking 100% 
Door € 1.588 te storten in de voorziening wordt 100% kostendekking 

gerealiseerd. 

 

Post 2.1 en 5.7: De toegekende kosten van de diverse posten betreft het verwijderen van zwerfafval en bladafval 

waardoor de verstopping van de riolering wordt voorkomen en onderhoudskosten kunnen worden verlaagd.  

De salariskosten en overhead betreft uitvoeringskosten en perceptiekosten voor de heffing en inning van 

bestemmingsheffing en is gebaseerd op tijdregistratie en ervaringscijfers.  
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Begraven 

   Omschrijving Raming Toelichting 

7.5 Kosten Begraafplaatsen en crematoria 414.415 100% van de kosten begraafplaatsen 

  Netto kosten taakveld 414.415   

  Toe te rekenen kosten:     

  Overhead 126.579 62% van de salariskosten en 2,5% van kosten gecombineerde heffingen 

  Rente 28.988 3,01% van de geactiveerde boekwaarde 

  BTW 0 -  

  Totale kosten 569.983   

        

  Opbrengst heffingen 435.000   

        

  Dekking 76% 
Er wordt 80% kostendekking gerealiseerd doordat € 20.986 wordt onttrokken aan 

de  reserve begraafrechten. 

 

De salariskosten en overhead betreft uitvoeringskosten en perceptiekosten voor de heffing en inning van de 

begraafrechten en is gebaseerd op tijdregistratie en ervaringscijfers.  
 
Haven 
  Omschrijving Raming Toelichting 

2.3 Kosten taakveld  Haven 388.970  100% van de kosten haven 

2.3 Inkomsten taakveld Haven -6.000  100% inkomsten haven 

0.3 
Inkomsten taakveld Beheer gebouwen en 

gronden -12.600  30% inkomsten haven 

  Netto kosten taakveld 370.370    

  Toe te rekenen kosten:     

  Overhead 96.219  62% van de salariskosten en 2,5% van kosten gecombineerde heffingen 

  Rente 33.601  3,01% van de geactiveerde boekwaarde 

  BTW 0  - 

  Totale kosten 500.190    

        

  Opbrengst heffingen 225.000    

        

  Dekking 45%   

 

Door gedane investeringen in het havengebied is de kostenopbouw hoger. Deze wijziging kan niet één op één worden 

doorgevoerd in het tarief havengelden. Hierdoor is de kostendekkendheid van dit product lager. In 2020 wordt het 

beheerplan haven herzien en eventueel worden de tarieven daarna herzien.    
 
Markt 

  Omschrijving Raming Toelichting 

3.3 Kosten taakveld  22.803  100% van de kosten markt 

3.3 Inkomsten taakveld -1.811  100% inkomsten markt 

  Netto kosten taakveld 20.992    

  Toe te rekenen kosten:     

  Overhead 8.373  62% van de salariskosten en 25% van kosten gecombineerde heffingen 

  Rente 302  3,01% van de geactiveerde boekwaarde 

  BTW 0    

  Totale kosten 29.667    

        

  Opbrengst heffingen 29.912    

        

  Dekking 100%   

 

De salariskosten en overhead betreft uitvoeringskosten en perceptiekosten voor de heffing en inning van de 

marktgelden en is gebaseerd op tijdregistratie en ervaringscijfers. 
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Legesverordening  
Kostentoerekening en kostendekkendheidspercentage leges 2019 Lasten Baten Dekking 

Titel 1 Algemene dienstverlening    
1 Burgerlijke stand 33.279  44.102  133% 

2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart 104.742  85.000  81% 

3 Rijbewijzen 74.760  83.446  112% 

4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen  21.161  21.646  102% 

5 Verstrekkingen uit het kiezersregister [gereserveerd]    
6 [vervallen]    
7 Bestuurstukken [gereserveerd]    
8 Vastgoedinformatie 345  58  17% 

9 Overige publiekszaken [gereserveerd]    
10 Gemeentearchief [gereserveerd]    
11 Huisvestingswet 2014 [gereserveerd]    
12 Leegstandswet [gereserveerd]    
13 Gemeentegarantie [gereserveerd]    
14 [vervallen]    
15 [vervallen]    
16 Kansspelen 833  770  92% 

17 Telecommunicatie 13.961  9.583  69% 

18 Verkeer en vervoer 47.979  40.126  84% 

19 Diversen 6.361  3.243  51% 

     
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning    

1 Begripsomschrijvingen [bevat geen tarieven]    
2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag [zie titel 2-3]    
3 Omgevingsvergunning 470.530  416.478  89% 

4 Vermindering [zie titel 2-3]    
5 Teruggaaf [zie titel 2-3]    
6 Intrekking omgevingsvergunning [zie titel 2-3]    
7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project [zie titel 2-3]    
8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten [zie titel 2-3]    
9 [vervallen]    
10 In deze titel niet benoemde beschikking [zie titel 1-19]    

