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Programma 0 Algemeen bestuur
Het programma Algemeen bestuur omvat de verbetering van de in- en externe 
dienstverlening van de gemeentelijke organisatie en het ondersteunen van het lokale 
bestuur.

Wat willen we bereiken?
De gemeenteraad heeft met aanvaarding van het “Collegeprogramma 2014-2018”, 
dat een uitwerking vormt van het coalitieakkoord, de volgende ambities genoemd:
Wij willen een vertrouwenwekkend bestuur zijn dat zich laat kenmerken door een 
open houding. Daarom zoeken we actief naar partners die ons willen ondersteunen 
bij het bereiken van onze doelstellingen en staan we open voor nieuwe ideeën en 
initiatieven van inwoners, instellingen en bedrijven. We dienen het algemeen belang 
van de inwoners in samenwerking met de samenleving, de gemeenteraad, het 
college en de ambtelijke organisatie. Wij willen toegankelijk en dienstverlenend zijn.
Wij streven daarbij naar een voor iedereen goed bereikbare organisatie, optimale 
dienstverlening en actieve betrokkenheid van burgers, organisaties en instellingen. 
We zullen daarbij bijzondere aandacht besteden aan de verdere ontwikkeling van de 
digitale dienstverlening aan inwoners en bedrijven.
Wij willen zowel bestuurlijk als ambtelijk samenwerken met andere gemeenten en 
andere partijen om daarmee onze eigen kracht te versterken en onze kwaliteit te 
verhogen. Onze organisatie is daarbij resultaatgericht, creatief, werkt zakelijk en 
betrokken, en zoekt voortdurend en op vernieuwende wijze naar mogelijkheden tot 
effectief en efficiënt werken.
Het beleid binnen Brielle met betrekking tot dit programma is vastgelegd in 
gemeentelijke beleidsnota's. Tevens wordt gewerkt met provinciale en regionale 
beleidsnota's. Het betreft onder andere de volgende nota's:

 Startnotitie communicatie: 'Brielse communicatie, de volgende stap', 2006
 Brielse beleidsparticipatie, onze spelregels, 2012
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 Handvat burgerparticipatie Brielle, 2017
 Realisatieplan (e-) dienstverlening gemeente Brielle: 16 februari 2010
 Handvest Informatievoorziening aan de raad: 10 april 2007
 Prestatieafspraken tussen raad en college: 8 mei 2007
 Inspraakverordening: 14 maart 2006
 Collegeprogramma 2014-2018
 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 

de raad: 13 mei 2014
 Verordening op de ambtelijke bijstand: 9 december 2014
 Verordening op de raadscommissies 2011: 13 mei 2014

Wat doen we daarvoor in 2018?
01. Inbreng bij beleidsvorming
Vanuit de raad en de samenleving wordt met enige regelmaat aangedrongen op 
versterking en doorontwikkeling van de betrokkenheid van inwoners en 
belanghebbenden bij de vorming van beleid. Gestreefd wordt naar meer co-
productie. Dat vergt een andere, intensievere vorm van communicatie en 
voorlichting. Het handvat Brielle burgerparticipatie (2017) is de leidraad voor het 
opzetten en uitvoeren van een beleidsparticipatietraject. De ambtelijke organisatie 
gebruikt dit handvat bij het vormgeven van deze trajecten waarbij de 
communicatieadviseurs een adviserende en ondersteunende rol hebben. In 2018 zal 
zowel intern als extern extra aandacht zijn voor de vernieuwde aanpak van 
participatie (zie onder 02). Het burgerpanel wordt geraadpleegd bij zowel het 
ontwikkelen als evalueren van (de uitvoering van) het gemeentelijk beleid.
02. Betrekken inwoners
In 2017 heeft op basis van het rapport van Beaumont ‘Brielle in beweging’ een 
doorontwikkeling van de aanpak voor burgerparticipatie plaatsgevonden. Het 
handvat dat daarvoor in 2017 ontwikkeld is, wordt in 2018 gebruikt om invulling te 
geven aan de vernieuwde aanpak om inwoners te betrekken.
03. Communicatie en voorlichting
Om inwoners van Brielle te informeren wordt het gemeentenieuws wekelijks 
gepubliceerd in het Briels Nieuwsland. Deze informatie is ook terug te vinden op de 
gemeentelijke website en wordt tevens via een digitale nieuwsbrief verspreid. 
Informatie over actuele en relevante ontwikkelingen worden daarnaast ook gedeeld 
via de digitale zuilen, de specials in het Briels Nieuwsland, facebook en twitter. 
Afhankelijk van het onderwerp wordt indien wenselijk ook gebruik gemaakt van 
nieuwsbrieven (o.a. nieuwsbrief Zwartewaal), inwonersbrieven en/of 
inwonersbijeenkomsten. In 2017 is sterker ingezet op het gebruik van sociale media 
waarbij steeds vaker de dialoog wordt gezocht. Om met inwoners in gesprek te gaan 
worden middelen als facebook, twitter en bijeenkomsten ingezet. Daarnaast is in 
2017 een start gemaakt met het borgen van ‘communicatie’ in het hart van het 
beleid. ‘Communicatie’ kan op die manier een bewustere en grotere bijdrage leveren 
aan het behalen van bestuurlijke- en beleidsdoelstellingen. 2017 was het jaar om 
kennis te maken met deze werkwijze. In 2018 wordt deze werkwijze ‘de normale 
lijn’. Het organiseren van participatie, meer inzet van socialmedia en een gerichte 
profilering van gemeentelijk beleid zijn onderdelen van deze nieuwe communicatie-
aanpak.
04. Kwaliteit dienstverlening
Om een indruk te krijgen hoe de dienstverlening door de klanten wordt ervaren werd 
om het jaar een klanttevredenheidsonderzoek onder de naam ‘Waarstaatjegemeente' 
gehouden. In het tweede kwartaal 2017 is deze meting weer uitgevoerd. In het 
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derde kwartaal van 2017 zijn de uitkomsten aan de raad ter kennis gebracht. Op de 
website www.waarstaatjegemeente.nl zijn de uitkomsten online in te zien en te 
vergelijken met andere gemeenten. De gemeente Brielle laat, gemeten met 
vergelijkbare gemeenten, een goed resultaat zien van de waardering van het leven 
en wonen in gemeente Brielle.
05. Administratieve lastenverlichting
Het streven is continu gericht op maximale administratieve lastenverlichting in de zin 
van ‘niet meer regelen dan strikt noodzakelijk is’. Voor zover noodzakelijk worden de 
gemeenteraad voorstellen gedaan om vereenvoudiging aan te brengen in 
verordeningen. In 2018 worden de vergunningen op het gebied van APV en 
bijzondere wetten onder de loep genomen om te bezien of daar een administratieve 
lastenverlichting in bereikt kan worden.
06. Eigen kracht en verantwoordelijkheid
Zie 02.
07. Publiek-private samenwerking
Publiek-private samenwerking wordt waar mogelijk verkend en gestimuleerd.
08. Samenwerking op Voorne-Putten
De gemeenten op Voorne-Putten werken samen op vrijwillige, maar niet vrijblijvende 
basis. De samenwerking is gericht op de strategische versterking van Voorne-Putten, 
en op een krachtige positie van Voorne-Putten in regionale verbanden. Met name 
wordt gewerkt aan een gezamenlijke inzet binnen de Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag (MRDH), zie ook paragraaf 10.
Brielle neemt bestuurlijk deel aan de Regiegroep Voorne-Putten en de diverse 
portefeuillehoudersoverleggen op Voorne-Putten. Ambtelijk wordt deelgenomen aan 
het strategisch programmabureau (SPB) dat de ondersteuning aan de 
portefeuillehoudersoverleggen (pfo’s) en Regiegroep levert. Ook zorgt het SPB voor 
gezamenlijke annotaties voor alle bestuurlijke overleggen binnen de MRDH. Jaarlijks 
wordt voor Regiegroep en pfo’s een werkplan opgesteld
09. Ambtelijke fusie Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne
De drie gemeenten op Voorne, Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hebben besloten 
tot de voorbereiding van een ambtelijke fusie. Een ambtelijke fusieorganisatie per 1 
januari 2019 is daarbij het uitgangspunt. Daarmee blijven de drie gemeenten 
zelfstandig, met een eigen college en gemeenteraad, maar gaan alle ambtenaren 
werken in één nieuwe werkorganisatie Voorne. Het bedrijfsplan is door de drie 
colleges vastgesteld en ter advisering voorgelegd aan de Ondernemingsraden. Op 
basis van dit bedrijfsplan wordt naar verwachting in oktober 2017 een definitief 
besluit tot vorming van de werkorganisatie Voorne genomen. Binnen het project 
Voortaan Voorne wordt gewerkt met een stuurgroep, een “directie in oprichting” en 
een ondersteunend projectteam. Daarnaast zijn verschillende projectgroepen aan de 
slag. In de stuurgroep is Brielle vertegenwoordigd door de burgemeester en een 
wethouder. In de “directie in oprichting” is Brielle vertegenwoordigd door de 
gemeentesecretaris, in het projectteam en de projectgroepen zijn alle gemeenten 
ambtelijk vertegenwoordigd. Na definitieve besluitvorming in het najaar 2017 zal een 
groot beroep op de huidige ambtelijke organisaties worden gedaan voor de 
voorbereiding en bouw van de nieuwe organisatie.
10. Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
De MRDH is een samenwerkingsverband tussen 23 gemeenten. De ambitie van de 
MRDH is om een Europese topregio te zijn. Als kernopgaves voor de MRDH zijn 
geformuleerd: verbinding en bereikbaarheid, verduurzaming, innovatie en 
attractiviteit van de regio. Op basis hiervan is medio 2016 een Regionaal 
Investeringsprogramma. Uitwerking en realisatie vindt plaats door de 
samenwerkende gemeenten in samenwerking met andere overheden en private 
partijen. Vanuit het samenwerkingsverband Voorne-Putten zijn zes projecten 

/www.waarstaatjegemeente.nl
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aangeleverd en opgenomen in het Investeringsprogramma. Brielle is bestuurlijk 
trekker van het project Geuzenlinie. Samen met het Fieldlab SSRM wordt de invulling 
daarvan nader geconcretiseerd. Daarbij wordt ingezet op Voorne-Putten als proeftuin 
voor circulaire economie, met het “Beleef- en Expertisecentrum Circulaire Economie” 
als “loket” in Brielle. E.e.a. in nauwe samenwerking met het onderwijs (m.n. STC-
Brielle) en het Fieldlab Green Economy Westvoorne. De samenwerkingsstructuur 
binnen de MRDH bestaat uit AB/DB, bestuurscommissie Vervoersautoriteit (Va) en 
bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV). Brielle wordt in het AB 
vertegenwoordigd door de burgemeester, en in de bestuurscommissies door een 
wethouder. De raad van Brielle is vertegenwoordigd in de adviescommissie Va en EV. 
De samenwerking binnen de MRDH zal ook in de komende jaren een forse 
bestuurlijke en ambtelijke inzet vragen van de deelnemende gemeenten.

Wat mag het kosten?

Exploitatie 2017 2018 2019 2020 2021

Lasten 1.190.025 1.225.037 1.215.273 1.225.099 1.222.349

Baten 5.286 5.282 5.282 5.282 5.282

Resultaa
t

-
1.184.739

-
1.219.755

-
1.209.991

-
1.219.817

-
1.217.067

Doelstellingen & activiteiten

Doelstellingen

We streven naar administratieve lastenverlichting voor bedrijven, verenigingen, 
organisaties en inwoners.
Het streven is continu gericht op maximale administratieve lastenverlichting in de zin 
van ‘niet meer regelen dan strikt noodzakelijk is’. Voor zover noodzakelijk worden de 
gemeenteraad voorstellen gedaan om vereenvoudiging aan te brengen in 
verordeningen. In 2018 worden de vergunningen op het gebied van APV en 
bijzondere wetten onder de loep genomen om te bezien of daar een administratieve 
lastenverlichting in bereikt kan worden.

Maatregelen

De mogelijkheid om onderscheid te maken tussen lichte en reguliere BIBOB-
procedures wordt onderzocht
De mogelijkheid om onderscheid te maken tussen lichte en reguliere BIBOB-
procedures wordt onderzocht.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen
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In het kader van het ‘Bewijs van goede dienst’ (verbeterde dienstverlening aan 
ondernemers) wordt het aanvragen van vergunningen volledig gedigitaliseerd
In het kader van het ‘Bewijs van goede dienst’ (verbeterde dienstverlening aan 
ondernemers) wordt het aanvragen van vergunningen volledig gedigitaliseerd.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen

Regelingen en verordeningen van de VNG worden overgenomen
Regelingen en verordeningen van de VNG, waarin deze doelstelling mede is 
opgenomen en die ook van toepassing zijn voor Brielle, worden overgenomen.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen

Doelstellingen

We scheppen ruimte voor inbreng van de gemeenteraad, inwoners, maatschappelijke 
partners, ondernemers en bedrijven.
Vanuit de raad en de samenleving wordt met enige regelmaat aangedrongen op 
versterking en doorontwikkeling van de betrokkenheid van inwoners en 
belanghebbenden bij de vorming van beleid. Gestreefd wordt naar meer co-
productie. Dat vergt een andere, intensievere vorm van communicatie en 
voorlichting. Het handvat Brielle burgerparticipatie (2017) is de leidraad voor het 
opzetten en uitvoeren van een beleidsparticipatietraject. De ambtelijke organisatie 
gebruikt dit handvat bij het vormgeven van deze trajecten waarbij de 
communicatieadviseurs een adviserende en ondersteunende rol hebben. In 2018 zal 
zowel intern als extern extra aandacht zijn voor de vernieuwde aanpak van 
participatie (zie onder 02). Het burgerpanel wordt geraadpleegd bij zowel het 
ontwikkelen als evalueren van (de uitvoering van) het gemeentelijk beleid.

Maatregelen

Bij de inzet van beleidsparticipatie zijn de notitie doordachte participatie en de 
spelregels Brielse beleidsparticipatie (juni 2012) het uitgangspunt
Bij de inzet van beleidsparticipatie zijn de notitie doordachte participatie en de 
spelregels Brielse beleidsparticipatie (juni 2012) het uitgangspunt. Nadrukkelijker 
dan voorheen wordt gezocht naar mogelijkheden om naast inwoners, ook 
maatschappelijke partners, ondernemers en bedrijven een rol te laten spelen. Zo 
nodig worden de spelregels Brielse beleidsparticipatie hierop aangepast.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen

De mogelijkheid die inwoners hebben om via een burgerinitiatief een onderwerp te 
agenderen bij de gemeenteraad wordt nadrukkelijker onder de aandacht gebracht
De mogelijkheid die inwoners hebben om via een burgerinitiatief een onderwerp te 
agenderen bij de gemeenteraad wordt nadrukkelijker onder de aandacht gebracht.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen
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Een gedifferentieerde en eigentijdse aanpak, waarbij de ‘vaste waarden’ binnen onze 
beleidsparticipatie  een belangrijke constante factor blijven
Om beleidsparticipatie te laten slagen kiezen we voor een gedifferentieerde en 
eigentijdse aanpak, waarbij de ‘vaste waarden’ binnen onze beleidsparticipatie (o.a. 
de Wmo-raad en het burgerpanel) een belangrijke constante factor blijven.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen

Naast de inzet van beleidsparticipatie wordt, op basis van onze inspraakverordening, 
bij beleidsontwikkelingen ook inspraak verleend
Naast de inzet van beleidsparticipatie wordt, op basis van onze inspraakverordening, 
bij beleidsontwikkelingen ook inspraak verleend. Niet alleen bij de wettelijke 
verplichte onderwerpen maar ook bij de beleidsontwikkelingen waar dit niet verplicht 
is. Bij niet-verplichte onderwerpen wordt de afweging gemaakt of inspraak wenselijk, 
zinvol en haalbaar is.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen

Naast het gebruikelijke ‘meedenken en meewerken’ wordt verkend bij welke 
beleidsontwikkelingen en projecten de gradatie van interactieve beleidsvorming 
verhoogd kan worden
Naast het gebruikelijke ‘meedenken en meewerken’ wordt verkend bij welke 
beleidsontwikkelingen en projecten de gradatie van interactieve beleidsvorming 
verhoogd kan worden naar coproduceren of meebeslissen.
 

Portefeuillehouder: Gregor Rensen

Doelstellingen

Inwoners worden betrokken bij zaken die hen direct raken. Dat geldt zowel voor de 
eigen leefomgeving als voor noodzakelijke bezuinigingsopgaven.
In 2017 heeft op basis van het rapport van Beaumont ‘Brielle in beweging’ een 
doorontwikkeling van de aanpak voor burgerparticipatie plaatsgevonden. Het 
handvat dat daarvoor in 2017 ontwikkeld is, wordt in 2018 gebruikt om invulling te 
geven aan de vernieuwde aanpak om inwoners te betrekken.