     
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn     

1 Horeca 5.519  5.401  98% 

2 Organiseren evenementen of markten 61.765  6.510  11% 

3 Seksbedrijven [gereserveerd]    
4 Huisvestingswet 2014 [zie titel 1-19]    
5 Marktstandplaatsen 4.855  2.895  60% 

6 Winkeltijdenwet [zie titel 1-19]    
7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 10.334  7.850  76% 

  856.422  727.108  85% 

 

Per hoofdstuk betreft het materiaal- en advieskosten van derden. De salariskosten en overhead betreft 

uitvoeringskosten en perceptiekosten voor de heffing en inning van de leges en is gebaseerd op tijdregistratie en 

ervaringscijfers.  
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Paragraaf 8 

Subsidies 
 

Inleiding 
De gemeente verleent subsidie aan instellingen die activiteiten organiseren die door het gemeentebestuur belangrijk 

worden geacht. Instellingen kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen op grond van de Algemene 

subsidieverordening gemeente Elburg 2015 (ASV).  

 

Subsidies aan instellingen en ondernemingen 
In de meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 zijn de volgende subsidies opgenomen: 

 

  Begroot Begroot Begroot Begroot 

  2019 2020 2021 2022 

1. Veiligheid 

1.1 Crisisbeheersing en brandweer     

 Bijdrage Veluws Bosbrandcomité 1.738  1.764  1.790  1.817  

 Subsidie Reddingsbrigade Veluwemeer 1.147  1.164  1.181  1.199  

3. Economie 

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen     

 Subsidie Winkelvesting Elburg 48.500  49.228  49.966  50.715  

3.4 Economische promotie     

 Bijdrage Kerst in de vesting 5.000  5.000  5.000  5.000  

 Subsidie project Visit Veluwe 23.200  23.548  23.901  24.260  

 Subsidie museum ivm VVV-taken 8.600  8.729  8.860  8.993  

 Subsidie botterweekend 6.334  6.429  6.525  6.623  

 Uitbreiding dienstverlening VVV 8.250  8.250  8.250  8.250  

4. Onderwijs 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken     

 Subsidie Voorschoolse Educatie 54.090  54.090  54.090  54.090  

 Schoolbegeleiding 20.300  20.605  20.914  21.228  

5. Sport, cultuur en recreatie 

5.1 Sportbeleid en activering     

 Sportverenigingen 63.184  64.132  65.094  66.070  

 Kadercursussen verenigingen 955  969  984  999  

5.2 Sportaccommodaties     

 Preventief onderhoud  27.472  27.884  28.302  28.727  

 Exploitatiebijdrage zwembad  96.929  98.383  99.859  101.357  

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie     

 Subsidie regionale veteranen dag 2.200  2.233  2.266  2.300  

 Lokale Omroep Elburg 18.210  18.483  18.760  19.041  

 Innovatieve en experim. activ. subsidie  5.200  5.278  5.357  5.437  

 Dierenambulance Elburg 659  669  679  689  

 Kunstkring NW Veluwe 549  557  565  573  

 st. Veluwse wensambulance 769  781  793  805  

 Amateurkunst 37.654  38.219  38.792  39.374  

 Nationaal Historisch Orgelmuseum 272  276  280  284  

 Culturele stichting Elburg 1.086  1.102  1.119  1.136  

 St. Museum Sjoel Elburg 549  557  565  573  

 Oudheidkundige verenig. Arent thoe Boecop 543  551  559  567  

 Oranjeactiviteiten 4.584  4.653  4.723  4.794  

 Herdenking 4 mei 502  510  518  526  

 Tuigpaardenconcours Doornspijk 311  316  321  326  

 Vrouwenbonden 3.907  3.966  4.025  4.085  

 Culturele subsidies (culturele evenementen, muziek, etc.) 10.000  10.000  10.000  10.000  

5.4 Musea     

 Subsidie museum 229.816  233.263  236.762  240.313  

 Professionalisering museum 30.755  31.216  31.684  32.159  

5.5 Cultureel erfgoed     

 Subsidies monumenten 67.660  68.675  69.705  70.751  

5.6 Media     

 Subsidie Bibliotheek Noord-Veluwe 376.211  381.854  387.582  393.396  

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie     

 Wildbeheereenheid N.W. Veluwe 135  137  139  141  

6. Sociaal domein 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie     

 Subsidie 't Huiken 38.437  39.014  39.599  40.193  

 Subsidie De Deel 17.730  17.996  18.266  18.540  
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  Begroot Begroot Begroot Begroot 