Maatregelen

Bij gemeentelijke ontwikkelingen die inwoners direct raken wordt vooraf inzichtelijk 
gemaakt op welke manier zij bij deze ontwikkelingen worden betrokken
Bij gemeentelijke ontwikkelingen die inwoners direct raken wordt vooraf inzichtelijk 
gemaakt op welke manier zij bij deze ontwikkelingen worden betrokken

Portefeuillehouder: Gregor Rensen
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In de college- c.q. raadsvoorstellen wordt aangegeven op welke manier 
opmerkingen, meningen en ideeën van inwoners in de uitwerking van het voorstel 
zijn meegenomen
In de college- c.q. raadsvoorstellen wordt aangegeven op welke manier 
opmerkingen, meningen en ideeën van inwoners in de uitwerking van het voorstel 
zijn meegenomen.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen

In januari 2013 zijn procedureafspraken vastgelegd, waarin uitvoerig de procedure 
voor de betrokkenheid van de wijk- en dorpsraden is beschreven
In januari 2013 zijn procedureafspraken vastgelegd, waarin uitvoerig de procedure 
voor de betrokkenheid van de wijk- en dorpsraden is beschreven. Er wordt volgens 
deze procedure gehandeld. Wijk- en dorpsraden worden in de gelegenheid gesteld 
elk jaar een bestuurlijk overleg met het college te houden.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen

Doelstellingen

Proactieve, professionele en duidelijke communicatie en voorlichting van de 
gemeente naar en met de inwoners, maatschappelijke partners, ondernemers en 
bedrijven blijft noodzakelijk. Daarbij maken we ook gebruik van sociale/professional 
media.
Om inwoners van Brielle te informeren wordt het gemeentenieuws wekelijks 
gepubliceerd in het Briels Nieuwsland. Deze informatie is ook terug te vinden op de 
gemeentelijke website en wordt tevens via een digitale nieuwsbrief verspreid. 
Informatie over actuele en relevante ontwikkelingen worden daarnaast ook gedeeld 
via de digitale zuilen, de specials in het Briels Nieuwsland, facebook en twitter. 
Afhankelijk van het onderwerp wordt indien wenselijk ook gebruik gemaakt van 
nieuwsbrieven (o.a. nieuwsbrief Zwartewaal), inwonersbrieven en/of 
inwonersbijeenkomsten. In 2017 is sterker ingezet op het gebruik van sociale media 
waarbij steeds vaker de dialoog wordt gezocht. Om met inwoners in gesprek te gaan 
worden middelen als facebook, twitter en bijeenkomsten ingezet. Daarnaast is in 
2017 een start gemaakt met het borgen van ‘communicatie’ in het hart van het 
beleid. ‘Communicatie’ kan op die manier een bewustere en grotere bijdrage leveren 
aan het behalen van bestuurlijke- en beleidsdoelstellingen. 2017 was het jaar om 
kennis te maken met deze werkwijze. In 2018 wordt deze werkwijze ‘de normale 
lijn’. Het organiseren van participatie, meer inzet van socialmedia en een gerichte 
profilering van gemeentelijk beleid zijn onderdelen van deze nieuwe communicatie-
aanpak.

Maatregelen

Gedifferentieerde en doelmatige inzet van de reguliere middelen zoals de wekelijkse 
gemeentepagina, de specials, de elektronische bekendmakingen, etc.
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Gedifferentieerde en doelmatige inzet van de reguliere middelen zoals de wekelijkse 
gemeentepagina, de specials, de elektronische bekendmakingen, de website, 
organiseren, coördineren of faciliteren van informatiebijeenkomsten en de externe 
nieuwsbrief.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen

Inzet van social media zoals twitter en facebook voor de verschillende doelen van 
overheidscommunicatie
Inzet van social media zoals twitter en facebook voor de verschillende doelen van 
overheidscommunicatie zoals: crisiscommunicatie, beleidsparticipatie en algemene 
voorlichting. Sociale media worden daarbij onderdeel van de reguliere communicatie-
inzet.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen

Doelstellingen

We werken aan behoud van de bestaande kwaliteit van dienstverlening, en toetsen 
dat periodiek.
Om een indruk te krijgen hoe de dienstverlening door de klanten wordt ervaren werd 
om het jaar een klanttevredenheidsonderzoek onder de naam ‘Waarstaatjegemeente' 
gehouden. In het tweede kwartaal 2017 is deze meting weer uitgevoerd. In het 
derde kwartaal van 2017 zijn de uitkomsten aan de raad ter kennis gebracht. Op de 
website www.waarstaatjegemeente.nl zijn de uitkomsten online in te zien en te 
vergelijken met andere gemeenten. De gemeente Brielle laat, gemeten met 
vergelijkbare gemeenten, een goed resultaat zien van de waardering van het leven 
en wonen in gemeente Brielle.

Maatregelen

De website zal verder worden aangepast ter ondersteuning van de digitale 
dienstverlening en informatieverstrekking
De website zal verder worden aangepast ter ondersteuning van de digitale 
dienstverlening en informatieverstrekking. Hierbij zal het digitaal aanvragen van 
producten en diensten prominenter gepresenteerd worden.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen

Iedere twee jaar vindt een onderzoek plaats naar de telefonische bereikbaarheid
Iedere twee jaar vindt een onderzoek plaats naar de telefonische bereikbaarheid.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen

/www.waarstaatjegemeente.nl
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Iedere twee jaar vindt onder de noemer ‘Waarstaatjegemeente’ een 
klanttevredenheidsonderzoek plaats, als algemene monitor voor gemeentelijke 
dienstverlening
Iedere twee jaar vindt onder de noemer ‘Waarstaatjegemeente’ een 
klanttevredenheidsonderzoek plaats, als algemene monitor voor gemeentelijke 
dienstverlening.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen

Iedere twee jaar wordt een benchmarkonderzoek (inclusief een 
klanttevredenheidsonderzoek) gehouden naar de uitvoering van de prestatievelden 
van de Wmo
Iedere twee jaar wordt een benchmarkonderzoek (inclusief een 
klanttevredenheidsonderzoek) gehouden naar de uitvoering van de prestatievelden 
van de Wmo.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

Doelstellingen

We maken optimaal gebruik van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van 
inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven.
Zie 02.

Maatregelen

De inzet op het coproduceren en meebeslissen binnen de gemeentelijke 
beleidsparticipatie dragen bij aan het optimaal gebruik maken van de eigen kracht en 
verantwoordelijkheid
De inzet op het coproduceren en meebeslissen binnen de gemeentelijke 
beleidsparticipatie (zie 0.1.2) en het nadrukkelijker onder de aandacht brengen van 
de mogelijkheid tot burgerinitiatief (zie 0.1.5.) dragen bij aan het optimaal gebruik 
maken van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van inwoners, verenigingen, 
instellingen en bedrijven.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen

Doelstellingen

We stimuleren publiek-private samenwerking
Publiek-private samenwerking wordt waar mogelijk verkend en gestimuleerd.

Maatregelen

Publiek-private samenwerking wordt waar mogelijk verkend en gestimuleerd
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Publiek-private samenwerking wordt waar mogelijk verkend en gestimuleerd.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen

Doelstellingen

Op Voorne-Putten zetten we in op verbetering van de beleidsmatige/strategische 
samenwerking tot wederzijds voordeel.
De gemeenten op Voorne-Putten werken samen op vrijwillige, maar niet vrijblijvende 
basis. De samenwerking is gericht op de strategische versterking van Voorne-Putten, 
en op een krachtige positie van Voorne-Putten in regionale verbanden. Met name 
wordt gewerkt aan een gezamenlijke inzet binnen de Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag (MRDH), zie ook paragraaf 10.
Brielle neemt bestuurlijk deel aan de Regiegroep Voorne-Putten en de diverse 
portefeuillehoudersoverleggen op Voorne-Putten. Ambtelijk wordt deelgenomen aan 
het strategisch programmabureau (SPB) dat de ondersteuning aan de 
portefeuillehoudersoverleggen (pfo’s) en Regiegroep levert. Ook zorgt het SPB voor 
gezamenlijke annotaties voor alle bestuurlijke overleggen binnen de MRDH. Jaarlijks 
wordt voor Regiegroep en pfo’s een werkplan opgesteld

Maatregelen

In 2014 zal besluitvorming plaatsvinden ten aanzien van de vorm waarin op Voorne-
Putten samengewerkt wordt
In 2014 zal besluitvorming plaatsvinden ten aanzien van de vorm waarin op Voorne-
Putten samengewerkt wordt. Uitgangspunt is een smal programmabureau, dat door 
de VP-gemeenten gezamenlijk ingevuld en bekostigd wordt. Wij leveren daarvoor 
menskracht en middelen.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen

Voor de uitvoering van complexe, strategische, gemeente-overstijgende taken en 
belangenbehartiging is Voorne-Putten voor ons de meest optimale schaal
Voor de uitvoering van complexe, strategische, gemeente-overstijgende taken en 
belangenbehartiging is Voorne-Putten voor ons de meest optimale schaal. Wij zetten 
ons in voor de uitwerking van de in 2014 vast te stellen Regionale Strategische 
Agenda.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen

Wij nemen bestuurlijk deel aan de Stuurgroep ISVP en de diverse 
portefeuillehoudersoverleggen op Voorne-Putten
Wij nemen bestuurlijk deel aan de Stuurgroep ISVP en de diverse 
portefeuillehoudersoverleggen op Voorne-Putten. Ter ondersteuning daarvan leveren 
we ambtelijke inzet.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen
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Doelstellingen

Waar mogelijk en gewenst werken we met andere gemeenten samen op operationele 
taken.
De drie gemeenten op Voorne, Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hebben besloten 
tot de voorbereiding van een ambtelijke fusie. Een ambtelijke fusieorganisatie per 1 
januari 2019 is daarbij het uitgangspunt. Daarmee blijven de drie gemeenten 
zelfstandig, met een eigen college en gemeenteraad, maar gaan alle ambtenaren 
werken in één nieuwe werkorganisatie Voorne. Het bedrijfsplan is door de drie 
colleges vastgesteld en ter advisering voorgelegd aan de Ondernemingsraden. Op 
basis van dit bedrijfsplan wordt naar verwachting in oktober 2017 een definitief 
besluit tot vorming van de werkorganisatie Voorne genomen. Binnen het project 
Voortaan Voorne wordt gewerkt met een stuurgroep, een “directie in oprichting” en 
een ondersteunend projectteam. Daarnaast zijn verschillende projectgroepen aan de 
slag. In de stuurgroep is Brielle vertegenwoordigd door de burgemeester en een 
wethouder. In de “directie in oprichting” is Brielle vertegenwoordigd door de 
gemeentesecretaris, in het projectteam en de projectgroepen zijn alle gemeenten 
ambtelijk vertegenwoordigd. Na definitieve besluitvorming in het najaar 2017 zal een 
groot beroep op de huidige ambtelijke organisaties worden gedaan voor de 
voorbereiding en bouw van de nieuwe organisatie.

Maatregelen

Wij werken mee aan de vorming van een Regionaal Leerplichtbureau op de schaal 
van Voorne-Putten
Wij werken mee aan de vorming van een Regionaal Leerplichtbureau op de schaal 
van Voorne-Putten.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

Wij werken mee aan de vorming van een Regionale UitvoeringsDienst (RUD) op 
Voorne-Putten
Wij werken mee aan de vorming van een Regionale UitvoeringsDienst (RUD) op 
Voorne-Putten om daarmee een aantoonbare verbetering te bereiken in de 
uitvoeringskwaliteit van de Wabo/VTH-taken.

Portefeuillehouder: André Schoon

Wij zoeken voortdurend naar mogelijkheden om onze taken efficiënter en effectiever 
uit te voeren, onze kwaliteit te verhogen en onze kwetsbaarheid te verminderen
Wij zoeken voortdurend naar mogelijkheden om onze taken efficiënter en effectiever 
uit te voeren, onze kwaliteit te verhogen en onze kwetsbaarheid te verminderen. 
Samenwerking met de gemeente Westvoorne lijkt hiervoor de meeste kansen te 
bieden. Daar zullen wij voor de operationele samenwerking de focus op richten, 
zonder andere samenwerkingspartners of –verbanden uit te sluiten.
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Portefeuillehouder: Gregor Rensen

Doelstellingen

Voor het aanjagen van economische groei in onze regio doet onze gemeente mee 
aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Het gaat om versterking van 
de economische groeikracht en de interne en externe bereikbaarheid. Wij leveren 
inzet daarvoor.
De MRDH is een samenwerkingsverband tussen 23 gemeenten. De ambitie van de 
MRDH is om een Europese topregio te zijn. Als kernopgaves voor de MRDH zijn 
geformuleerd: verbinding en bereikbaarheid, verduurzaming, innovatie en 
attractiviteit van de regio. Op basis hiervan is medio 2016 een Regionaal 
Investeringsprogramma. Uitwerking en realisatie vindt plaats door de 
samenwerkende gemeenten in samenwerking met andere overheden en private 
partijen. Vanuit het samenwerkingsverband Voorne-Putten zijn zes projecten 
aangeleverd en opgenomen in het Investeringsprogramma. Brielle is bestuurlijk 
trekker van het project Geuzenlinie. Samen met het Fieldlab SSRM wordt de invulling 
daarvan nader geconcretiseerd. Daarbij wordt ingezet op Voorne-Putten als proeftuin 
voor circulaire economie, met het “Beleef- en Expertisecentrum Circulaire Economie” 
als “loket” in Brielle. E.e.a. in nauwe samenwerking met het onderwijs (m.n. STC-
Brielle) en het Fieldlab Green Economy Westvoorne.
De samenwerkingsstructuur binnen de MRDH bestaat uit AB/DB, bestuurscommissie 
Vervoersautoriteit (Va) en bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV). 
Brielle wordt in het AB vertegenwoordigd door de burgemeester, en in de 
bestuurscommissies door een wethouder. De raad van Brielle is vertegenwoordigd in 
de adviescommissie Va en EV. De samenwerking binnen de MRDH zal ook in de 
komende jaren een forse bestuurlijke en ambtelijke inzet vragen van de 
deelnemende gemeenten.

Maatregelen

Binnen de MRDH werken wij aan gezamenlijke vermarkting van de Metropoolregio, 
en daarbinnen Voorne-Putten en Brielle, als internationale toeristische bestemming
Binnen de MRDH werken wij aan gezamenlijke vermarkting van de Metropoolregio, 
en daarbinnen Voorne-Putten en Brielle, als internationale toeristische bestemming.

Portefeuillehouder: Dick Verbeek

In MRDH-verband vormen we een netwerk tussen ondernemers en lokale overheden 
ter versterking van beide sectoren
In MRDH-verband vormen we een netwerk tussen ondernemers - vanuit de 
vrijetijds- en de landbouwsector - en lokale overheden ter versterking van beide 
sectoren in hun onderlinge samenhang.

Portefeuillehouder: Dick Verbeek
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We werken binnen de MRDH mee aan het organiseren van een platform voor de 
verschillende gemeenten
We werken binnen de MRDH mee aan het organiseren van een platform voor de 
verschillende gemeenten met vrijetijdseconomie als een belangrijke economische 
sector, inclusief gebieden met belangrijke landschappelijke waarden.

Portefeuillehouder: Dick Verbeek

Investeringen
Ten aanzien van dit programma zijn geen investeringen voorzien.

Beleidsindicatoren
Artikel 8 van het gewijzigde BBV schrijft voor dat het programmaplan de onderstaan-
de beleidsindicatoren moet bevatten. 
Onderstaande indicatoren zijn gebaseerd op cijfers van de begroting 2018.
Formatie
Aantal fte per 1.000 inwoners: 7,8665
Bezetting
Aantal fte per 1.000 inwoners: 7,5281
Apparaatskosten
Kosten per inwoner: € 797
Externe inhuur
Kosten externe inhuur als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen: 
4,36%.
Overhead
Percentage van totale lasten: 12,57%

Verbonden partijen
Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

Beleidsinformatie:
De MRDH kent 2 pijlers, Verkeer&Vervoer en Economisch Vestigingsklimaat, en 
werkt op basis van de Roadmap Next Economy (2017) vanuit twee samenhangende 
strategi-sche agenda's, t.w. de Strategische Bereikbaarheidsagenda 
Vervoersautoriteit en de Agenda Economisch Vestigingsklimaat. De Roadmap Next 
Economy (RNE) is een “rou-tekaart” voor de komende 10 tot 20 jaar met scenario’s 
en een handelsperspectief die aangeven welke projecten en plannen nodig zijn om 
optimaal te kunnen inspelen op de wereldwijde economische en technische 
ontwikkelingen.
Vervoersautoriteit
De MRDH ontvangt als vervoerregio de bevoegdheden en middelen op het gebied 
van verkeer en openbaar vervoer. Mobiliteit en bereikbaarheid zijn essentieel voor de 
Ne-derlandse economie, concurrentiekracht en leefbaarheid in de regio. Nu de 
economie aantrekt loopt het verkeer snel weer vast. Om prettig en efficiënt te 
kunnen blijven werken, wonen en leven, moet men zich in de regio schoon en 
efficiënt kunnen ver-plaatsen: fietsen en OV zijn daarbij belangrijke alternatieven 
voor de auto. Gewerkt wordt aan een nieuw mobiliteitsconcept met een grotere rol 
voor de fiets en nieuwe vormen van langzaam verkeer, toekomstvast OV, slimme 
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combinaties met doel-groepvervoer, smart mobility en auto-delen. Dit draagt bij aan 
het realiseren van de klimaatdoelen van Parijs en een betere luchtkwaliteit door 
minder uitstoot van CO2 en schadelijke uitlaatgassen. Het resultaat is ook minder 
economische schade door files op de wegen in, om en tussen de steden van de 
MRDH.
Economisch Vestigingsklimaat
De missie van de MRDH is werken aan een Europese topregio. De 23 gemeenten 
gaan de uitdaging aan om de internationale concurrentiepositie te verbeteren door 
hun ken-nis en bestuurlijke kracht in te zetten en samen te werken met het 
bedrijfsleven, de kennisinstituten en medeoverheden. De MRDH werkt aan een 
aantrekkelijke regio voor inwoners om te werken, wonen en recreëren, waar 
(internationale) bedrijven zich vestigen en waar bezoekers zich welkom voelen. De 
visie is dat we al een sterke Eu-ropese regio zijn, maar nog beter willen presteren. 
Betere economische prestaties, betekenen meer welvaart voor de inwoners. Om dit 
te bereiken zet de MRDH in op:
• Verbetering van de (internationale) bereikbaarheid van de metropoolregio
• Economische vernieuwing
• Transitie naar toonaangevende duurzaamheid
• Attractiviteit van de regio
De MRDH heeft hiervoor in juli 2016 het investeringsprogramma ‘Investeren in Ver-
nieuwing’ gepresenteerd. Het programma is opgesteld door de Metropoolregio 
Rotter-dam Den Haag, de Economische Programmaraad Zuidvleugel, de provincie 
Zuid-Holland, Holland Rijnland en Drechtsteden en brengt een investering met zich 
mee van tussen de 12 en 15 miljard euro over de komende tien jaar. Deze 
investeringen moeten gezamenlijk worden opgebracht door het bedrijfsleven, 
kennisinstellingen en overheden en leveren naast de noodzakelijke vernieuwing van 
de economie uiteinde-lijk ook tussen de 25.000 en 50.000 banen op in de regio waar 
nu al ruim 22% van het nationale bnp wordt verdiend. Het programma ‘Investeren in 
vernieuwen’ bestaat uit 150 concrete projecten. De MRDH is van, voor en door 
gemeenten. Gemeenten le-veren zo nodig voor bepaalde projecten/onderwerpen 
personele inzet door het actief meedenken en meedoen.
Vanuit Voorne-Putten zijn in dit regionale Investeringsprogramma MRDH opgenomen 
de projecten 
• Noordrand (Geuzenlinie), 
• Zuidrand (Droomfonds, Haringvliet), 
• Hollandse Banen (trambaanpad), 
• Vaarroutes (bevaarbaarheid Bernisse). 
Verder wil Voorne-Putten actief aansluiten bij de projecten 
• Next Generation woonwijken/verduurzaming (is ook onderdeel van de Woonvi-sie 
VP),
• Vervoer op Maat (pilot VP transformatie onderkant OV/doelgroepenvervoer), 
• opwekking duurzame energie zon, wind, geothermie, 
• digital gateway (glasvezelnet regio), 
• weginfrastructuur (A4zuid, N57), 
• Theemswegtracé

Syntrophos
Beleidsinformatie:
De gemeenten Brielle, Nissewaard en Westvoorne werken samen op het gebied van 
ICT, Geo-informatie en telefonie. De gemeenschappelijk regeling Syntrophos is sinds 
1 april 2013 van kracht. Door het bundelen van krachten is de kwetsbaarheid voor 
een kleine organisatie als de onze een stuk kleiner geworden. Daarnaast kunnen we 
ge-zamenlijk nieuwe uitdagingen oppakken en kan er efficiency geboekt worden. 
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Sinds de start van Syntrophos heeft deze organisatie turbulente tijden meegemaakt. 
Vrij snel na de start van deze nieuwe organisatie moesten zij – op het gebied van 
ICT – de bestuurlijke samenvoeging van Bernisse en Spijkenisse realiseren. De 
nieuwe ICT-werkomgeving kende geen gelukkige start. Veel problemen en 
verstoringen heb-ben zich de eerste negen maanden van 2015 voorgedaan. Dit was 
de reden dat de werkzaamheden aan de infrastructuur van Westvoorne later is 
gestart dan afhankelijk de bedoeling was. In het 1e kwartaal van 2016 is Westvoorne 
overgegaan op de nieu-we infrastructuur. In de 2e helft van 2016 was er redelijk 
stabiel netwerk en kon er gestart worden met de voorbereidende werkzaamheden 
om de nieuwe omgeving voor Brielle te realiseren.
In het 1e kwartaal van 2017 deden zich dermate grote verstoringen voor dat het be-
stuur een externe partij heeft ingehuurd om te zorgen dat er een stabiel netwerk zou 
komen, wat vervolgens versneld gerealiseerd kon worden. Tot slot is aan deze partij 
gevraagd een toekomstig beeld te schetsen van de bestaande infrastructuur. Medio 
september 2017 wordt dit opgeleverd.
Ook de werkzaamheden voor de werkorganisatie Voorne hebben de nodige aandacht. 
In samenwerking met Atos wordt gewerkt aan een projectplan (realisatie IT werkor-
ganisatie Voorne). Dit projectplan moet de roadmap worden voor de stappen die ge-
zet moeten worden voor geïntegreerde IT-omgeving voor de werkorganisatie en de 
drie gemeentebesturen.
Het bestuur heeft in oktober 2016 besloten dat Syntrophos – met medewerking van 
de drie gemeenten – moet gaan zorgen dat er medio 2018 een organisatie staat die 
meer taak volwassen / professioneler is. Dit project, genaamd Syntrophos 2.0, is 
vanaf oktober bezig met deze taak. Met het opstellen van verbeterplan moet met 
name de dienstverlening (klant algemeen, eindgebruiker in het bijzonder) naar een 
beter / hoger niveau worden gebracht. Maar ook de DVO’s (dienstverleningsovereen-
komsten) en financiële administratie moet onder de paraplu van Syntrophos 2.0 wor-
den verbeterd.
De landelijke overheid heeft de digitale agenda 2020 opgesteld. Vanuit VNG / KING 
wordt aandacht gevraagd om invulling te geven aan de ambities van het rijk om 
meer diensten digitaal aan burgers en bedrijven aan te bieden.
Regionaal (Voorne-Putten) worden steeds meer zaken opgepakt. In combinatie met 
de voorbereiding voor de totstandkoming van de werkorganisatie Voorne wordt na-
drukkelijk op ICT-gebied de samenwerking gezocht met Nissewaard.

Taakvelden
In dit programma zijn de volgende taakvelden opgenomen: 
0.1 Bestuur 
0.2 Burgerzaken
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Programma 1 Openbare orde en veiligheid
Het programma Openbare orde en veiligheid omvat openbare orde en veiligheid, 
verbeteren van de sociale veiligheid en de vermindering van criminaliteit en overlast 
van met name jeugdigen.
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Wat willen we bereiken?
De gemeenteraad heeft met aanvaarding van het “Collegeprogramma 2014-2018”, 
dat een uitwerking vormt van het coalitieakkoord, de volgende ambities 
genoemd: De gemeente Brielle is schoon, heel en veilig. Dat geldt voor de gehele 
leefomgeving, maar in het bijzonder voor het openbare domein. Het beleid binnen 
Brielle met betrekking tot dit programma is vastgelegd in gemeentelijke 
beleidsnota's. Tevens wordt gewerkt met provinciale en regionale beleidsnota's.
Het betreft onder andere de volgende nota's:

 Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018; 13 oktober 2015 (raad)
 Procedure Schadeverhaal Vandalisme gerelateerde vernielingen; 11 oktober 

2011 (college)
 Programma ter bestrijding van graffiti; 22 juli 2008 (college)
 Actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2016; 15 september 2015 

(college)
 Evenementenbeleid 2016-2018, gemeente Brielle; 9 februari 2016 (raad)
 Regionaal crisisplan 2014-2018; 16 december 2013 (AB VRR)
 Handhavingsprotocol Horeca-muziekgeluid; 21 augustus 2007 (college)
 Handhavingsprotocol Horeca, Voorne Putten en Goeree Overflakkee; 26 maart 

2013 (college)
 Preventie- en handhavingsplan alcoholbeleid Brielle 2015-2018; 10 maart 

2015 (raad)
 RIEC - Uitvoeringsmap regionale aanpak mensenhandel; 22 juni 2010 

(college)
 RIEC - Uitvoeringsmap bestuurlijke aanpak vastgoed; 12 juni 2012 (college)
 RIEC - Uitvoeringsmap bestuurlijke aanpak softdrugs; 15 juni 2010 (college)
 Algemene Plaatselijke Verordening Brielle 2015; 10 maart 2015 (raad) + 

diverse procesbeschrijvingen m.b.t. handhaving APV-artikelen
 Beleidsnota terrassen 2008
 Beleidsnotitie Gehandicaptenparkeerplaatsen, gemeente Brielle, 2009; 20 

oktober 2009 (college)

Wat doen we daarvoor in 2018?
01. Aanpak vandalisme, overlast en criminaliteit. 
In 2015 is de nota Integraal Veiligheidsbeleid herzien en wordt tweejaarlijks een 
actieprogramma vastgesteld. In dit actieprogramma zijn de doelstellingen uitgewerkt 
in maatregelen en uitgezet in tijd.
Onderdelen hiervan zijn het project 'Schoon, heel en veilig', preventieve maatregelen 
om onder andere woninginbraken, winkeldiefstal en overvallen te voorkomen, 
aanpak van overlast veroorzaakt door jongeren, hondenbeleid, uitbreiding van de 
toepassing van de wet Bibob.
Radicalisering is een onderwerp wat steeds meer de aandacht vraagt. Instanties zijn 
scherp op signalen en de gemeente bewaakt hierin haar informatiepositie. Bij 
aanwijzingen waarbij dit noodzakelijk lijkt, worden signalen in overleg met partners, 
omgezet in concrete acties. Verder worden trainingen verzorgd voor 
eerstelijnsmedewerkers van de gemeente en andere (semi)overheidsinstanties die in 
de gemeente Brielle actief zijn.
Ten aanzien van de aanpak van heling wordt uitvoering gegeven aan het 
helingbeleid.
Ten aanzien van de aanpak van hennepkwekerijen en drugspanden wordt uitvoering 
gegeven aan het Damoclesbeleid (sluitingsbeleid op basis van de art. 13b 
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Opiumwet). Ten aanzien van de aanpak van ondermijning wordt in 2017 het Bibob-
beleid vastgesteld, waarna hieraan uitvoering zal worden gegeven.
02. Handhaving en repressie.
In het graffitibeleid staat omschreven hoe de preventie, repressie en handhaving 
rondom graffiti is ingericht. Zo wordt bijvoorbeeld graffiti binnen drie dagen 
verwijderd (racistische teksten worden binnen 24 uur verwijderd). De BOA’s hebben 
een centrale rol bij deze aanpak.
Zij zijn belast met de administratieve vastlegging bij het aantreffen van graffiti. Zij 
doen aangifte bij de politie en monitoren de voortgang van het onderzoek hierin. Bij 
schade door vandalisme worden de kosten van herstel van de schade door de 
gemeente op de dader(s), indien die bekend zijn, verhaald.
In het Veiligheidshuis worden onder andere veelplegers en jongeren van 12-18 jaar, 
waarvoor een strafrechtelijk traject is opgestart, integraal besproken in een 
casusoverleg met verschillende partners.
03. Evenementen- en horecabeleid.
Uitvoering wordt gegeven aan het evenementenbeleid 2016-2018.
Gemeente Brielle legt prioriteit bij gezellig, gezond en veilig uitgaan. Vanuit de 
regierol van de gemeente is goede communicatie naar en afstemming met partners 
van essentieel belang. Met de politie wordt opgetrokken in preventie en, indien 
mogelijk, in repressie. Wekelijks vindt er vanuit de politie een terugkoppeling plaats 
over eventuele incidenten die zich hebben voorgedaan binnen het horecagebied. 
Vanuit de gemeente wordt indien noodzakelijk direct (vervolg-)actie ondernomen.
Horecaondernemers worden niet alleen aangesproken op hun verantwoordelijkheid 
als het gaat over het beperken of tegengaan van overlast in de directe omgeving van 
hun inrichting, maar worden vooral ook betrokken in het zoeken naar en het 
toepassen van mogelijkheden.
Ook in het horecagebied zijn de Boa’s zichtbaar aanwezig. Zij controleren regelmatig 
de commerciële horeca, para-commerciële horeca, slijterijen en supermarkten.
Tenminste één keer per jaar vindt er een integrale horecacontrole plaats. In 
samenwerking met partners worden (para-commerciële) horecabedrijven 
gecontroleerd op de actualiteit van de verleende vergunningen, bouwkundige eisen 
en eisen op het gebied van (brand-)veiligheid in de inrichting.
Ieder kwartaal vindt een overleg plaats tussen de burgemeester en een afvaardiging 
van de Brielse horecaondernemers. In dit overleg worden zaken die betrekking 
hebben op de gehele horeca in Brielle besproken en zijn de ondernemers in de 
gelegenheid de burgemeester te bevragen op ontwikkelingen. Zaken die te herleiden 
zijn naar een specifieke horeca ondernemer en/of inrichting, worden in dit overleg 
niet besproken of gevat in algemeenheden.
Ieder kwartaal, en voorafgaand aan het horecaoverleg met de burgemeester, vindt 
een ambtelijk overleg plaats met de DCMR. Hierin worden specifieke zaken 
besproken op het gebied van klachten van geluidsoverlast veroorzaakt door horeca 
en/of evenementen en worden waar nodig actieplannen gemaakt en eventuele 
maatregelen besproken.
Vanuit de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) wordt de Primair onderwijs en Voortgezet 
onderwijs scholen jaarlijks een integraal programma aangeboden op het gebied van 
onder andere weerbaarheid en alcohol-/drugsvoorlichting. Tevens worden ouders 
bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheid die zij daarin hebben in de opvoeding 
en het voorbeeldgedrag wat zij hierin hebben.
Het handhavingsprotocol horeca Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee is in 
december 2016 vastgesteld en ondertekend door de politie en alle betrokken 
gemeenten. Het handhavingsprotocol horeca is een instrument voor het éénduidig 
handhaven van de wet- en regelgeving op het gebied van Drank- en horecawet, 
Algemene Plaatselijke Verordeningen en andere relevante wetgeving die betrekking 
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heeft op de horeca. Dit protocol beschrijft de (bestuursrechtelijke) middelen en 
sancties die de burgemeester ten dienste staan in geval van overtredingen en 
misdrijven gepleegd door horecaondernemers. Hoewel deze middelen beschreven 
staan in te volgen stappen, heeft de burgemeester de beleidsvrijheid om, indien hij 
dit noodzakelijk acht, hiervan af te wijken.
Ook de politie en het Openbaar Ministerie hebben zich aan dit protocol 
geconformeerd.
04. Integraal veiligheidsbeleid.
In 2015 is de nota Integraal Veiligheidsbeleid herzien en wordt tweejaarlijks een 
actieprogramma vastgesteld. In dit actieprogramma zijn de doelstellingen uitgewerkt 
in maatregelen en uitgezet in tijd.
Gemeente Brielle neemt elke twee jaar deel aan de Integrale Veiligheidsmonitor. De 
Integrale Veiligheidsmonitor geeft onder andere aandacht aan buurtproblemen, 
aangiftegedrag, het functioneren van de politie en het gemeentelijk veiligheidsbeleid. 
Met de Integrale Veiligheidsmonitor worden op eenduidige wijze cijfers verkregen 
over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk, regionaal als (beneden)lokaal 
niveau. De Integrale Veiligheidsmonitor is onderdeel van het Gezamenlijk 
Veiligheidsbeeld Regio Rotterdam en dienen als belangrijke input voor de 
Veiligheidsanalyse en het Integraal Veiligheidsbeleid van de gemeente Brielle.
05. Beleid alcohol, drugs en roken in de horeca.
In 2015 is de nota Integraal Veiligheidsbeleid herzien en wordt tweejaarlijks een 
actieprogramma vastgesteld. In dit actieprogramma zijn de doelstellingen uitgewerkt 
in maatregelen en uitgezet in tijd.
Bij geconstateerde overtredingen, zoals bij het schenken (of verstrekken) van 
alcoholhoudende drank aan personen die nog geen 18 jaar zijn, wordt direct 
repressief opgetreden.
Indien er tijdens controles wordt geconstateerd dat er in een horeca inrichting wordt 
gerookt, wordt dit gemeld aan de NVWA.
06. Wijkschouwen. 
Eén keer per jaar wordt in elke kern of wijk een wijkschouw georganiseerd 
(afhankelijk van de noodzaak kan de politie tevens deelnemen aan de wijkschouw).

Wat mag het kosten?

Exploitatie 2017 2018 2019 2020 2021

Lasten 3.025.886 5.081.261 744.605 571.857 571.812

Baten 3.027.036 5.397.178 1.129.860 675.011 675.011

Resultaat 1.150 315.917 385.255 103.154 103.199

Doelstellingen & activiteiten

Doelstellingen

Versterking van de preventieve aanpak van vandalisme, overlast en criminaliteit.
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In 2015 is de nota Integraal Veiligheidsbeleid herzien en wordt tweejaarlijks een 
actieprogramma vastgesteld. In dit actieprogramma zijn de doelstellingen uitgewerkt 
in maatregelen en uitgezet in tijd.
Onderdelen hiervan zijn het project 'Schoon, heel en veilig', preventieve maatregelen 
om onder andere woninginbraken, winkeldiefstal en overvallen te voorkomen, 
aanpak van overlast veroorzaakt door jongeren, hondenbeleid, uitbreiding van de 
toepassing van de wet Bibob.
Radicalisering is een onderwerp wat steeds meer de aandacht vraagt. Instanties zijn 
scherp op signalen en de gemeente bewaakt hierin haar informatiepositie. Bij 
aanwijzingen waarbij dit noodzakelijk lijkt, worden signalen in overleg met partners, 
omgezet in concrete acties. Verder worden trainingen verzorgd voor 
eerstelijnsmedewerkers van de gemeente en andere (semi)overheidsinstanties die in 
de gemeente Brielle actief zijn.
Ten aanzien van de aanpak van heling wordt uitvoering gegeven aan het 
helingbeleid.
Ten aanzien van de aanpak van hennepkwekerijen en drugspanden wordt uitvoering 
gegeven aan het Damoclesbeleid (sluitingsbeleid op basis van de art. 13b 
Opiumwet). Ten aanzien van de aanpak van ondermijning wordt in 2017 het Bibob-
beleid vastgesteld, waarna hieraan uitvoering zal worden gegeven.