  2019 2020 2021 2022 

 Subsidie Ons Huus (erfpacht) 4.333  4.398  4.464  4.531  

 Subsidie buurtgebouw Oostendorp 7.981  8.101  8.223  8.346  

 Subsidie Ons Huus 7.799  7.916  8.035  8.156  

 Subsidie Kulturhus 't Harde 15.000  15.225  15.453  15.685  

 MFC Aperloo (preventief onderhoud) 23.769  24.126  24.488  24.855  

 MFC Aperloo (subsidie huur) 167.304  169.814  172.361  174.946  

 Subsidie st. WIEL (senioren) 165.025  167.500  170.013  172.563  

 Subsidie ouderenverenigingen 3.665  3.720  3.776  3.833  

 Meedoen GGZ 13.187  13.385  13.586  13.790  

 Subsidie Abba 271  275  279  283  

 Subs. aangepast sporten + schaken 1.059  1.075  1.091  1.107  

 Subsidie peuterspeelzaalwerk 130.105  132.057  134.038  136.049  

 Voorschoolse voorziening peuters 54.000  54.000  54.000  54.000  

 Subsidie St. WIEL (meedoen) 178.764  181.445  184.167  186.930  

 Subsidie St. WIEL (buurt en wijk) 30.741  31.202  31.670  32.145  

 Subs. regionale fte's mantelzorg/ scholing 2.665  2.705  2.746  2.787  

 Subs. informele zorg Elburg 15.377  15.608  15.842  16.080  

 Arm en moedig 20.100  20.100  20.100  20.100  

 Buurtwerk 28.000  28.000  28.000  28.000  

 Voorschoolse voorziening peuters  13.500  27.000  27.000  

6.2 Wijkteams     

 Maatwerk JGZ + prenatale ondersteuning  43.645  44.300  44.965  45.639  

 Onkostenvergoeding gehandicaptenberaad 1.750  1.776  1.803  1.830  

 Wijkontmoetingscentra 225.000  228.375  231.801  235.278  

6.3 Inkomensregelingen     

 Loonkostensubsidies 200.000  200.000  200.000  200.000  

 Subsidie voedselbank 5.000  5.000  5.000  5.000  

6.5 Arbeidsparticipatie     

 Stimuleringssubsidie (art.13)  30.000  30.000  30.000  30.000  

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+     

 Mantelzorgwaardering - Wmo 2015 57.550  58.413  59.289  60.178  

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-     

 Subsidie Stichting Jeugd Noord Veluwe 864.000  876.960  890.114  903.466  

 Subsidie Stichting Veilig Thuis NOG 88.785  90.117  91.469  92.841  

6.81 Geëscaleerde zorg 18+     

 Bemoeizorg 7.176  7.284  7.393  7.504  

 Subs. coördinatie lokaal overleg 5.245  5.324  5.404  5.485  

 Subs. onderst. begeleiding psycho-sociaal 31.985  32.465  32.952  33.446  

 Subs. st. Veilig Thuis NOG 14.519  14.737  14.958  15.182  

 Bureau Slachtofferhulp 5.890  5.978  6.068  6.159  

 Subsidie Stimenz 210.834  213.997  217.207  220.465  

6.82 Geëscaleerde zorg 18-     

 Subsidie stichting WIEL (jongeren) 286.961  291.265  295.634  300.069  

 Subs. N.H. st. jeugd en jongerenw.  29.689  30.134  30.586  31.045  

 Subsidies jeugdverenigingen 11.646  11.821  11.998  12.178  

 Borging Doorbraak lokaal 18.375  0  0  0  

 Intensivering preventief jeugdbeleid 20.000  20.000  20.000  20.000  

 Jongerencentrum De Deel 23.750     

7. Volksgezondheid en milieu 

7.1 Volksgezondheid     

 Bijdrage Oefenbad gehandicapten 3.719  3.775  3.832  3.889  

 Gezonde Leefstijl 23.533  23.886  24.244  24.608  

 Regionaal project JOGG 12.302  12.487  12.674  12.864  

 Beleidsnota volksgezondheid 10.252  10.406  10.562  10.720  

 Subsidie Rode Kruis 1.275  1.294  1.313  1.333  

 Leefstijl: lokale combinatiefuncties 132.855  134.848  136.871  138.924  

 Leefstijl: buurtsportcoach 53.556  54.359  55.174  56.002  

 St. Wiel: Koningsspelen 3.000  3.045  3.091  3.137  

 St. Wiel: materialen  750  761  772  784  

 Icare uniform deel JGZ 0-4 (+ basis) 385.760  391.546  397.419  403.380  

  4.891.385  4.928.986  5.009.700  5.077.923  

 

 

 

 



Programmabegroting 2019 Financiële begroting 

Pagina 89 van 99 

Financiële begroting  
 

 

Overzicht baten en lasten  

 

1. Meerjarenprogrammabegroting  

 

2. Geraamde incidentele baten en lasten  

 

3. Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves  

 

Uiteenzetting financiële positie  

 

4. Meerjarenperspectief  

 

5. Geprognosticeerde balans  

 

6. EMU saldo  

 

7. Meerjareninvesteringsplanning  

 

8. Reserves en voorzieningen  

 

 



 Programmabegroting 2019 

 

Pagina 90 van 99 

1. Meerjarenprogrammabegroting  
 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 

 Uitgaven Inkomsten Totaal  Uitgaven Inkomsten Totaal  Uitgaven Inkomsten Totaal  Uitgaven Inkomsten Totaal  

0. Bestuur en ondersteuning 1.998.753 468.238 1.530.515 N 2.371.029 476.186 1.894.843 N 2.718.784 484.293 2.234.491 N 3.003.783 492.563 2.511.220 N 

1. Veiligheid 1.776.874 19.950 1.756.924 N 1.802.928 20.349 1.782.579 N 1.829.273 20.757 1.808.516 N 1.849.724 21.172 1.828.552 N 