Maatregelen

Blijvend uitvoering geven aan het opgestelde Activiteitenplan vandalismebestrijding 
en –preventie
Blijvend uitvoering geven aan het opgestelde Activiteitenplan vandalismebestrijding 
en –preventie.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen

De binnen de organisatie opgezette coördinatiestructuur wordt voortgezet
De binnen de organisatie opgezette coördinatiestructuur wordt voortgezet. Door 
middel van een registratiesysteem worden de vandalisme-ontwikkelingen in beeld 
gebracht en worden op basis daarvan – zo nodig – verbeteringen ingevoerd op zowel 
beleidsmatig als uitvoerend niveau.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen

In de beleidsnota’s die voortvloeien uit het integraal veiligheidsbeleid worden de 
preventieve activiteiten omschreven die passen bij het betreffende onderwerp
In de beleidsnota’s die voortvloeien uit het integraal veiligheidsbeleid worden de 
preventieve activiteiten omschreven die passen bij het betreffende onderwerp.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen
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Doelstellingen

Consequente handhaving en repressie bij vandalisme, overlast en criminaliteit, met 
zichtbare en efficiënte inzet van de BOA’s.
In het graffitibeleid staat omschreven hoe de preventie, repressie en handhaving 
rondom graffiti is ingericht. Zo wordt bijvoorbeeld graffiti binnen drie dagen 
verwijderd (racistische teksten worden binnen 24 uur verwijderd). De BOA’s hebben 
een centrale rol bij deze aanpak.
Zij zijn belast met de administratieve vastlegging bij het aantreffen van graffiti. Zij 
doen aangifte bij de politie en monitoren de voortgang van het onderzoek hierin. Bij 
schade door vandalisme worden de kosten van herstel van de schade door de 
gemeente op de dader(s), indien die bekend zijn, verhaald. In het Veiligheidshuis 
worden onder andere veelplegers en jongeren van 12-18 jaar, waarvoor een 
strafrechtelijk traject is opgestart, integraal besproken in een casusoverleg met 
verschillende partners.

Maatregelen

Deelname aan casusoverleggen van het veiligheidshuis vindt plaats zodra een 
inwoner van gemeente Brielle geagendeerd staat voor een overleg
Deelname aan casusoverleggen van het veiligheidshuis vindt plaats zodra een 
inwoner van gemeente Brielle geagendeerd staat voor een overleg. Tijdens deze 
casusoverleggen worden integrale afspraken gemaakt met alle partners in veiligheid.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen

Het project ‘Schoon, heel en veilig’ wordt voortgezet
Het project ‘Schoon, heel en veilig’ wordt voortgezet.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen

Het toezicht en de handhaving in de openbare ruimte worden continu 
geoptimaliseerd
Het toezicht en de handhaving in de openbare ruimte worden continu 
geoptimaliseerd.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen

Ingezet wordt op een sluitende aanpak voor Jongeren
Ingezet wordt op een sluitende aanpak voor Jongeren:

1. Deelgenomen wordt aan het casusoverleg Trajectberaad Risico Jongeren als 
jongeren uit gemeente Brielle worden geagendeerd.

2. Het bestuurlijk overleg Jeugd & Veiligheid wordt voortgezet.
3. Als een hinderlijke, overlast gevende of criminele jongerengroep wordt 

geconstateerd wordt de Beke-methodiek toegepast.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen
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Met betrekking tot toezicht en handhaving op en rondom het Brielse Meer vindt 
structureel overleg plaatst tussen de gemeente, politie, zeehavenpolitie en de GZH
Met betrekking tot toezicht en handhaving op en rondom het Brielse Meer vindt 
structureel overleg plaatst tussen de gemeente, politie, zeehavenpolitie en de GZH. 
Naast het maken van afspraken over toezicht en handhaving worden afspraken 
gemaakt over preventieve mogelijkheden.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen

Vandalisme wordt zo snel mogelijk hersteld en de kosten worden, waar mogelijk, 
verhaald op de dader
Vandalisme wordt zo snel mogelijk hersteld en de kosten worden, waar mogelijk, 
verhaald op de dader.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen

Doelstellingen

Blijvende aandacht aan de uitvoering van het horecabeleid.
Uitvoering wordt gegeven aan het evenementenbeleid 2016-2018. Gemeente Brielle 
legt prioriteit bij gezellig, gezond en veilig uitgaan. Vanuit de regierol van de 
gemeente is goede communicatie naar en afstemming met partners van essentieel 
belang. Met de politie wordt opgetrokken in preventie en, indien mogelijk, in 
repressie. Wekelijks vindt er vanuit de politie een terugkoppeling plaats over 
eventuele incidenten die zich hebben voorgedaan binnen het horecagebied. Vanuit de 
gemeente wordt indien noodzakelijk direct (vervolg-)actie ondernomen. 
Horecaondernemers worden niet alleen aangesproken op hun verantwoordelijkheid 
als het gaat over het beperken of tegengaan van overlast in de directe omgeving van 
hun inrichting, maar worden vooral ook betrokken in het zoeken naar en het 
toepassen van mogelijkheden.
Ook in het horecagebied zijn de Boa’s zichtbaar aanwezig. Zij controleren regelmatig 
de commerciële horeca, para-commerciële horeca, slijterijen en supermarkten. 
Tenminste één keer per jaar vindt er een integrale horecacontrole plaats. In 
samenwerking met partners worden (para-commerciële) horecabedrijven 
gecontroleerd op de actualiteit van de verleende vergunningen, bouwkundige eisen 
en eisen op het gebied van (brand-)veiligheid in de inrichting.
Ieder kwartaal vindt een overleg plaats tussen de burgemeester en een afvaardiging 
van de Brielse horecaondernemers. In dit overleg worden zaken die betrekking 
hebben op de gehele horeca in Brielle besproken en zijn de ondernemers in de 
gelegenheid de burgemeester te bevragen op ontwikkelingen. Zaken die te herleiden 
zijn naar een specifieke horeca ondernemer en/of inrichting, worden in dit overleg 
niet besproken of gevat in algemeenheden.
Ieder kwartaal, en voorafgaand aan het horecaoverleg met de burgemeester, vindt 
een ambtelijk overleg plaats met de DCMR. Hierin worden specifieke zaken 
besproken op het gebied van klachten van geluidsoverlast veroorzaakt door horeca 
en/of evenementen en worden waar nodig actieplannen gemaakt en eventuele 
maatregelen besproken.
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Vanuit de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) wordt de Primair onderwijs en Voortgezet 
onderwijs scholen jaarlijks een integraal programma aangeboden op het gebied van 
onder andere weerbaarheid en alcohol-/drugsvoorlichting. Tevens worden ouders 
bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheid die zij daarin hebben in de opvoeding 
en het voorbeeldgedrag wat zij hierin hebben. Het handhavingsprotocol horeca 
Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee is in december 2016 vastgesteld en 
ondertekend door de politie en alle betrokken gemeenten.
Het handhavingsprotocol horeca is een instrument voor het éénduidig handhaven 
van de wet- en regelgeving op het gebied van Drank- en horecawet, Algemene 
Plaatselijke Verordeningen en andere relevante wetgeving die betrekking heeft op de 
horeca. Dit protocol beschrijft de (bestuursrechtelijke) middelen en sancties die de 
burgemeester ten dienste staan in geval van overtredingen en misdrijven gepleegd 
door horecaondernemers. Hoewel deze middelen beschreven staan in te volgen 
stappen, heeft de burgemeester de beleidsvrijheid om, indien hij dit noodzakelijk 
acht, hiervan af te wijken.
Ook de politie en het Openbaar Ministerie hebben zich aan dit protocol 
geconformeerd.

Maatregelen

Herzien van het horecaconvenant
Herzien van het horecaconvenant.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen

Opstellen van en uitvoering geven aan het preventie- en handhavingsplan 2014-
2018, waarmee wordt voldaan aan de nieuwe Drank- en Horecawet
Opstellen van en uitvoering geven aan het preventie- en handhavingsplan 2014-
2018, waarmee wordt voldaan aan de nieuwe Drank- en Horecawet.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen

Uitvoeren, evalueren en borgen van het standplaatsenbeleid
Uitvoeren, evalueren en borgen van het standplaatsenbeleid.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen

Uitvoering geven aan het evenementenbeleid 2014-2015
Uitvoering geven aan het evenementenbeleid 2014-2015.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen

Doelstellingen

Blijvend uitvoering geven aan het integraal veiligheidsbeleid.
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In 2015 is de nota Integraal Veiligheidsbeleid herzien en wordt tweejaarlijks een 
actieprogramma vastgesteld. In dit actieprogramma zijn de doelstellingen uitgewerkt 
in maatregelen en uitgezet in tijd.
Gemeente Brielle neemt elke twee jaar deel aan de Integrale Veiligheidsmonitor. De 
Integrale Veiligheidsmonitor geeft onder andere aandacht aan buurtproblemen, 
aangiftegedrag, het functioneren van de politie en het gemeentelijk veiligheidsbeleid. 
Met de Integrale Veiligheidsmonitor worden op eenduidige wijze cijfers verkregen 
over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk, regionaal als (beneden)lokaal 
niveau. De Integrale Veiligheidsmonitor is onderdeel van het Gezamenlijk 
Veiligheidsbeeld Regio Rotterdam en dienen als belangrijke input voor de 
Veiligheidsanalyse en het Integraal Veiligheidsbeleid van de gemeente Brielle.

Maatregelen

Aanpakken van woninginbraken door het opstellen van een integraal actieplan en 
uitvoering hieraan te geven
Aanpakken van woninginbraken door het opstellen van een integraal actieplan en 
uitvoering hieraan te geven.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen

De crisisorganisatie aanpassen zodat deze voldoet aan het regionaal crisisplan 2014-
2018 en de GRIP-regeling versie 7.1
De crisisorganisatie aanpassen zodat deze voldoet aan het regionaal crisisplan 2014-
2018 en de GRIP-regeling versie 7.1.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen

Het huidige speelautomatenbeleid wordt niet aangepast
Het huidige speelautomatenbeleid wordt niet aangepast.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen

Het integraal veiligheidsbeleid 2015-2018 wordt opgesteld
Het integraal veiligheidsbeleid 2015-2018 wordt opgesteld. De specifieke uitvoering 
van het integraal veiligheidsbeleid wordt uitgewerkt in een tweejaarlijks 
actieprogramma.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen

Jaarlijks vindt een bestuurlijke oefening plaats en minimaal één keer per twee jaar 
vindt een operationele oefening plaats
Jaarlijks vindt een bestuurlijke oefening plaats en minimaal één keer per twee jaar 
vindt een operationele oefening plaats.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen
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Doelstellingen

Geen gedoogbeleid op het gebied van alcohol, drugs en roken in de horeca.
In 2015 is de nota Integraal Veiligheidsbeleid herzien en wordt tweejaarlijks een 
actieprogramma vastgesteld. In dit actieprogramma zijn de doelstellingen uitgewerkt 
in maatregelen en uitgezet in tijd. Bij geconstateerde overtredingen, zoals bij het 
schenken (of verstrekken) van alcoholhoudende drank aan personen die nog geen 18 
jaar zijn, wordt direct repressief opgetreden.
Indien er tijdens controles wordt geconstateerd dat er in een horeca inrichting wordt 
gerookt, wordt dit gemeld aan de NVWA.

Maatregelen

De aanpak van hennepkwekerijen borgen en vastleggen in een integrale nota
De aanpak van hennepkwekerijen borgen en vastleggen in een integrale nota

Portefeuillehouder: Gregor Rensen

Uitvoering geven aan het genotsmiddelenbeleid
Uitvoering geven aan het genotsmiddelenbeleid

Portefeuillehouder: Gregor Rensen

Doelstellingen

Continuering van de wijkschouwen, waarbij we voor verbetering van de 
leefomgeving open staan voor ideeën en actieve inbreng van onze inwoners.
Eén keer per jaar wordt in elke kern of wijk een wijkschouw georganiseerd 
(afhankelijk van de noodzaak kan de politie tevens deelnemen aan de wijkschouw).

Maatregelen

Indien tijdens de wijkschouw zaken worden geconstateerd die acuut actie van de 
zijde van de gemeente vragen wordt terstond na consultatie van het college, actie 
ontplooid
Indien tijdens de wijkschouw zaken worden geconstateerd die acuut actie van de 
zijde van de gemeente vragen wordt terstond na consultatie van het college, actie 
ontplooid. Uitgangspunt is dat dergelijke situaties binnen een termijn van 24 uur 
worden opgelost.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen
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Jaarlijks vindt er in alle wijken een wijkschouw plaats, tesamen met een afvaardiging 
van het bestuur van de wijkraad dan wel dorpsraad
Jaarlijks vindt er in alle wijken een wijkschouw plaats, tesamen met een afvaardiging 
van het bestuur van de wijkraad dan wel dorpsraad. De gemeente zal 
vertegenwoordigd worden door de sector grondgebied.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen

Jaarlijks worden alle wijken eens per kwartaal ambtelijk geschouw
Jaarlijks worden alle wijken eens per kwartaal ambtelijk geschouwd.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen

Overige zaken voortvloeiend uit een wijkschouw worden beoordeeld op nut en 
noodzakelijkheid en verwerkt, indien daartoe noodzaak bestaat, verwerkt in 
werkplanningen
Overige zaken voortvloeiend uit een wijkschouw worden beoordeeld op nut en 
noodzakelijkheid en verwerkt, indien daartoe noodzaak bestaat, verwerkt in 
werkplanningen.

Portefeuillehouder: Gregor Rensen

Investeringen
Ten aanzien van dit overzicht zijn in het investeringsschema 2018-2021 de volgende 
investeringen opgenomen:
2019
Vervangen vervoermiddel BOA 
Investeringsbedrag: € 30.000
Afschrijving: 5 jaar lineair.
Toelichting: Dit voertuig is in 2014 aangeschaft en komt met een afschrijvings-
termijn en economische levensduur van 5 jaar in 2019 in aanmerking voor vervan-
ging. De aanschaf wordt voorshands geraamd op € 30.000; afschrijving in 5 jr.en 
kapitaallasten vanaf 2020.

Beleidsindicatoren
Artikel 8 van het gewijzigde BBV schrijft voor dat het programmaplan de onderstaan-
de beleidsindicatoren moet bevatten. Om vergelijking mogelijk te maken is, indien 
beschikbaar op waarstaatjegemeente.nl, tevens het gemiddelde cijfer van 
gemeentes <25.000 inwoners opgenomen.
Verwijzingen Halt
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar:

Jaar Brielle Gemeente landelijk
< 25.000 inwoners

2013 92,7 110,4

2014 150,4 105,2
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2015 134,3 107,2

2016 24,5 107,8
Harde kern jongeren
Het aantal harde kern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar:

Jaar Brielle Gemeente landelijk
< 25.000 inwoners

2013 3,0 0,5

2014 2,1 0,4
Winkeldiefstallen
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners:

Jaar Brielle Gemeente landelijk
< 25.000 inwoners

2013 0,6 0,8

2014 0,9 0,8

2015 1,2 0,8

2016 0,6 0,8
Geweldsmisdrijven
Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrij-
ven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en li-
chamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.):

Jaar Brielle Gemeente landelijk
< 25.000 inwoners

2013 5,8 3,7

2014 3,7 3,5

2015 4,6 3,3

2016 3,3 3,2
Diefstallen uit woning
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners:

Jaar Brielle Gemeente landelijk
< 25.000 inwoners

2013 4,9 4,0

2014 3,4 3,3

2015 1,8 3,0

2016 2,1 2,4
Vernieling en beschadiging (in de openbare ruimte)
Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners:

Jaar Brielle Gemeente landelijk
< 25.000 inwoners
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2013 8,3 5,7

2014 8,3 5,1

2015 11,3 4,6

2016 6,6 4,3

Verbonden partijen
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) 

Beleidsinformatie:
- Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond 2017-2020 (vastgesteld door het 
Algemeen Bestuur van de VRR op 3 juli 2017): Het Regionaal Risicoprofiel heeft tot 
doel inzicht te krijgen in de aanwezige risico’s in de regio. Op basis van dit inzicht 
kan het bestuur van het de VRR strategisch beleid voeren om de aanwezige risico’s 
te voorkomen c.q. te beperken en om de crisisbeheersings-organisatie op specifieke 
risico’s voor te bereiden. In het Regionaal Risicopro-fiel 2012 staan 29 risico’s 
beschreven. Het Regionaal Risicoprofiel 2017-2020 dient als basis voor het nieuwe 
Beleidsplan van de VRR.