2. Verkeer, vervoer en water 3.431.959 362.062 3.069.897 N 3.015.442 364.506 2.650.936 N 3.034.430 366.996 2.667.434 N 3.227.134 369.536 2.857.598 N 

3. Economie 836.355 232.981 603.374 N 841.555 233.810 607.745 N 821.832 234.656 587.176 N 827.187 235.520 591.667 N 

4. Onderwijs 2.305.973 245.590 2.060.383 N 2.320.711 247.920 2.072.791 N 2.335.670 250.296 2.085.374 N 2.350.852 252.720 2.098.132 N 

5. Sport, cultuur en recreatie 4.044.146 266.679 3.777.467 N 4.081.117 272.013 3.809.104 N 4.094.637 277.453 3.817.184 N 4.300.224 283.001 4.017.223 N 

6. Sociaal domein 22.133.988 4.082.146 18.051.842 N 22.150.713 4.089.516 18.061.197 N 22.344.816 4.097.033 18.247.783 N 22.545.354 4.104.701 18.440.653 N 

7. Volksgezondheid en milieu 5.436.089 4.895.419 540.670 N 5.447.117 4.904.351 542.766 N 5.476.120 4.918.017 558.103 N 5.514.859 4.931.665 583.194 N 

8. Volkshuisvesting, R.O.  1.786.609 820.784 965.825 N 1.669.056 789.237 879.819 N 1.586.539 722.861 863.678 N 1.579.057 731.658 847.399 N 

Algemene dekkingsmiddelen 0 37.582.272 37.582.272 V 0 38.194.992 38.194.992 V 0 39.004.754 39.004.754 V 0 38.820.478 38.820.478 V 

Onvoorzien 60.000 0 60.000 N 70.000 0 70.000 N 80.000 0 80.000 N 90.000 0 90.000 N 

Overhead 7.296.446 204.481 7.091.965 N 6.459.033 206.183 6.252.850 N 6.458.863 207.918 6.250.945 N 6.474.850 209.688 6.265.162 N 

Heffing VPB 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 

Saldo baten en lasten 51.107.192 49.180.602 1.926.590 N 50.228.701 49.799.063 429.638 N 50.780.964 50.585.034 195.930 N 51.763.024 50.452.702 1.310.322 N 

0. Bestuur en ondersteuning 0 79.000 79.000 V 0 79.000 79.000 V 0 50.000 50.000 V 0 0 0 - 

1. Veiligheid 3.750 0 3.750 N 3.750 0 3.750 N 3.750 0 3.750 N 3.750 0 3.750 N 

2. Verkeer, vervoer en water 304.736 583.450 278.714 V 304.736 173.226 131.510 N 304.736 173.226 131.510 N 304.736 246.662 58.074 N 

3. Economie 0 25.000 25.000 V 0 25.000 25.000 V 0 0 0 - 0 0 0 - 

4. Onderwijs 897.162 1.117.313 220.151 V 897.162 1.117.313 220.151 V 897.162 1.117.313 220.151 V 897.162 1.117.313 220.151 V 

5. Sport, cultuur en recreatie 33.000 75.802 42.802 V 33.000 75.802 42.802 V 33.000 75.802 42.802 V 33.000 75.802 42.802 V 

6. Sociaal domein 460.648 1.300.083 839.435 V 460.648 1.182.958 722.310 V 460.648 1.182.958 722.310 V 460.648 1.182.958 722.310 V 

7. Volksgezondheid en milieu 22.000 373.468 351.468 V 22.000 380.668 358.668 V 22.000 387.868 365.868 V 22.000 395.068 373.068 V 

8. Volkshuisvesting, R.O 41.250 109.504 68.254 V 41.250 39.504 1.746 N 41.250 29.504 11.746 N 41.250 19.504 21.746 V 

Algemene dekkingsmiddelen 984.000 0 984.000 N 984.000 0 984.000 N 984.000 0 984.000 N 0 0 0 - 

Overhead 3.250 1.038.758 1.035.508 V 3.250 146.258 143.008 V 3.250 58.758 55.508 V 3.250 43.758 40.508 V 

Reserves 2.749.796 4.702.378 1.952.582 V 2.749.796 3.219.729 469.933 V 2.749.796 3.075.429 325.633 V 1.765.796 3.081.065 1.315.269 V 

0. Bestuur en ondersteuning 1.998.753 547.238 1.451.515 N 2.371.029 555.186 1.815.843 N 2.718.784 534.293 2.184.491 N 3.003.783 492.563 2.511.220 N 

1. Veiligheid 1.780.624 19.950 1.760.674 N 1.806.678 20.349 1.786.329 N 1.833.023 20.757 1.812.266 N 1.853.474 21.172 1.832.302 N 

2. Verkeer, vervoer en water 3.736.695 945.512 2.791.183 N 3.320.178 537.732 2.782.446 N 3.339.166 540.222 2.798.944 N 3.531.870 616.198 2.915.672 N 

3. Economie 836.355 257.981 578.374 N 841.555 258.810 582.745 N 821.832 234.656 587.176 N 827.187 235.520 591.667 N 

4. Onderwijs 3.203.135 1.362.903 1.840.232 N 3.217.873 1.365.233 1.852.640 N 3.232.832 1.367.609 1.865.223 N 3.248.014 1.370.033 1.877.981 N 

5. Sport, cultuur en recreatie 4.077.146 342.481 3.734.665 N 4.114.117 347.815 3.766.302 N 4.127.637 353.255 3.774.382 N 4.333.224 358.803 3.974.421 N 

6. Sociaal domein 22.594.636 5.382.229 17.212.407 N 22.611.361 5.272.474 17.338.887 N 22.805.464 5.279.991 17.525.473 N 23.006.002 5.287.659 17.718.343 N 

7. Volksgezondheid en milieu 5.458.089 5.268.887 189.202 N 5.469.117 5.285.019 184.098 N 5.498.120 5.305.885 192.235 N 5.536.859 5.326.733 210.126 N 

8. Volkshuisvesting, R.O.  1.827.859 930.288 897.571 N 1.710.306 828.741 881.565 N 1.627.789 752.365 875.424 N 1.620.307 751.162 869.145 N 

Algemene dekkingsmiddelen 984.000 37.582.272 36.598.272 V 984.000 38.194.992 37.210.992 V 984.000 39.004.754 38.020.754 V 0 38.820.478 38.820.478 V 

Onvoorzien 60.000 0 60.000 N 70.000 0 70.000 N 80.000 0 80.000 N 90.000 0 90.000 N 

Overhead 7.299.696 1.243.239 6.056.457 N 6.462.283 352.441 6.109.842 N 6.462.113 266.676 6.195.437 N 6.478.100 253.446 6.224.654 N 

Heffing VPB 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 

Resultaat 53.856.988 53.882.980 25.992 V 52.978.497 53.018.792 40.295 V 53.530.760 53.660.463 129.703 V 53.528.820 53.533.767 4.947 V 
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2. Geraamde incidentele baten en lasten 
Omschrijving Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 

 Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten 

Bestuur en ondersteuning         

Bestuurlijke samenwerking (2019-2021) 50.000  50.000  50.000  50.000  50.000  50.000    

Uitbreiding Griffie  29.000   29.000      

Overbrenging archiefbestand 2000-2009 25.000  25.000  37.500  37.500      

Overbrenging archiefbestand milieuvergunningen 1920-2010 45.000  45.000        

Digitalisering bouwvergunningen 10.000  10.000        

Invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 50.000  50.000  50.000  50.000      

Continuïteit applicatie burgerzaken 15.000  15.000  15.000  15.000  15.000  15.000    

I&A/ICT-werkplekconcept 600.000  600.000        

Zaakgericht werken 250.000  250.000        

Verkeer, vervoer en waterstaat         

Opstellen fietsvisie en aanleg fietsroutes 25.000         

Fietsstimulering 115.000  115.000        

Bijdrage rotonde Kop van de haven 300.000  300.000        

Economie         

Maatregelen 'Visie op de vesting' 25.000  25.000  25.000  25.000      

Sport, cultuur en recreatie         

bijdrage streekarchivariaat (E-depot) 24.000   24.000       

Sociaal domein         

Tijdelijke extra inhuur consulententeam 75.000  75.000        

Jongerencentrum De Deel 23.750  23.750        

Borging Doorbraak lokaal 18.375  18.375        

Volksgezondheid en milieu         

Onderzoek windenergie 25.000         

toezicht energiebesparing bedrijven 9.560  2.390  9.560       

Volkshuisvesting, ro en stedelijke vernieuwing         

Vervanging Tachymeter 35.000  35.000        

Vervanging waterpasinstrument 6.000  6.000        

Actualisering luchtfoto's 27.000  27.000    28.000  28.000    

Cyclorama's   16.000  16.000    18.000  18.000  

Vervanging GPS-ontvanger   22.000  22.000      

Opstellen 4-jaarlijkse nota grondbeleid 10.000  10.000        

Onderzoek verplaatsen DSV '61 naar kern Doornspijk 50.000         

Opstellen woonvisie 30.000  30.000        

Inhuur bouwplantoetser  75.000  75.000  75.000  75.000      

 1.918.685  1.816.515  324.060  319.500  93.000  93.000  18.000  18.000  
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3. Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 
Omschrijving Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 

 Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten 

Veiligheid         

Openbare orde en veiligheid 3.750   3.750   3.750   3.750   

Verkeer, vervoer en waterstaat         

Verkeer en vervoer 304.736  168.450  304.736  173.226  304.736  173.226  304.736  246.662  

Onderwijs         

Onderwijshuisvesting 897.162  1.115.238  897.162  1.115.238  897.162  1.115.238  897.162  1.115.238  

Onderwijsbeleid en leerlingzaken  2.075   2.075   2.075   2.075  

Sport, cultuur en recreatie         

Sportaccommodaties  46.254   46.254   46.254   46.254  

Openbaar groen en (openlucht) recreatie 33.000  29.548  33.000  29.548  33.000  29.548  33.000  29.548  