- Beleidsplan VRR 2013-2017 (vastgesteld door het Algemeen Bestuur VRR op 17 
december 2012): Het Beleidsplan geeft de ambities van de VRR weer en wordt elke 
vier jaar herzien. In het algemeen zet de VRR zich in om de veilig-heid en zorg van 
burgers te waarborgen en leed en schade bij incidenten te voorkomen c.q. te 
beperken. Om hieraan te voldoen wil de VRR onveilige situ-atie voorkomen door te 
investeren in veiligheid, efficiënter reageren op inci-denten door nieuwe werkwijzen 
en de rol en betrokkenheid van burgers, bedrij-ven, partners en lokale 
gemeenschappen vergroten bij het tot stand brengen van de doelstellingen van de 
VRR. Verder heeft de VRR onder andere oog voor veranderingen als de 
totstandkoming van één meldkamerorganisatie, een wet-telijk kader voor 
ambulancezorg en is de interne organisatie sterk in ontwikke-ling met als doel een 
plattere organisatie die effectiever en efficiënter werkt. Het huidige Beleidsplan wordt 
in 2017 herzien.

- Regionaal Crisisplan Rotterdam-Rijnmond 2014-2018 (vastgesteld door het Al-
gemeen Bestuur VRR in december 2013): Het Regionaal Crisisplan beschrijft de 
gehele aanpak van alle mogelijke crisissituaties in de regio, met een be-schrijving 
van bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden en afspraken over 
randvoorwaarden als opstart en opschaling, leiding en informatievoorzie-ning. Het 
Regionaal Crisisplan vormt een belangrijke basis voor de gemeente-lijke 
crisisorganisatie. De gemeentelijke crisisorganisatie voldoet aan het Regi-onaal 
Crisisplan.

Taakvelden
In dit programma zijn de volgende producten opgenomen:
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer (was 120 Brandweer en rampenbestrijding)
1.2 Openbare orde en Veiligheid (was 140 Openbare orde en veiligheid)
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Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Het programma Verkeer, vervoer en waterstaat omvat de aanleg en het onderhoud 
van wegen en straten, bruggen, openbare verlichting, binnenhavens en waterwegen 
en waterkeringen en de zorg voor de verkeersveiligheid en voor een bereikbaar 
openbaar vervoer en het parkeren in de kernen.

Wat willen we bereiken?
De gemeenteraad heeft met aanvaarding van het “Collegeprogramma 2014-2018”, 
dat een uitwerking vormt van het coalitieakkoord, de volgende ambities genoemd: 
Binnen de gemeentegrenzen een goede mix van bereikbaarheid, veiligheid, 
duurzaamheid en verblijfskwaliteit.
Een goede en veilige ontsluiting van Brielle en Voorne-Putten.
Het beleid binnen Brielle met betrekking tot dit programma is vastgelegd in 
gemeentelijke beleidsnota's. Tevens wordt gewerkt met provinciale en regionale 
beleidsnota's. Het betreft onder andere de volgende nota's:

 Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan
 Regionaal Vervoers- en Verkeersplan
 Wegenbeheerplan 2017 - 2025
 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2009
 Wegsleepverordening Brielle

Wat doen we daarvoor in 2018?
01.  GVVP.
De actualisatie van het GVVP wordt in 2017 opgepakt en in 2018 ter vaststelling 
aangeboden. De binnenstadvisie en de visie over de Brielse haven wordt als één 
gezamenlijk project opgepakt en samen met het GVVP uitgevoerd. Pas na 
vaststelling van deze visie is duidelijk welke uitvoeringsmaatregelen gedaan kunnen 
worden in het kader van het GVVP.
02.  Doelgroepenverkeer als aanvulling op het openbaar vervoer.
In 2017 heeft de bestuurscommissie Vervoersautoriteit besloten de concessie Voorne 
Putten Rozenburg (VPR) te splitsen in een concessie grote bus (90%) en een 
contract Maatwerk VP (10%). Vanuit een ambitie tot nog verdergaande integratie 
tussen OV en doelgroepenvervoer hebben de bestuurders van de gemeenten op 
Voorne-Putten de MRDH gevraagd of zij bereid is de inkoop en het beheer van het 
contract Voorne Putten Maatwerk- en Doelgroepenvervoer ter hand te nemen.
03.  Betaald parkeren.
Het uitgangspunt is en blijft dat in geheel Brielle (binnenstad, Vierpolders en 
Zwartewaal) kosteloos kan worden geparkeerd. Dit uitgangspunt is gekozen om de 
economische en toeristische aantrekkelijkheid van de gemeente Brielle te stimuleren 
dan wel te vergroten. Om het parkeren toch enigszins te reguleren wordt ook in 
2018 de blauwe zone gehandhaafd en zal aandacht worden besteed aan het 
verbeteren van de bewegwijzering van en naar de in de gemeente aanwezige 
parkeerlocaties.
04.  Versterking openbaar vervoer.
Zie de toelichting bij punt 02.
05.  Duurzame mobiliteit.
In 2017 is in samenwerking met de MRDH besloten om in de jaren 2017, 2018 en 
2019 het aantal laadpalen voor elektrische auto’s uit te breiden met 20 stuks. 
In 2017 is tevens in samenwerking met het MRDH het project “Hollandse Banen 
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Voorne-Putten” gestart. Hollandse Banen is een netwerk van aaneengesloten fiets- 
en wandelroutes. Het plan beoogt om stad en land op een zo aantrekkelijk en 
vanzelfsprekende wijze met elkaar te verbinden. In eerste instantie voor recreatief 
gebruik maar evengoed voor woon-werk verkeer.

Wat mag het kosten?

Exploitatie 2017 2018 2019 2020 2021

Lasten 3.245.560 3.356.856 3.319.831 3.355.970 3.305.110

Baten 126.718 208.252 208.252 208.252 208.252

Resultaa
t

-
3.118.842

-
3.148.604

-
3.111.579

-
3.147.718

-
3.096.858

Doelstellingen & activiteiten

Doelstellingen

Actualisatie van het GVVP
De actualisatie van het GVVP wordt in 2017 opgepakt en in 2018 ter vaststelling 
aangeboden. De binnenstadvisie en de visie over de Brielse haven wordt als één 
gezamenlijk project opgepakt en samen met het GVVP uitgevoerd. Pas na 
vaststelling van deze visie is duidelijk welke uitvoeringsmaatregelen gedaan kunnen 
worden in het kader van het GVVP.

Maatregelen

Actualisatie van het gemeentelijk verkeer en vervoersplan in 2016/2017
Actualisatie van het gemeentelijk verkeer en vervoersplan in 2016/2017.

Portefeuillehouder: André Schoon

Burgers in het kader van de actieve burgerparticipatie betrekken bij de herinrichting 
/ beheer en onderhoud wegen en trottoirs
Burgers in het kader van de actieve burgerparticipatie betrekken bij de herinrichting 
/ beheer en onderhoud wegen en trottoirs.

Portefeuillehouder: André Schoon

De kwaliteit van de wegen behouden op onderhoudsniveau B van de CROW normen
De kwaliteit van de wegen behouden op onderhoudsniveau B van de CROW normen.

Portefeuillehouder: André Schoon
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Het voortzetten van het project schoon, heel en veilig
Het voortzetten van het project schoon, heel en veilig.

Portefeuillehouder: André Schoon

Instellen van beperking lengte en gewicht van de vrachtwagens voor de gehele 
binnenstad vanaf 2017
Instellen van beperking lengte en gewicht van de vrachtwagens voor de gehele 
binnenstad vanaf 2017.

Portefeuillehouder: André Schoon

Doelstellingen

Stimulering van efficiënte inzet van het doelgroepenverkeer (buurtbus, 
dagbesteding, leerlingenvervoer) als aanvulling op het openbaar vervoer
In 2017 heeft de bestuurscommissie Vervoersautoriteit besloten de concessie Voorne 
Putten Rozenburg (VPR) te splitsen in een concessie grote bus (90%) en een 
contract Maatwerk VP (10%). Vanuit een ambitie tot nog verdergaande integratie 
tussen OV en doelgroepenvervoer hebben de bestuurders van de gemeenten op 
Voorne-Putten de MRDH gevraagd of zij bereid is de inkoop en het beheer van het 
contract Voorne Putten Maatwerk- en Doelgroepenvervoer ter hand te nemen.

Maatregelen

Na overleg met de vereniging “Buurtbus Voorne” inventariseren / onderzoeken om te 
komen tot extra haltes vanaf 2014
Na overleg met de vereniging “Buurtbus Voorne” inventariseren / onderzoeken om te 
komen tot extra haltes vanaf 2014.

Portefeuillehouder: André Schoon

Doelstellingen

Geen invoering van betaald parkeren in de binnenstad
Het uitgangspunt is en blijft dat in geheel Brielle (binnenstad, Vierpolders en 
Zwartewaal) kosteloos kan worden geparkeerd. Dit uitgangspunt is gekozen om de 
economische en toeristische aantrekkelijkheid van de gemeente Brielle te stimuleren 
dan wel te vergroten. Om het parkeren toch enigszins te reguleren wordt ook in 
2018 de blauwe zone gehandhaafd en zal aandacht worden besteed aan het 
verbeteren van de bewegwijzering van en naar de in de gemeente aanwezige 
parkeerlocaties.
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Maatregelen

Voortzetting regime blauwe zone in de binnenstad Brielle
Voortzetting regime blauwe zone in de binnenstad Brielle.

Portefeuillehouder: André Schoon

Zorgdragen voor een goede bewegwijzering naar de bestaande parkeervoorzieningen
Zorgdragen voor een goede bewegwijzering naar de bestaande 
parkeervoorzieningen.

Portefeuillehouder: André Schoon

Doelstellingen

Binnen MRDH-verband (Vervoersautoriteit) inzetten op versterking van het openbaar 
vervoer
Zie de toelichting bij 02.

Maatregelen

Bij een eventuele nieuwe concessieverlening zal worden ingezet op het intensiveren 
van het OV op geheel Voorne-Putten, Rozenburg en Rotterdam
Bij een eventuele nieuwe concessieverlening zal worden ingezet op het intensiveren 
van het OV op geheel Voorne-Putten, Rozenburg en Rotterdam.

Portefeuillehouder: André Schoon

Doelstellingen

Bevordering van duurzame mobiliteit, bijv. elektrisch vervoer en snelle 
fietsverbindingen woon-werkverkeer, zo mogelijk separaat van recreatieve routes
In 2017 is in samenwerking met de MRDH besloten om in de jaren 2017, 2018 en 
2019 het aantal laadpalen voor elektrische auto’s uit te breiden met 20 stuks. In 
2017 is tevens in samenwerking met het MRDH het project “Hollandse Banen 
Voorne-Putten” gestart. Hollandse Banen is een netwerk van aaneengesloten fiets- 
en wandelroutes. Het plan beoogt om stad en land op een zo aantrekkelijk en 
vanzelfsprekende wijze met elkaar te verbinden. In eerste instantie voor recreatief 
gebruik maar evengoed voor woon-werk verkeer.

Maatregelen

De gemeente stimuleert elektrisch particulier vervoer
De gemeente stimuleert elektrisch particulier vervoer.
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Portefeuillehouder: André Schoon

Er worden geen belemmeringen opgeworpen om laadpunten voor elektrisch 
particulier vervoer te realiseren op eigen terrein
Er worden geen belemmeringen opgeworpen om laadpunten voor elektrisch 
particulier vervoer te realiseren op eigen terrein.

Portefeuillehouder: André Schoon

Uitbreiding openbare laadpalen op algemene parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen, 
passend binnen de hiertoe vastgestelde kaders
Uitbreiding openbare laadpalen op algemene parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen, 
passend binnen de hiertoe vastgestelde kaders.

Portefeuillehouder: André Schoon

Investeringen
Ten aanzien van dit programma zijn in het investeringsschema 2018-2021 de 
volgende investeringen opgenomen:
2018
Aanhangerstrooier Zwartewaal
Investeringsbedrag: € 32.000
Afschrijving:10 jaar lineair
Toelichting: De strooier voor de gladheidbestrijding is in 2008 aangeschaft en komt 
met een afschrijvingstermijn en economische levensduur van 10 jaar in 2018 in 
aanmerking voor vervanging. De aanschafprijs bedraagt € 32.000; afschrijving en 
kapitaallasten vanaf 2019.
2019
Opzetstrooier pick-up
Investeringsbedrag: € 32.000
Afschrijving: 10 jaar lineair
Toelichting: In 2009 is de Mercedes pick-up met kraan aangeschaft. Met een ver-
wachte levensduur van 10 jaar zal dit voertuig in 2019 vervangen moeten worden; 
zie de toelichting bij de paragraaf Bedrijfsvoering. Gelijktijdig zal ook de opzet-
strooier vervangen moeten worden. In 2018/2019 zal deze vervanging opnieuw op 
nut en noodzaak beoordeeld worden. Begrote aanschafkosten € 32.000; af te 
schrijven in 10 jaar met ingang van 2020.
Renovatie kademuren 2019
Investeringsbedrag: € 750.000
Afschrijving: 25 jaar lineair
Toelichting: De komende maanden zal een inventarisatie plaatsvinden van de nog 
niet gerenoveerde 499 m. kademuur. Na deze inventarisatie zal nader geadviseerd 
worden over de volgorde van de te restaureren delen, de planning en de benodig-de 
middelen.
Voor de restauratie van kademuren zijn de volgende (restant) investeringen be-
schikbaar:
- renovatie kademuren 2017 € 340.000
- renovatie kademuren 2019 € 750.000
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- renovatie kademuren 2021 € 750.000
Naar verwachting kan hiervoor ca. 150 m. kademuur indien noodzakelijk worden 
hersteld. 
2021
Renovatie kademuren 2021
Investeringsbedrag: € 750.000
Afschrijving: 25 jaar lineair
Toelichting: Zie ook de toelichting bij ´kapitaallasten investeringen´ en renovatie 
kademuren 2019.

Beleidsindicatoren
Artikel 8 van het gewijzigde BBV schrijft voor dat het programmaplan de onderstaan-
de beleidsindicatoren moet bevatten. Om vergelijking mogelijk te maken is, indien 
beschikbaar op waarstaatjegemeente.nl, tevens het gemiddelde cijfer (tussen haak-
jes) van gemeentes <25.000 inwoners opgenomen.
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig
Percentage van het totaal aantal ongevallen die leiden 
tot ziekenhuisopnamen: 2013 8% (7%)
2014 6% (7%)
2015 10% (7%)
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser
Percentage van het totaal aantal ongevallen die leiden 
tot ziekenhuisopnamen: 2013 9% (8%)
2014 9% (10%)
2015 7% (9%)

Verbonden partijen
Niet van toepassing

Taakvelden
In dit programma zijn de volgende taakvelden opgenomen:
2.1 Verkeer en vervoer (was 210 Wegen, straten en pleinen en 
verkeersmaatregelen)
2.2 Parkeren (was 214 Parkeren)
2.3 Recreatieve havens (was 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie)
2.4 Economische Havens en waterwegen (was 240 Waterkering, afwatering en land-
aanwinning)
2.5 Openbaar vervoer (was 212 Openbaar vervoer en 223 Veerdiensten)

Programma 3 Economische zaken
Het programma Economische zaken omvat de activiteiten op het gebied van handel 
en ambacht, agrarische zaken, jacht en visserij en de relatie met de nutsbedrijven.
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Wat willen we bereiken?
Een uitnodigend ondernemers- en vestigingsklimaat.
Recreatie en toerisme en de agrarische sector zijn belangrijke economische dragers 
voor Brielle en de regio. In samenwerking met de regio Voorne-Putten en 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) worden de mogelijkheden van deze 
sectoren, ook in hun onderlinge samenhang, verder uitgewerkt en benut.
Een gemeentelijk vastgoedbeleid met een zorgvuldige afweging tussen aan- en 
verkoop, gemeentelijk belang (cultuurhistorisch, beleidsmatig, organisatorisch) en 
exploitatiekosten. Het beleid binnen Brielle met betrekking tot deze programmalijn is 
vastgelegd in de volgende beleidsnota's:

 Diverse bestemmingsplannen
 Marktverordening
 Strategische economische visie
 Structuurvisie
 Woonvisie
 Diverse regionale visies waaronder een gebiedsvisie Voorne-Putten en de 

economische monitor Voorne-Putten

Wat doen we daarvoor in 2018?
01.  Strategisch Economische Visie Brielle
Bij het uitwerken en uitvoeren van de Gebiedsvisie VP zal het in deze visie 
opgenomen ’10-puntenplan’ de leidraad zijn. In het kader van de planologische 
planvorming wordt getracht invulling te geven aan de genoemde uitgangspunten. 
Het eerste punt daarbij is de ontwikkeling van de Noordrand Voorne-Putten.
02.  Gebiedsvisie VP.
Continu proces. De strategische agenda (10 puntenplan) is vastgesteld. Voor de 
ontwikkeling Noordrand Voorne-Putten is een gebiedsperspectief Geuzenlinie Voorne-
Putten opgesteld, welke momenteel een nadere uitwerking krijgt in de vorm van een 
gebiedsprogramma, Gebiedsprogramma Geuzenlinie.
03.  Regionaal bedrijventerrein.
Regionaal is afgesproken dat in het kader van het versterken van het economisch 
vestigingsklimaat op Voorne de gemeente Hellevoetsluis het primaat heeft op het 
realiseren van een regionaal bedrijfsterrein. Tot 2018 zijn er geen plannen om een 
dergelijk bedrijfsterrein binnen onze gemeentegrenzen te realiseren.
04.  Strategische Agenda Economisch Vestigingsklimaat MRDH.
Voorne-Putten in zijn algemeenheid en Brielle specifiek maken een integraal 
onderdeel uit van het metropolitaanse landschap maar zijn (relatief) onbekend. 
Voorkomen moet worden dat onbekend onbemind wordt. In 2016 is actief ingezet op 
het op de kaart zetten van Voorne-Putten en Brielle specifiek. Inmiddels is door de 4 
gemeenten op Voorne-Putten gekomen tot vaststelling van een Investeringsagenda 
die is ingebracht bij de MRDH.
05.  Bestaande bedrijventerreinen en havens.
In de grondexploitatie is voor het bedrijventerrein Seggelant rekening gehouden met 
diverse herstraat werkzaamheden. De uitvoering vindt naar verwachting plaats in 
2018 en 2019, nadat de laatste bouwwerkzaamheden hebben plaatsgevonden.
In 2017 is de haven in de kern Brielle in eigen beheer genomen. Voorts is in 2017 
begonnen met het vaststellen van de kernwaarden van Brielle en het opstellen van 
een Binnenstadvisie waar de Havenvisie een deel van uitmaakt. Afhankelijk van de 
uitkomsten daarvan zal een uitvoeringsprogramma voor de haven worden opgesteld.
06.  Benadering van ondernemers
Continu proces.
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07.  Centrummanagement en citymarketing.
In 2015 is de werkwijze van het CMB geëvalueerd. Hiervan is de gemeenteraad op 
12 juni 2015 geïnformeerd. In december 2015 heeft de raad een besluit genomen 
omtrent het continueren van de reclamebelasting en de aangepaste werkwijze met 
betrekking tot het CMB. Inmiddels is de stichting CMB opgeheven en zijn de 
werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de voormalige stichting 
ondergebracht bij de Brielse Belangen Vereniging (de BBV). De gezamenlijke 
ondernemers hebben een nieuw bestuur voorgesteld en benoemd. Het draagvlak 
voor dit bestuur onder de leden is groot. Halverwege 2017 is gestart met de 
evaluatie van het project CMB nieuwe stijl. Als de conclusies die uit deze evaluatie 
kunnen worden getrokken goed uitpakken zal worden voorgesteld de huidige 
werkwijze en wijze van financiering in de jaren 2018 t/m 2021 voort te zetten
08.  Nevenactiviteiten agrarische ondernemers.
Bij de herziening van het bestemmingplan Landelijk Gebied, dit proces is in het jaar 
2016 gestart met het opstellen van een programma van eisen gezamenlijk met de 
gemeente Westvoorne, zullen de gewenste nevenactiviteiten voor de agrarische 
ondernemers in het buitengebied een plaats krijgen. Overigens zal dit aansluiten bij 
het provinciaal beleid ter zake.
09.  Zondagsrust.
Doorlopend proces.
10.  Vastgoedbeleid.
Er is een overzicht van het gemeentelijk vastgoed. In het jaar 2018 zal, mede in het 
verband met het opschuiven van de fusiedatum van de AFO, worden beoordeeld hoe 
het vastgoedbeleid integraal vorm kan krijgen in het kader van de samenwerking op 
Voorne.
11.  Duurzame toeristische en recreatieve ontwikkelingen.
Voor 2017 wordt verwacht dat initiatieven in het kader van de ontwikkeling van de 
noordrand van Voorne-Putten worden uitgewerkt. Hierbij zal voor de gemeente 
Brielle expliciet aandacht worden gevraagd voor de recreatieve ontwikkeling van de 
Plas van Heenvliet en de Ondernemingspolder oost.

Wat mag het kosten?

Exploitatie 2017 2018 2019 2020 2021

Lasten 3.025.886 5.081.261 744.605 571.857 571.812

Baten 3.027.036 5.397.178 1.129.860 675.011 675.011

Resultaat 1.150 315.917 385.255 103.154 103.199

Doelstellingen & activiteiten

Doelstellingen

In samenwerking met ondernemers, gebruikers en gemeenten op Voorne-Putten 
duurzame toeristische en recreatieve ontwikkelingen stimuleren.
Voor 2017 wordt verwacht dat initiatieven in het kader van de ontwikkeling van de 
noordrand van Voorne-Putten worden uitgewerkt. Hierbij zal voor de gemeente 
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Brielle expliciet aandacht worden gevraagd voor de recreatieve ontwikkeling van de 
Plas van Heenvliet en de Ondernemingspolder oost.

Doelstellingen

Blijvend uitvoering geven aan de Strategisch Economische Visie Brielle
Bij het uitwerken en uitvoeren van de Gebiedsvisie VP zal het in deze visie 
opgenomen ’10-puntenplan’ de leidraad zijn. In het kader van de planologische 
planvorming wordt getracht invulling te geven aan de genoemde uitgangspunten. 
Het eerste punt daarbij is de ontwikkeling van de Noordrand Voorne-Putten.

Maatregelen

Aandacht voor de leefbaarheid van het platteland en de landschappelijke beleving bij 
de verdere ontwikkeling van de agrarische sector
Aandacht voor de leefbaarheid van het platteland en de landschappelijke beleving bij 
de verdere ontwikkeling van de agrarische sector. Er wordt ruimte geboden voor de 
agrariërs en groei van de sector wordt gestimuleerd.

Portefeuillehouder: Dick Verbeek

Activiteiten realiseren als agrarisch natuurbeheer in combinatie met toegankelijkheid 
van het gebied voor recreanten
Activiteiten realiseren als agrarisch natuurbeheer in combinatie met toegankelijkheid 
van het gebied voor recreanten.

Portefeuillehouder: Dick Verbeek

Alle lokale producten zullen verbonden worden met de regionale brand OP Voorne-
Putten
Alle lokale producten zullen verbonden worden met de regionale brand OP Voorne-
Putten.

Portefeuillehouder: Dick Verbeek

Een actieve inzet op het bevorderen, het behoud en de versterking van de 
werkgelegenheid in het algemeen en in het bijzonder de middenstandsfunctie
Een actieve inzet op het bevorderen, het behoud en de versterking van de 
werkgelegenheid in het algemeen en in het bijzonder de middenstandsfunctie, met 
name in de Brielse binnenstad.

Portefeuillehouder: André Schoon
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Een economische structuur met bedrijfsactiviteiten die passen bij de kwaliteit, schaal 
en structuur van Brielle
Een economische structuur met bedrijfsactiviteiten die passen bij de kwaliteit, schaal 
en structuur van Brielle. Bedrijven mogen geen afbreuk doen aan het historisch 
karakter van de Vesting. Bedrijven moeten passen in de structuur van het landschap 
(agrarisch, toeristisch-recreatief). Bij een gemeente van de grootte van Brielle past 
een bepaald aandeel verzorgende bedrijvigheid, zoals zorgboerderijen. Dergelijke 
bedrijven moeten de gelegenheid hebben zich in de gemeente te ontplooien en te 
vestigen.

Portefeuillehouder: André Schoon

Een toeristische positionering, passend bij de kwaliteit van onze historische 
binnenstad
Een toeristische positionering, passend bij de kwaliteit van onze historische 
binnenstad.

Portefeuillehouder: André Schoon

Glastuinbouw moet zoveel mogelijk worden geconcentreerd in glastuinbouwgebieden
Glastuinbouw moet zoveel mogelijk worden geconcentreerd in 
glastuinbouwgebieden. Afgerond wordt het door de raad aangenomen “Convenant 
glastuinbouw”.

Portefeuillehouder: Dick Verbeek

Optimalisering van het toeristisch-recreatief aanbod, gericht op het 
cultuurhistorische imago
Optimalisering van het toeristisch-recreatief aanbod, gericht op het 
cultuurhistorische imago, om meer en nieuwe bezoekersdoelgroepen te bereiken en 
daardoor de bestedingen te stimuleren.

Portefeuillehouder: André Schoon

Ruimte bieden aan activiteiten die het toeristisch-recreatief profiel versterken
Ruimte bieden aan activiteiten die het toeristisch-recreatief profiel versterken.

Portefeuillehouder: André Schoon

Versterken van het vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven in Brielle
Versterken van het vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven in Brielle.

Portefeuillehouder: André Schoon
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Doelstellingen

Uitwerking en uitvoering van de Gebiedsvisie VP binnen de Strategische Agenda 
Voorne-Putten, met in het bijzonder aandacht voor ontwikkeling van de Noordrand 
Voorne-Putten.
Continu proces. De strategische agenda (10 puntenplan) is vastgesteld. Voor de 
ontwikkeling Noordrand Voorne-Putten is een gebiedsperspectief Geuzenlinie Voorne-
Putten opgesteld, welke momenteel een nadere uitwerking krijgt in de vorm van een 
gebiedsprogramma, Gebiedsprogramma Geuzenlinie.

Maatregelen

Bij het uitwerken en uitvoeren van de Gebiedsvisie VP zal het in deze visie 
opgenomen ’10-puntenplan’ de leidraad zijn
Bij het uitwerken en uitvoeren van de Gebiedsvisie VP zal het in deze visie 
opgenomen ’10-puntenplan’ de leidraad zijn.

Portefeuillehouder: André Schoon

Uitwerken en uitvoeren op lokaal niveau van de Gebiedsvisie VP
Uitwerken en uitvoeren op lokaal niveau van de Gebiedsvisie VP. Waarbij in ieder 
geval rekening wordt gehouden met de kwaliteit en het hoogwaardige 
verblijfsklimaat van Brielle.

Portefeuillehouder: André Schoon

Doelstellingen

Geen medewerking verlenen aan realisatie van een regionaal bedrijventerrein in 
Brielle, tenzij nut en noodzaak daarvan overtuigend worden aangetoond.
Regionaal is afgesproken dat in het kader van het versterken van het economisch 
vestigingsklimaat op Voorne de gemeente Hellevoetsluis het primaat heeft op het 
realiseren van een regionaal bedrijfsterrein. Tot 2018 zijn er geen plannen om een 
dergelijk bedrijfsterrein binnen onze gemeentegrenzen te realiseren.

Maatregelen

Hieromtrent is de afspraak gemaakt dat de regionale bedrijventerreinster op de 
verbeeldingen / kaarten van de provincie Zuid-Holland blijft staan
Hieromtrent is de afspraak gemaakt dat de regionale bedrijventerreinster op de 
verbeeldingen / kaarten van de provincie Zuid-Holland blijft staan, maar dat in de 
regio Voorne-Putten een rangorde geldt voor ontwikkeling van dergelijke locaties. Dit 
is gedaan om te voorkomen dat bedrijventerreinen en derhalve gemeenten elkaars 
concurrent worden. Afgesproken is dat in eerste instantie Hellevoetsluis haar 
regionaal bedrijventerrein ontwikkelt en daarna eventueel, na het aantonen van nut 
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en noodzaak, Nissewaard en Brielle aan de beurt zijn. Bestaande afspraken worden 
gecontinueerd.

Portefeuillehouder: André Schoon

Doelstellingen

Actieve inzet bij de uitvoering van de Strategische Agenda Economisch 
Vestigingsklimaat MRDH.
Voorne-Putten in zijn algemeenheid en Brielle specifiek maken een integraal 
onderdeel uit van het metropolitaanse landschap maar zijn (relatief) onbekend. 
Voorkomen moet worden dat onbekend onbemind wordt. In 2016 is actief ingezet op 
het op de kaart zetten van Voorne-Putten en Brielle specifiek. Inmiddels is door de 4 
gemeenten op Voorne-Putten gekomen tot vaststelling van een Investeringsagenda 
die is ingebracht bij de MRDH.

Maatregelen

De inzet blijft erop gericht dat het recreatief gebied van Brielle deel blijft uitmaken 
van het metropolitaanse landschap
De inzet blijft erop gericht dat het recreatief gebied van Brielle deel blijft uitmaken 
van het metropolitaanse landschap.

Portefeuillehouder: Dick Verbeek

Economische trends bepalen de economische toekomst van de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag
Economische trends bepalen de economische toekomst van de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag. Per trend is in deze strategische agenda een aantal ambities 
verwoord waarop de MRDH gaat inzetten. Deze ambities laten zich vertalen in een 
aantal concrete opdrachten voor de gemeenten verenigd in de metropoolorganisatie.

Portefeuillehouder: André Schoon

Doelstellingen

Kwalitatieve versterking en verdere ontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen 
en havens.
In de grondexploitatie is voor het bedrijventerrein Seggelant rekening gehouden met 
diverse herstraat werkzaamheden. De uitvoering vindt naar verwachting plaats in 
2018 en 2019, nadat de laatste bouwwerkzaamheden hebben plaatsgevonden. In 
2017 is de haven in de kern Brielle in eigen beheer genomen. Voorts is in 2017 
begonnen met het vaststellen van de kernwaarden van Brielle en het opstellen van 
een Binnenstadvisie waar de Havenvisie een deel van uitmaakt. Afhankelijk van de 
uitkomsten daarvan zal een uitvoeringsprogramma voor de haven worden opgesteld.
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Maatregelen

Daar waar nodig zal er een revitaliseringsslag van de bestaande bedrijventerreinen 
plaatsvinden
Daar waar nodig, hetgeen moet blijken uit een opname van het gebied, zal er een 
revitaliseringsslag van de bestaande bedrijventerreinen plaatsvinden. Dit passend 
binnen de middelen van de reguliere exploitatie.

Portefeuillehouder: André Schoon

Nadat de huurovereenkomst met de huidige exploitant van de haven afloopt zal 
worden bezien of het opnieuw vermarkten van de exploitatie van de haven mogelijk 
en wenselijk is
Nadat de huurovereenkomst met de huidige exploitant van de haven afloopt (31 
december 2016) zal worden bezien of het opnieuw vermarkten van de exploitatie 
van de haven mogelijk en wenselijk is.

Portefeuillehouder: André Schoon

Doelstellingen

Proactieve, stimulerende en kansen-biedende benadering van ondernemers
Continu proces.

Maatregelen

Actieve inzet van de bedrijvencontactfunctionaris
Actieve inzet van de bedrijvencontactfunctionaris, inclusief het intensiveren van de 
PR van het werkveld van deze functionaris.

Portefeuillehouder: André Schoon

Er zullen meer (regionale) afspraken gemaakt worden met ondernemers om meer 
garantie te krijgen omtrent hun inspanningen voor de lokale economie
Ondanks de zelfregulerende kracht van de markt, zullen er meer (regionale) 
afspraken gemaakt worden met ondernemers om meer garantie te krijgen omtrent 
hun inspanningen voor de lokale economie.

Portefeuillehouder: André Schoon

Doelstellingen

Op basis van de afgesproken evaluatie in 2014, nadere besluitvorming ten aanzien 
van de voortzetting van het project centrummanagement en de wijze van inzet van 
citymarketing.
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In 2015 is de werkwijze van het CMB geëvalueerd. Hiervan is de gemeenteraad op 
12 juni 2015 geïnformeerd. In december 2015 heeft de raad een besluit genomen 
omtrent het continueren van de reclamebelasting en de aangepaste werkwijze met 
betrekking tot het CMB. Inmiddels is de stichting CMB opgeheven en zijn de 
werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de voormalige stichting 
ondergebracht bij de Brielse Belangen Vereniging (de BBV). De gezamenlijke 
ondernemers hebben een nieuw bestuur voorgesteld en benoemd. Het draagvlak 
voor dit bestuur onder de leden is groot. Halverwege 2017 is gestart met de 
evaluatie van het project CMB nieuwe stijl. Als de conclusies die uit deze evaluatie 
kunnen worden getrokken goed uitpakken zal worden voorgesteld de huidige 
werkwijze en wijze van financiering in de jaren 2018 t/m 2021 voort te zetten.

Maatregelen

De gemeente zal individuele producten die een bijdrage leveren aan de 
onderscheiden kwaliteiten van de vesting Brielle ondersteunen door met de 
aanbieder individuele afspraken te maken
De gemeente zal individuele producten die een bijdrage leveren aan de 
onderscheiden kwaliteiten van de vesting Brielle ondersteunen door met de 
aanbieder individuele afspraken te maken. Dit impliceert een regie voerende rol van 
de gemeente (strategisch).

Portefeuillehouder: André Schoon

Het bouwen aan de aantrekkelijkheid van de stad (citymanagement)
Het bouwen aan de aantrekkelijkheid van de stad (citymanagement), het vergroten 
van de naamsbekendheid, het verhogen van het imago en het aantrekken van meer 
bezoekers die meer besteden bij de ondernemers of gebruik maken van de 
voorzieningen die Brielle biedt (citymarketing)

Portefeuillehouder: André Schoon

Doelstellingen

Agrarische ondernemers ruimte bieden voor nevenactiviteiten in de recreatieve sfeer.
Bij de herziening van het bestemmingplan Landelijk Gebied, dit proces is in het jaar 
2016 gestart met het opstellen van een programma van eisen gezamenlijk met de 
gemeente Westvoorne, zullen de gewenste nevenactiviteiten voor de agrarische 
ondernemers in het buitengebied een plaats krijgen. Overigens zal dit aansluiten bij 
het provinciaal beleid ter zake.

Maatregelen

Door verbreding van de activiteiten kan de boer zijn inkomen vanuit het 
boerenbedrijf aanvullen
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Door verbreding van de activiteiten kan de boer zijn inkomen vanuit het 
boerenbedrijf aanvullen. De nevenactiviteiten kunnen genoemd worden onder een 
aantal categorieën: recreatie, zorg, natuurbeheer, de verkoop van (streek)producten 
in boerderijwinkels, teelt van alternatieve gewassen of bio-energie.

Portefeuillehouder: Dick Verbeek

Doelstellingen

We vragen respect voor onze inwoners die de zondagsrust willen beleven.
Doorlopend proces.