Sociaal domein         

Samenkracht en burgerparticipatie  198.395   198.395   198.395   198.395  

Inkomensregelingen  31.007   31.007   31.007   31.007  

Arbeidsparticipatie 35.509   35.509   35.509   35.509   

Maatwerkvoorzieningen (WMO)  64.500   64.500   64.500   64.500  

Maatwerkdienstverlening 18+ 425.139   425.139   425.139   425.139   

Maatwerkdienstverlening 18-  869.056   869.056   869.056   869.056  

Geëscaleerde zorg 18-  20.000   20.000   20.000   20.000  

Volksgezondheid en milieu         

Riolering 11.500  4.217  11.500  4.217  11.500  4.217  11.500  4.217  

Afval  339.415   339.415   339.415   339.415  

Begraafplaatsen en crematoria 10.500  29.836  10.500  37.036  10.500  44.236  10.500  51.436  

Volkshuisvesting, R.O. en stedelijke vernieuwing         

Ruimtelijke ordening 41.250  1.504  41.250  1.504  41.250  1.504  41.250  1.504  

Algemene dekkingsmiddelen         

Belastingen 984.000   984.000   984.000     

Overhead         

Overhead 3.250  43.758  3.250  43.758  3.250  43.758  3.250  43.758  

 2.749.796  2.963.253  2.749.796  2.975.229  2.749.796  2.982.429  1.765.796  3.063.065  
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4. Meerjarenperspectief  
 2019  2020  2021  2022  

0. Bestuur en ondersteuning 1.530.515 N 1.894.843 N 2.234.491 N 2.511.220 N 

1. Veiligheid 1.756.924 N 1.782.579 N 1.808.516 N 1.828.552 N 

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3.069.897 N 2.650.936 N 2.667.434 N 2.857.598 N 

3. Economie 603.374 N 607.745 N 587.176 N 591.667 N 

4. Onderwijs 2.060.383 N 2.072.791 N 2.085.374 N 2.098.132 N 

5. Sport, cultuur en recreatie 3.777.467 N 3.809.104 N 3.817.184 N 4.017.223 N 

6. Sociaal domein 18.051.842 N 18.061.197 N 18.247.783 N 18.440.653 N 

7. Volksgezondheid en milieu 540.670 N 542.766 N 558.103 N 583.194 N 

8. Volkshuisvesting, R.O. en stedelijke vernieuwing 965.825 N 879.819 N 863.678 N 847.399 N 

Saldo baten en lasten 32.356.897 N 32.301.780 N 32.869.739 N 33.775.638 N 

Algemene dekkingsmiddelen 37.582.272 V 38.194.992 V 39.004.754 V 38.820.478 V 

Overhead 7.091.965 N 6.252.850 N 6.250.945 N 6.265.162 N 

Heffing VPB 0 - 0 - 0 - 0 - 

Onvoorzien 60.000 N 70.000 N 80.000 N 90.000 N 

Saldo baten en lasten 1.926.590 N 429.638 N 195.930 N 1.310.322 N 

Reserves 1.952.582 V 469.933 V 325.633 V 1.315.269 V 

Resultaat 25.992 V 40.295 V 129.703 V 4.947 V 

         
Incidentele baten en lasten 102.170 N 4.560 N 0 N 0 N 

Structureel begrotingssaldo 128.162 V 44.855 V 129.703 V 4.947 V 
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5. Geprognosticeerde balans 
(bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022  (bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 

ACTIVA     
 PASSIVA     

Immateriële vaste activa 857 828 799 770  Eigen vermogen 40.130 39.592 39.178 38.135 

Materiële vaste activa 54.853 52.946 51.124 49.324  Voorzieningen 5.398 5.010 5.101 5.021 

Financiële vaste activa 6.398 6.162 5.923 5.767  Vaste schulden looptijd van één jaar of langer 15.362 14.014 12.666 11.318 

Totaal vaste activa 62.108 59.935 57.846 55.861  Totaal vaste passiva 60.890 58.615 56.945 54.474 

           
Voorraden 0 0 0 0  Netto vlottende schuldenlooptijd korter dan één jaar  3.061 3.163 2.743 3.229 

Uitzettingen  looptijd korter dan één jaar  4.410 4.410 4.410 4.410  Overlopende passiva 3.089 3.089 3.089 3.089 

Liquide middelen 111 111 111 111       
Overlopende activa 410 410 410 410       
Totaal vlottende activa 4.931 4.931 4.931 4.931  Totaal vlottende passiva 6.149 6.251 5.832 6.318 

           
Totaal-generaal 67.039 64.867 62.777 60.792  Totaal-generaal 67.039 64.867 62.777 60.792 
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6. EMU saldo 
Omschrijving  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Bedrag x € 1.000  Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking 

uit reserves  
+ 2.724  565  -1.927  -430  -195  -1.310  

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie + 3.270  3.223  3.871  2.528  2.482  2.701  

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van 

de exploitatie 
+ -354  388  232  232  232  232  

Investeringen in (im)materiële vaste activa die worden 

geactiveerd 
- 3.873  8.687  8.911  421  413  8.061  

Baten uit bijdragen van andere overheden, die niet op 

de exploitatie zijn verantwoord  
+       

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste 

activa, voor zover niet op exploitatie  
+ 563       

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, 

woonrijp maken e.d.  
- 477  579  1.099  958  786   

Baten bouwgrondexploitatie + 2.911  7.005  1.399  1.758    

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze 

transacties met derden betreffen 
-       

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de 

exploitatie lopen  
-       

Verkoop van effecten -       

Berekend EMU-saldo = 4.764  1.915  -6.435  2.709  1.320  -6.438  
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7. Meerjareninvesteringsplanning  
Jaar Omschrijving investering 

 
Aant. 2019  

  
2020  

  
2021  

  
2022  

  

  
 

jaren krediet lasten dekking krediet lasten dekking krediet lasten dekking krediet lasten dekking  
Taak 0.4 Overhead 

              

2015 Aanschaf huisvesting vervoermiddelen VV - 220.000  2.200  2.200  
         

2018-1 Vervanging Vorkheftruck VV 12  17.500  1.633  1.633  
         

2019-1 Vervanging koffieautomaten - 7  30.000  4.586  
          

2019-2 I&A/ICT-werkplekconcept AW 1  600.000  600.000  600.000  
         

2019-3 Zaakgericht werken AW 1  250.000  250.000  250.000  
         

 
Taak 2.1 Verkeer en vervoer 

              

2016-22 Vervanging lichtmasten  OV 40 94.400  3.304  3.304  
         

tm 2019 Investeringen conform BOR OR 25  1.262.018  63.101  63.101  95.529  4.776  4.776  
   

1.468.730  73.436  73.436  

2018-3 Bijdrage rotonde Kop van de haven OR 1 300.000  300.000  300.000  
         

2018-5 Reconstructie kruispunt Nunspeterweg - 25  62.000  3.100  
          

2018-5 Verkeersveiligheid Rondweg - 25  45.000  2.250  
          

2011-2 Aanleg/verbeteren fietsverbindingen - 25  94.869  4.744  
          

2019-4 Aanleg fietsroutes - 25  
         

2.000.000  100.000  
 

2017-19 Fietsstimulering OR 1 115.000  115.000  115.000  
         

2017-11 Vervanging Volkswagen T4 Pick Up  VV 15 40.000  3.067  3.067  
         

2017-12 Vervanging Volkswagen Pick Up  VV 15 40.000  3.067  3.067  
         

2017-13 Vervanging Volkswagen Pick Up  VV 15 40.000  3.067  3.067  
         

2018-4 Maatregelen leefbaarheid vesting - 25  550.000  27.500  
          

2015- Vervanging 2 sneeuwschuivers VV 15  16.000  1.227  1.227  
         

2019-5 Materieel gladheidsbestrijding VV 15  250.000  19.167  19.167  
         

 Taak 3.3 Bedrijfsloket 
 

 
            

2016-26 Stroomkasten weekmarkten - 15 25.000  1.917  
          

 
Taak 5.2 Sportaccommodaties 

              

2018-7 Renovatie kunstgrasvelden - 10  487.000  53.570  
          

2019-6 Verplaatsen DSV '61 - 40  
         

4.000.000  140.000  
 

2019-7 Realisering half kunstgrasveld - 10  
         

250.000  27.500  
 

 
Taak 5.5 Cultureel erfgoed 

              

2018-8 Herstel klokkenstoel en uitbreiding carillon - 25  320.000  8.000  
          

- Fondsenwerving - 
 

-160.000  
           

 
Taak 5.7 Openbaar groen en recreatie 

              

2017-15 Vervanging Hustler gazonmaaier VV 10 6.000  660  660  
         

2017-16 Vervanging Roberine maaier 1515 VV 10 60.000  6.600  6.600  
         

2018-9 Vervanging Tractor VV 15  90.000  6.900  6.900  
         

2018-10 Vervanging Klepelmaaier VV 10  70.000  7.700  7.700  
         

 
Taak 7.2 Riolering 

              

tm 2019 Afvalwaterketenplan: 2015-2018 
              

 
Vrijvervalriolen VR 60  1.655.000  44.133  44.133  255.000  6.800  6.800  255.000  6.800  6.800  255.000  6.800  6.800  

 
Mechanische gemalen VR 15  292.000  22.387  22.387  55.000  4.217  4.217  40.000  3.067  3.067  87.000  6.670  6.670  

 
Mechanische drukriolering/persleiding VR 45  93.000  2.997  2.997  15.000  483  483  118.000  3.802  3.802  

   

 
Afkoppelen oude wijken VR 60 2.604.000  69.440  69.440  

         

2017-9 Vervanging Volkswagen Transporter  VV 15 55.000  4.217  4.217  
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Jaar Omschrijving investering 
 

Aant. 2019  
  

2020  
  

2021  
  

2022  
  

  
 

jaren krediet lasten dekking krediet lasten dekking krediet lasten dekking krediet lasten dekking 

 Taak 7.4 Milieubeheer 
 

 
            