Maatregelen

Evenementen in de binnenstad van Brielle mogen niet eerder aanvangen dan 12.00 
uur
Evenementen in de binnenstad van Brielle, of elders in de nabijheid van 
geloofsgebouwen, mogen niet eerder aanvangen dan 12.00 uur. Voorbereidende 
werkzaamheden dienen voor of na afloop van een kerkdienst plaats te vinden.

Portefeuillehouder: André Schoon

Doelstellingen

Opstellen van gemeentelijk vastgoedbeleid met een zorgvuldige afweging ten 
aanzien van verwerving en verkoop. Hierbij wordt ook aandacht gegeven aan de 
meest optimale vorm van exploitatie van het maatschappelijk vastgoed, waarbij 
verzelfstandiging ni
Er is een overzicht van het gemeentelijk vastgoed. In het jaar 2018 zal, mede in het 
verband met het opschuiven van de fusiedatum van de AFO, worden beoordeeld hoe 
het vastgoedbeleid integraal vorm kan krijgen in het kader van de samenwerking op 
Voorne.

Maatregelen

Binnen de gemeentelijke organisatie wordt gestreefd naar een verbetering van het 
beheer en de exploitatie van het vastgoed
Binnen de gemeentelijke organisatie wordt gestreefd naar een verbetering van het 
beheer en de exploitatie van het vastgoed (administratief, technisch en financieel 
beheer).

Portefeuillehouder: André Schoon
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In het kader van de voorgenomen herformulering van een integraal gemeentelijk 
vastgoedbeleid is momenteel een inventarisatie opgesteld van al het gemeentelijke 
vastgoed
In het kader van de voorgenomen herformulering van een integraal gemeentelijk 
vastgoedbeleid is momenteel een inventarisatie opgesteld van al het gemeentelijke 
vastgoed (gebouwen en gronden) in de gemeente Brielle. Als het gaat om gebouwen 
is er beleid geformuleerd om alle gebouwen die niet meer benodigd zijn voor een 
maatschappelijke functie, te verkopen zodra er een huuropzegging heeft plaats 
gevonden. Voor gronden in bezit en eigendom bij de gemeente geldt een gelijk 
beleid.

Portefeuillehouder: André Schoon

Investeringen
Ten aanzien van dit programma zijn in het investeringsschema 2018-2021 geen 
investeringen opgenomen.

Beleidsindicatoren
Artikel 8 van het gewijzigde BBV schrijft voor dat het programmaplan de onderstaan-
de beleidsindicatoren moet bevatten. Om vergelijking mogelijk te maken is, indien 
beschikbaar op waarstaatjegemeente.nl, tevens het gemiddelde cijfer (tussen haak-
jes) van gemeentes <25.000 inwoners opgenomen.
Functiemenging
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en wonin-
gen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 
50 zijn er evenveel woningen als banen: 2015 42,9% (47,0%)
2016 46,7% (47,2%)
Bruto Gemeentelijk Product
Het BPG is het aantal banen vermenigvuldigd met de toegevoegde waarde van die 
banen: 2013 49 (103)
Vestigingen van bedrijven
Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 64 jaar:
2015 69,8 (133,7)
2016 115,4 (142,2)

Verbonden partijen
N.V. Eneco
Beleidsinformatie:
Om te voldoen aan de Wet Onafhankelijk Netbeheer is de Eneco Groep begin 2017 
gesplitst in een energiebedrijf en een bedrijf voor het netbeheer. Begin 2018 zal een 
definitief besluit moeten worden genomen over het houden of afbouwen van het aan-
delenbezit in Eneco. De financiële belangen zijn groot. Tegenover een relatief hoge 
verkoopopbrengst (zekerheid) staat een toekomstig dividend (onzekerheid).
B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides
Beleidsinformatie:.
In het Strategisch Kader 2017-2021 van Evides zijn voor de volgende pijlers 
meerjari-ge actieplannen opgesteld, welke zijn vertaald in uitvoeringsprogramma’s 
en strategi-sche verbetertrajecten:
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1. Het realiseren van uitstekende waterkwaliteit
2. Gecontroleerde omzetgroei van onze industriewateractiviteiten
3. Het waarmaken van onze klantbeloften
4. Verdere digitalisering van de bedrijfsprocessen binnen Evides
5. Werken in de toekomst
6. Verbinden met onze omgeving

Taakvelden
In dit programma zijn de volgende taakvelden opgenomen:
3.1 Economische ontwikkeling (was 310 Handel, ambacht en industrie en 830 Bouw-
grondexploitatie voor deel bedrijvigheid fysieke condities)
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (was 310 Handel, ambacht en industrie)
3.3 Bedrijfsloket en –regelingen (was 310, 311 Baten marktgelden en 341 Overige 
agrarische zaken, jacht en visserij)
3.4 Economische promotie (was 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 
(gedeelte-lijk), 935 Baten forensenbelasting en 936 Baten toeristenbelasting)

Programma 4 Onderwijs
Het programma Onderwijs omvat de zorg voor de onderwijshuisvesting, het 
ontwikkelen van lokaal onderwijsbeleid en het stimuleren van persoonlijke 
ontwikkeling van diverse doelgroepen.

Wat willen we bereiken
De gemeenteraad heeft met aanvaarding van het “Collegeprogramma 2014-2018”, 
dat een uitwerking vormt van het coalitieakkoord, de volgende ambities genoemd:
Goed, passend en toegankelijk onderwijs in goed geoutilleerde en multifunctionele 
schoolgebouwen. Een goede aansluiting tussen (passend) onderwijs en 
gemeentelijke verantwoordelijkheden op het gebied van jeugdzorg.
Het beleid binnen Brielle met betrekking tot deze programmalijn is vastgelegd in de 
volgende beleidsnota's:

 Huisvestingsverordening 2015
 Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Brielle
 Raadsbesluit Spreiding Primair onderwijs Brielle (26 juni 2007)
 Nota Jeugd 2011-2014
 Notitie Lokaal Educatieve Agenda (juli 2012)
 Verordening Financiële en materiële gelijkstelling 2015
 Verordening leerlingenvervoer en beleidsregels leerlingenvervoer 2015
 Notitie samenwerking gemeenten en onderwijs “Samenhang decentralisatie 

jeugdzorg en Passend Onderwijs

Wat doen we daarvoor 2018?
01.  Basisonderwijs in iedere kern.
Continueren, met een belangrijke rol voor de schoolbesturen. De afgelopen jaren 
hebben nagenoeg alle scholen nieuwbouw gehad. De onderwijsaccommodaties in 
elke kern zijn daarmee van een goede en adequate kwaliteit. De eventuele 
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nieuwbouw van obs ’t Want wordt meegenomen in de plannen rondom de 
leefbaarheidsvisie Zwartewaal.
02.  Gebruik onderwijsaccommodaties.
In 2018 zal het sport- en cultuurhuis een feit zijn: samenwerking tussen onderwijs, 
sport en cultuur op 1 locatie.
03.  Voor- en naschoolse voorzieningen.
Continueren. Op 1 januari 2018 treedt de harmonisatiewet kinderopvang in werking. 
De verschillen tussen peuterspeelzalen en dagopvang zijn dan verdwenen. Na 
harmonisatie vallen de peuterspeelzalen ook onder de Wet Kinderopvang en 
kwaliteitseisen. E.e.a. heeft gevolgen voor de taken van de gemeente, de 
financiering en subsidiering. Najaar 2017 zullen daarover voorstellen aan de raad 
worden gedaan.
04.  Onderwijsaanbod bij krimp
Continueren.
05.  Schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten.
Samenwerking met Westvoorne continueren en waar mogelijk regionaal versterken.
06.  Lokale en Regionale Educatieve Agenda
De gekozen thema’s worden uitgevoerd. Het thema alcohol en drugs is in samenhang 
met de Nota Lokaal Gezondheidzorg verder uitgewerkt en wordt reeds uitgevoerd. 
Dit zal in 2018 gecontinueerd worden evenals het werk van de 
combinatiefunctionaris. Jaarlijks wordt een evaluatie aan de raad(scommissie) 
gezonden.
07.  Aansluiting van het (sub)regionaal onderwijsaanbod op de regionale 
arbeidsmarkt.
Continueren.
08.  Passend onderwijs.
Continueren.
09.  Maatschappelijke stages
Maatschappelijke stages zijn sinds 2015 geen onderwijsverplichting meer, 
onderwijsinstellingen kunnen er voor kiezen de stages in hun curriculum op te 
nemen. De gemeente Brielle staat open voor stageplaatsen, het servicepunt 
vrijwilligers kan een rol spelen bij het faciliteren van maatschappelijke stages.

Wat mag het kosten

Exploitatie 2017 2018 2019 2020 2021

Lasten 4.302.277 4.234.638 4.190.037 4.140.437 4.082.594

Baten 3.150.713 38.580 38.580 38.580 38.580

Resultaa
t

-
1.151.564

-
4.196.058

-
4.151.457

-
4.101.857

-
4.044.014

Doelstellingen & activiteiten

Doelstellingen

Stimulering van het gebruik van voor- en naschoolse voorzieningen.
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Continueren. Op 1 januari 2018 treedt de harmonisatiewet kinderopvang in werking. 
De verschillen tussen peuterspeelzalen en dagopvang zijn dan verdwenen. Na 
harmonisatie vallen de peuterspeelzalen ook onder de Wet Kinderopvang en 
kwaliteitseisen. E.e.a. heeft gevolgen voor de taken van de gemeente, de 
financiering en subsidiering. Najaar 2017 zullen daarover voorstellen aan de raad 
worden gedaan.

Maatregelen

Het gebruik wordt gestimuleerd door het faciliteren van voorzieningen
Het gebruik wordt gestimuleerd door het faciliteren van voorzieningen, het mogelijk 
te houden een beroep te doen op de financiële vangnetregeling voor de 
ouderbijdrage, en via het aanbod dat de combinatiefunctionarissen opzetten en 
uitvoeren.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

Doelstellingen

Behoud van basisonderwijs in iedere kern.
Continueren, met een belangrijke rol voor de schoolbesturen. De afgelopen jaren 
hebben nagenoeg alle scholen nieuwbouw gehad. De onderwijsaccommodaties in 
elke kern zijn daarmee van een goede en adequate kwaliteit. De eventuele 
nieuwbouw van obs ’t Want wordt meegenomen in de plannen rondom de 
leefbaarheidsvisie Zwartewaal.

Maatregelen

De afgelopen jaren hebben nagenoeg alle scholen nieuwbouw gehad
De afgelopen jaren hebben nagenoeg alle scholen nieuwbouw gehad. De 
onderwijsaccommodaties in elke kern zijn daarmee van een goede en adequate 
kwaliteit. Overigens wordt het buitenonderhoud primair onderwijs overgeheveld naar 
de schoolbesturen.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

Door te stimuleren dat bij basisscholen ook andere voorzieningen aansluiten wordt 
mede beoogd de aantrekkelijkheid van de kleine kernen te behouden en waar 
mogelijk te vergroten
Door te stimuleren dat bij basisscholen ook andere voorzieningen aansluiten (zoals 
peuterspeelzaal en kinderopvang), wordt mede beoogd de aantrekkelijkheid van de 
kleine kernen te behouden en waar mogelijk te vergroten.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen
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Doelstellingen

Een zo breed mogelijk gebruik van de onderwijsaccommodaties.
In 2018 zal het sport- en cultuurhuis een feit zijn: samenwerking tussen onderwijs, 
sport en cultuur op 1 locatie.

Maatregelen

De gemeente gebruikt binnen de wettelijke kaders de mogelijkheden om leegstaande 
schoollokalen op een efficiënte manier te gebruiken door derden
De gemeente gebruikt binnen de wettelijke kaders (Verordening Huisvesting 
Onderwijs) de mogelijkheden om leegstaande schoollokalen op een efficiënte manier 
te (laten) gebruiken door derden, zulks in afweging met andere gemeentelijke 
accommodaties.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

Doelstellingen

Ook bij teruglopende leerlingaantallen (krimp) in samenwerking met schoolbesturen 
zoeken naar adequaat, divers en toegankelijk onderwijsaanbod, lokaal dan wel 
binnen de regio.
Continueren.

Maatregelen

De mogelijkheden die het Rijk biedt in krimpsituaties worden door de gemeente bij 
de schoolbesturen onder de aandacht gebracht
De mogelijkheden die het Rijk biedt in krimpsituaties worden door de gemeente bij 
de schoolbesturen onder de aandacht gebracht en, voor zover ze betrekking hebben 
op de gemeente zelf, zoveel mogelijk benut.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

In de overlegstructuren rond de Regionale en de Lokale Educatieve Agenda wordt dit 
thema met dit doel besproken
In de overlegstructuren rond de Regionale en de Lokale Educatieve Agenda wordt dit 
thema met dit doel besproken.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

Doelstellingen

Terugdringing van ongeoorloofd schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten.
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Samenwerking met Westvoorne continueren en waar mogelijk regionaal versterken.

Maatregelen

Er wordt structureel actief leerplichtbeleid gevoerd, in samenhang met partners, 
zoals CJG, Steunpunt Onderwijs, scholen en regiogemeenten
Er wordt structureel actief leerplichtbeleid gevoerd, in samenhang met partners, 
zoals CJG, Steunpunt Onderwijs, scholen en regiogemeenten. De samenwerking van 
de leerplichtambtenaar met politie en conciërges, o.a. via straatcontroles, wordt 
gecontinueerd. Het beleid is erop gericht de leerplichtambtenaar in een vroegtijdig 
stadium betrokken te laten raken bij zaken die mogelijk tot spijbelen zouden kunnen 
leiden. Overleg wordt gevoerd met directeuren om op scholen continue aandacht 
hiervoor te hebben en maatregelen te nemen.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

Doelstellingen

Samenwerking met het onderwijsveld op basis van de Lokale en Regionale 
Educatieve Agenda.
De gekozen thema’s worden uitgevoerd. Het thema alcohol en drugs is in samenhang 
met de Nota Lokaal Gezondheidzorg verder uitgewerkt en wordt reeds uitgevoerd. 
Dit zal in 2018 gecontinueerd worden evenals het werk van de 
combinatiefunctionaris. Jaarlijks wordt een evaluatie aan de raad(scommissie) 
gezonden.

Maatregelen

Binnen de wensen en financiële kaders worden nieuwe thema’s opgesteld en nader 
uitgewerkt met de partners (onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen)
Binnen de wensen en financiële kaders worden nieuwe thema’s opgesteld en nader 
uitgewerkt met de partners (onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen).

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

De huidige thema’s in de Lokaal Educatieve Agenda worden met de partners en in 
samen- hang met de financiële kaders geëvalueerd
De huidige thema’s in de Lokaal Educatieve Agenda worden met de partners en in 
samen- hang met de financiële kaders geëvalueerd.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

Na evaluatie (2014) wordt bekeken of de activiteiten van de combinatiefunctionaris 
op het gebied van naschoolse activiteiten  voortgezet kunnen worden



52

Na evaluatie (2014) wordt bekeken of de activiteiten van de combinatiefunctionaris 
op het gebied van naschoolse activiteiten (sport en cultuur) voortgezet kunnen 
worden binnen de beschikbare financiële kaders.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE) wordt i.v.m. het eindigen van Rijksmiddelen 
(in 2015) geëvalueerd
Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE) wordt i.v.m. het eindigen van Rijksmiddelen 
(in 2015) geëvalueerd.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

Doelstellingen

In samenwerking met het onderwijs en bedrijfsleven zorgen voor aansluiting van het 
(sub)regionaal onderwijsaanbod op de regionale arbeidsmarkt.
Continueren.

Maatregelen

De arbeidsmarkt verdergaand inrichten op werk voor werkzoekenden met een 
afstand tot de arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt verdergaand inrichten op werk voor werkzoekenden met een 
afstand tot de arbeidsmarkt (met name de nieuwe Wwb-doelgroepen en leerlingen 
uit het praktijkonderwijs) door onder meer het realiseren van meer 
arbeidsmarktkwalificatievrije banen, zowel in de vrije- als gesubsidieerde- als 
overheidssector.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

In (sub)regionaal verband doorgaan met het versterken van de verbindingen tussen 
arbeidsmarkt, onderwijs en arbeidsmarkttoeleiding
In (sub)regionaal verband doorgaan met het versterken van de verbindingen tussen 
arbeidsmarkt, onderwijs en arbeidsmarkttoeleiding. Arbeidstoeleiding ((re)-integratie 
en scholing) verder inrichten op de verwachte vraag op de arbeidsmarkt.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

Doelstellingen

Aandacht voor samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs in het 
kader van passend onderwijs.
Continueren.
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Maatregelen

Er wordt nauw samengewerkt met de samenwerkingsverbanden primair en 
voortgezet onderwijs in de Lokaal Educatieve Agenda en Regionaal Educatieve 
Agenda
Er wordt nauw samengewerkt met de samenwerkingsverbanden primair en 
voortgezet onderwijs in de Lokaal Educatieve Agenda en Regionaal Educatieve 
Agenda.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

Doelstellingen

In overleg met het onderwijs stimuleren van maatschappelijke stages.
Maatschappelijke stages zijn sinds 2015 geen onderwijsverplichting meer, 
onderwijsinstellingen kunnen er voor kiezen de stages in hun curriculum op te 
nemen. De gemeente Brielle staat open voor stageplaatsen, het servicepunt 
vrijwilligers kan een rol spelen bij het faciliteren van maatschappelijke stages.