2012-21 Bodemsanering Oude Bleek 
 

1 210.000  
           

 Bijdrage subsidie 
 

- -210.000  
           

2017-7 Energieneutrale gemeente 
 

15 537.000  53.652  
          

 
Taak 7.5 Begraafplaatsen en 
crematoria 

              

2018-12 Vervanging Graflift 3 stuks VV 10  15.000  1.650  1.650  
         

 
Taak 8.1 Ruimtelijke ordening 

              

2018-14 Cyclorama's AR 1  
   

16.000  16.000  16.000  
   

18.000  18.000  18.000  

2018-15 Vervanging Tachymeter AR 1  35.000  35.000  35.000  
         

2018-16 Vervanging waterpasinstrument AR 1  6.000  6.000  6.000  
         

2018-17 Actualisering luchtfoto's AR 1  27.000  27.000  27.000  
   

28.000  28.000  28.000  
   

2018-18 Vervanging GPS-ontvanger AR 1  
   

22.000  22.000  22.000  
      

 Taak 8.3 Wonen en bouwen 
 

 
            

2018-20 Opstellen woonvisie BP 1 30.000  30.000  30.000  
         

                 
Totaal 

  
10.273.787  1.788.836  1.629.517  458.529  54.276  54.276  441.000  41.669  41.669  8.078.730  372.406  104.906  
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8. Reserves en voorzieningen  
Omschrijving Stand Bij Af Stand Bij Af Stand Bij Af Stand Bij Af Stand Bij Af Stand 

 2017 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2022 2022 

Algemene reserves                 

AR Algemeen 3.506  1.614  364  4.756  984  302  5.438  984  245  6.177  984  118  7.043   6.919  124  

AR Algemene weerstandsreserve 11.101  601  783  10.918   850  10.068    10.068    10.068    10.068  

AR Bouwgrondexploitatie 1.726  32  313  1.445   465  980   70  910   65  845    845  

AR Weerstandreserve bouwgrondexploitatie 2.500    2.500    2.500    2.500    2.500    2.500  

 18.833  2.247  1.460  19.620  984  1.617  18.987  984  315  19.656  984  183  20.457   6.919  13.538  

Overige bestemmingsreserves                 

OBR Sociaal domein 6.127  422  2.588  3.960  461  1.189  3.232  461  1.072  2.621  461  1.072  2.010  461  1.072  1.400  

OBR Onderwijshuisvesting 8.971  885  1.238  8.618  897  1.158  8.357  897  1.158  8.096  897  1.158  7.836  897  1.158  7.575  

OBR MFC 't Harde 3.202   188  3.013   154  2.859   154  2.705   154  2.551   154  2.397  

OBR Vervanging vervoermiddelen 683  98  106  676  98  136  638  98  136  601  98  136  564  98  136  526  

OBR Begraafrechten 564  45  4  606   28  578   35  542   43  500   50  450  

OBR Openbare verlichting 568  85  4  650  85  12  723  85  12  797  85  12  870  85  12  943  

OBR Onderhoud automatisering 168   25  143    143    143    143    143  

OBR Bestemmingsplannen 665  40  209  496  40  30  506  40   546  40   586  40   626  

OBR Brandweer 291    291    291    291    291    291  

OBR Haven- en kadegelden                 

OBR Reinigingsheffingen 1.268   180  1.087   339  748   254 439  254 239  154 85 

OBR Volkshuisvesting 3    3    3    3    3    3  

OBR Rioolheffingen 1.191    1.191    1.191    1.191    1.191    1.191  

OBR Openbare ruimte 2.483  182  562  2.104  185  478  1.810  185  68  1.927  185  68  2.044  185  141  2.088  

OBR Jaarrekening 739   739               

OBR Personeelsvoorzieningen  64   64    64    64    64    64  

 26.923  1.820  5.843  22.900  1.766  3.523  21.143  1.766  2.888 20.021 1.766  2.895 18.891 1.766  2.876 17.781 

Voorzieningen                 

VVV Pensioen voormalig wethouders 2.750  162  81  2.830  167  82  2.915  171  83  3.003  175  85  3.093  180  88  3.185  

VVV Wachtgeld wethouders 143  4  56  91  2  93            

VVV Wachtgeld personeel 112  258   370  9  380            

DBM Onderhoud gebouwen 716  45  355  406  45  283  168  45  91  122  45  112  55  45  70  30  

DBM Onderhoud monumenten 95  5  88  12  5  17   5   5  5   10  5   15  

DBM Onderhoud dorpshuizen 600  40  157  483  40  283  240  40  175  105  40  33  112  40   152  

DBM Onderhoud zwembad 288  65  103  250  65  5  310  65  355  20  65  15  70  65  5  130  

DBM Onderhoud haven 44  40  40  43  40  65  19  40  52  7  40  35  12  40  24  28  

DBM Afvalstoffenheffing 339   42  298    298    298    298   185 112 

DBM Rioolheffing 1.850   402  1.448  2   1.450  2   1.451  2   1.453  2   1.454  

DBM Parkeerfonds 43   43  0    0    0    0    0  

 6.980  619  1.368  6.231  375  1.207  5.398  367  756  5.010  372  280  5.101  377  372 5.106 
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