Maatregelen

De gemeente biedt als werkgever jongeren stages aan
De gemeente biedt als werkgever jongeren stages aan.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

Indien nodig of gewenst zal het servicepunt vrijwilligers een rol spelen bij het 
faciliteren van maatschappelijke stages
Indien nodig of gewenst zal het servicepunt vrijwilligers een rol spelen bij het 
faciliteren van maatschappelijke stages.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

Investeringen
Er zijn ten aanzien van dit programma geen investeringen voorzien.

Beleidsindicatoren
Artikel 8 van het gewijzigde BBV schrijft voor dat het programmaplan de onderstaan-
de beleidsindicatoren moet bevatten. Om vergelijking mogelijk te maken is, indien 
beschikbaar op waarstaatjegemeente.nl, tevens het gemiddelde cijfer (tussen haak-
jes) van gemeentes <25.000 inwoners opgenomen.
Absoluut verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen dat niet staat ingeschreven op een school: 0 (1,66)
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Relatief verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoor-
loofd afwezig is: 21,37 (18,07)
Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil 
zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat: 2,20 % (1,40%)

Verbonden partijen
Niet van toepassing

Taakvelden
In dit programma zijn de volgende producten opgenomen:
4.1 Openbaar basisonderwijs (was 420 Openbaar Basisonderwijs, exclusief 
onderwijs-huisvesting)
4.2 Onderwijshuisvesting (was 421 Basisonderwijs, 431 Speciaal onderwijs en 441 
Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting)
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (was 420 Bijzonder basisonderwijs, 430 
Speci-aal onderwijs, 440 Voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting, 480 
Gemeen-schappelijke baten en lasten van het onderwijs en 650.00 Kinderdagopvang 
(gedeelte-lijk)

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie
Het programma “Cultuur, sport en recreatie” omvat het in stand houden en initiëren 
van voorzieningen op het gebied van cultuur en cultuurhistorie, kunst, sport, 
recreatie en toerisme en openbaar groen als dragers voor de lokale leefbaarheid en 
economie.

Wat willen we bereiken?
De gemeenteraad heeft met aanvaarding van het “Collegeprogramma 2014-2018”, 
dat een uitwerking vormt van het coalitieakkoord, de volgende ambities genoemd:
Behoud van de cultuurhistorische kwaliteit van Brielle. Behoud van het imago van 
Brielle als stad van kunst en cultuur, met een sterke en onafhankelijke cultuursector.
Bewustwording van het gezondheid bevorderend effect van bewegen en sport, en 
daarbij zorgdragen voor voldoende en goede buiten- en binnensportaccommodaties. 
Een evenwichtig en stimulerend sportsubsidiebeleid. Een herschikking van de 
beschikbare onderhoudsbudgetten geeft ruimte voor een evenrediger verdeling van 
middelen, waarbij voor alle buitensportverenigingen een beroep wordt gedaan op de 
eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid.
Eiland-breed en samen met ondernemers versterking van recreatie (en toerisme) als 
belangrijke economische pijler.
Het beleid binnen Brielle met betrekking tot deze programmalijn is vastgelegd in de 
volgende beleidsnota's:

 Regionale visie gastvrijheidseconomie Voorne-Putten
 Toekomstvisie Brielle Vesting, Uitvoeringsplan vesting Brielle en “In het 

belang van het Brielse erfgoed”
 Museumbeleidsplan 2008-2012
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 Nota Speelruimteplan
 Nota Kunst en Cultuur
 Speerpuntenbeleid sport
 Uitvoeringsprogramma sport
 Masterplan Focus 2012
 Museumbeleidsplan 2017-2022 (in voorbereiding)

Wat doen we daarvoor in 2018?
01.  Onderhoud cultuur-historische monumenten.
De gemeente heeft een sturende rol in het behoud van monumenten. Ons 
handhavingsbeleid is hier op gericht. Vanaf 2018 zullen de volgende projecten, 
geïnitieerd door particulieren en gefaciliteerd door de gemeente worden ontwikkeld: 
Restauratie en herbestemming van de rijksmonumenten Scharloo 5 tot en met 8, 
Scharloo 10 en Scharloo 12. Restauratie, herbestemming, gecombineerd met 
nieuwbouw van het gemeentelijk monument Geuzenstraat 8 en van de 
rijksmonumenten Voorstraat 78 en 80.
De vestingwerken (de wallen, bastions en bunkers) worden onderhouden door het 
Erfgoedgilde Den Briel.
02.  Facilitering cultuureducatie museum.
Het museum is met de vestingwerken één van de twee pijlers van de citymarketing 
van Brielle. Als hoeder en aanbieder van het Brielse culturele erfgoed, met een 
bewust gekozen landelijk aansprekend thema (de Tachtigjarige Oorlog), beoogt het 
museum een stijging van het aantal bezoekers voor museum en stad te 
bewerkstelligen. Een van de manieren waarop dat bereikt kan worden, is door samen 
met de Brielse keten (culturele instellingen, middenstand, horeca, OPVP etc.) 
doelgroepgerichte publieksprogramma’s te ontwikkelen waardoor de toeristen langer 
in Brielle dan wel op Voorne-Putten willen verblijven.
Jaarlijks wordt een nieuwe, kleine tentoonstelling in de Brielse schatkamer 
aangeboden. Scholieren bezoeken het museum tijdens hun schoolperiode PO en VO 
zeker 5x. Om deze schoolgroepen vast te houden worden de begeleidende 
educatieve programma’s regelmatig vernieuwd en uitgebreid.
03.  Cultureel aanbod en cultureel-historische evenementen.
Doorlopend proces.
04.  Bibliotheekvoorziening.
In 2018 zal het sport- en cultuurhuis met bibliotheek een feit zijn. Vanaf 1 april 2018 
zijn de bibliotheken op school werkzaam.
05.  Betrekken culturele sector bij noodzakelijke bezuinigingen.
Continu proces.
06.  Vaststelling en uitvoering sportsubsidiebeleid
Alle Brielse basisbuitensportverenigingen ontvangen subsidie in het kader van 
regulier onderhoud en groot onderhoud/renovatie op basis van de vastgestelde 
normbedragen per vereniging.
07.  Branding en marketing.
Doorlopend proces dat in gezamenlijkheid door alle gemeenten op Voorne-Putten 
wordt uitgevoerd. De uitvoering is in handen van de stichting Marketing OP Voorne-
Putten. Het beleidskader is opgenomen in de Visie gastvrijheidseconomie Voorne-
Putten. Binnenkort wordt de marketing VP onderzocht voor “Wonen en Werken”, 
deze twee beleidsvormen ontbreken nog in de marketing voor Voorne-Putten.
08.  Facilitering van inwonersinitiatieven.
Er is jaarlijks € 5.000 beschikbaar voor bewonersinitiatieven ten behoeve van de 
sociale samenhang.
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09.  Noordzijde als recreatieve groene buffer.
Doorlopend proces.
10.  Accommodatiebeleid
Het door de raad vastgestelde accommodatiebeleid wordt gecontinueerd. Hierin is 
onder meer vastgelegd het aantal vierkante meters intensiever te gebruiken. Dit 
vindt bijvoorbeeld plaats door de bibliotheek te verplaatsen naar de Dukdalf-Bres 
waardoor hier meer voorzieningen beschikbaar komen
11. Cultuurnota
In de loop van 2017 wordt de cultuurnota afgerond. Aanbevelingen hieruit worden 
geïmplementeerd in 2018
12. Cultuurhuis
In 2018 is het cultuurhuis operationeel. Het cultuurhuis is niet alleen een plek waar 
verschillende voorzieningen onder één dak zijn onder gebracht maar ook waar 
verschillende instellingen elkaars aanbod op elkaar kunnen afstemmen en zo 
versterken. Hiervoor is in het cultuurhuis een programmaraad op gericht gericht op 
kinderen en een programmaraad gericht op volwassenen. Ook de programmaraden 
zijn in 2018 actief
13. Bibliotheek op school
Onderdeel van de besluitvorming rondom het cultuurhuis was ook de realisatie van 
bibliotheek op school. Uitrol hiervan zal aan het begin van 2018 plaatsvinden waarna 
implementatie is voorzien op 1 april 2018.

Wat mag het kosten?

Exploitatie 2017 2018 2019 2020 2021

Lasten 7.587.687 7.865.677 7.608.691 7.565.512 7.513.887

Baten 836.527 849.298 854.398 854.398 854.398

Resultaa
t

-
6.751.160

-
7.016.379

-
6.754.293

-
6.711.114

-
6.659.489

Doelstellingen & activiteiten

Doelstellingen

Voortzetting en waar mogelijk aanscherping van het handhavingsbeleid ten aanzien 
van het onderhoud cultuur-historische monumenten
De gemeente heeft een sturende rol in het behoud van monumenten. Ons 
handhavingsbeleid is hier op gericht. Vanaf 2018 zullen de volgende projecten, 
geïnitieerd door particulieren en gefaciliteerd door de gemeente worden ontwikkeld: 
Restauratie en herbestemming van de rijksmonumenten Scharloo 5 tot en met 8, 
Scharloo 10 en Scharloo 12. Restauratie, herbestemming, gecombineerd met 
nieuwbouw van het gemeentelijk monument Geuzenstraat 8 en van de 
rijksmonumenten Voorstraat 78 en 80.
De vestingwerken (de wallen, bastions en bunkers) worden onderhouden door het 
Erfgoedgilde Den Briel.
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Maatregelen

Het college zet in op continuering van het reeds ingezette beleid de vervallen panden 
in de binnenstad middels actieve inzet van het college (te laten) op te knappen
Het college zet in op continuering van het reeds ingezette beleid de vervallen panden 
in de binnenstad middels actieve inzet van het college (te laten) op te knappen.

Portefeuillehouder: André Schoon

Doelstellingen

Blijvende facilitering cultuureducatie, met Historisch Museum Den Briel, het 
Streekarchief VPR en het Briels Erfgoedgilde als dragers
Het museum is met de vestingwerken één van de twee pijlers van de citymarketing 
van Brielle. Als hoeder en aanbieder van het Brielse culturele erfgoed, met een 
bewust gekozen landelijk aansprekend thema (de Tachtigjarige Oorlog), beoogt het 
museum een stijging van het aantal bezoekers voor museum en stad te 
bewerkstelligen. Een van de manieren waarop dat bereikt kan worden, is door samen 
met de Brielse keten (culturele instellingen, middenstand, horeca, OPVP etc.) 
doelgroepgerichte publieksprogramma’s te ontwikkelen waardoor de toeristen langer 
in Brielle dan wel op Voorne-Putten willen verblijven.
Jaarlijks wordt een nieuwe, kleine tentoonstelling in de Brielse schatkamer 
aangeboden. Scholieren bezoeken het museum tijdens hun schoolperiode PO en VO 
zeker 5x. Om deze schoolgroepen vast te houden worden de begeleidende 
educatieve programma’s regelmatig vernieuwd en uitgebreid.

Doelstellingen

Stimulering en facilitering van een gevarieerd cultureel aanbod en cultureel-
historische evenementen, met behoud van inzet van de Incidentele projectsubsidie 
Kunst & Cultuur en met een verantwoorde afweging tussen bereik en middelen.
Doorlopend proces.

Doelstellingen

Een bibliotheekvoorziening, aansluitend aan de behoefte van deze tijd.
In 2018 zal het sport- en cultuurhuis met bibliotheek een feit zijn. Vanaf 1 april 2018 
zijn de bibliotheken op school werkzaam.

Doelstellingen

De culturele sector wordt nauw betrokken bij noodzakelijke bezuinigingen.
Continu proces.
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Doelstellingen

Vaststelling en uitvoering sportsubsidiebeleid
Alle Brielse basisbuitensportverenigingen ontvangen subsidie in het kader van 
regulier onderhoud en groot onderhoud/renovatie op basis van de vastgestelde 
normbedragen per vereniging.

Maatregelen

De subsidie aan de voetbalverenigingen m.b.t. het onderhoud wordt herverdeeld 
over alle buitensportverenigingen. Dat vindt zorgvuldig plaats met een 
overgangsregeling
De subsidie aan de voetbalverenigingen m.b.t. het onderhoud wordt herverdeeld 
over alle buitensportverenigingen. Dat vindt zorgvuldig plaats met een 
overgangsregeling.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

Doelstellingen

Stimulering van activiteiten op het gebied van branding en marketing in 
samenwerking met regionale partijen, ondernemers en MRDH.
Doorlopend proces dat in gezamenlijkheid door alle gemeenten op Voorne-Putten 
wordt uitgevoerd. De uitvoering is in handen van de stichting Marketing OP Voorne-
Putten. Het beleidskader is opgenomen in de Visie gastvrijheidseconomie Voorne-
Putten. Binnenkort wordt de marketing VP onderzocht voor “Wonen en Werken”, 
deze twee beleidsvormen ontbreken nog in de marketing voor Voorne-Putten.

Maatregelen

Naast lokale marketing wordt regionale marketing gebruikt om Brielle op een grotere 
schaal te promoten, conform het regionaal marketing communicatieplan
Naast lokale marketing wordt regionale marketing gebruikt om Brielle op een grotere 
schaal te promoten, conform het regionaal marketing communicatieplan.

Portefeuillehouder: André Schoon

Doelstellingen

Facilitering van inwonersinitiatieven, bijv. realisatie van strand Bolletje in 
Zwartewaal.
Er is jaarlijks € 5.000 beschikbaar voor bewonersinitiatieven ten behoeve van de 
sociale samenhang.
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Doelstellingen

Realisatie Noordzijde als recreatieve groene buffer ten opzichte van het industrieel 
complex Europoort-Botlek en Maasvlakte, als nadere uitwerking van de Gebiedsvisie 
Voorne-Putten.
Doorlopend proces.

Investeringen
Ten aanzien van dit programma zijn in het investeringsschema 2018-2021 de 
volgende investeringen opgenomen:
2018
Versnipperaar openbaar groen
Investeringsbedrag: € 33.000
Afschrijving: 10 jaar lineair
Toelichting: De huidige versnipperaar die gebruikt wordt bij snoeiwerkzaamheden in 
het openbaar groen is in 2000 aangeschaft. Gelet op de economische afschrij-
vingstermijn van 10 jaar en de huidige staat van het apparaat zal deze in 2018 
vervangen moeten worden. De aanschafprijs bedraagt € 33.000; afschrijving en 
kapitaallasten vanaf 2019.
Energiebesparingsplan Dukdalf
Investeringsbedrag: € 25.000
Afschrijving: 5 jaar lineair 
Toelichting: Het sportcomplex Dukdalf verbruikt jaarlijks veel energie. Er zijn de 
afgelopen jaren al veel investeringen in het complex uitgevoerd waardoor het 
energieverbruik behoorlijk is gedaald. Door het nemen van een aantal aanvullen-de 
maatregelen kan er nog een besparing van 8,2% worden bereikt op het elek-
traverbruik.
Vervangen douchesysteem sporthal Dukdalf
Investeringsbedrag: € 75.000
Afschrijving: 10 jaar lineair 
Toelichting: Het huidige systeem is al jaren oud. De diverse onderdelen zijn niet 
meer leverbaar door de leverancier. Bij een storing is Dukdalf nu afhankelijk van 
onderdelen die nog ergens “op de plank” liggen. Dit is een risicovolle situatie. Na het 
sporten moeten de gebruikers van de sporthal de gelegenheid hebben om te kunnen 
douchen. Naast het zorgen voor een goede hygiëne bij de sporters, is een 
goedwerkend douchesysteem ook van belang om legionella te voorkomen in de 
leidingen. Wekelijks worden de leidingen van de douches gespoeld. Is dit niet meer 
mogelijk of gedeeltelijk mogelijk door defecte onderdelen, dan ontstaat er gevaar 
voor legionella in de leidingen.
2020
Technische ruimte 3e verdieping Bres
Investeringsbedrag: € 78.000
Afschrijving: 10 jaar lineair
Toelichting: De werkzaamheden aan de technische ruimte op de 3e verdieping van 
Bres zijn op basis van het meest recente MOP doorgeschoven naar 2020.
2021
Elektrolyse zwembad
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Investeringsbedrag: € 75.000
Afschrijving: 15 jaar lineair 
Toelichting: : De elektrolyse is in 2006 vervangen. Deze installatie zorgt mede voor 
een goede kwaliteit van het zwembadwater door de toevoeging van het chloor. De 
installatie heeft een levensduur van 15 jaar, zonder deze apparatuur kan de kwaliteit 
van het zwembadwater niet gegarandeerd worden. Voor 2021 een bedrag opnemen 
van € 75.000. Dit betreft een nieuwe installatie inclusief buffer-vat.

Beleidsindicatoren
Artikel 8 van het gewijzigde BBV schrijft voor dat het programmaplan de onderstaan-
de beleidsindicatoren moet bevatten. Om vergelijking mogelijk te maken is, indien 
beschikbaar op waarstaatjegemeente.nl, tevens het gemiddelde cijfer (tussen haak-
jes) van gemeentes <25.000 inwoners opgenomen.
Niet sporters
Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners: 
48,6% (49,8%). (jaar:2014)

Verbonden partijen
Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg
Beleidsinformatie:
Op grond van de door de provincie Zuid-Holland ingezette heroverweging van de 
taken van de provincie met betrekking tot recreatiegebieden is er in dit landschap 
het nodige veranderd. De provincie en in 2018 de gemeente Rotterdam zullen niet 
meer deelnemen in het recreatieschap. De provincie heeft de taken van de GZH voor 
de jaren 2017 en 2018 ondergebracht bij Staatsbosbeheer. Binnen het 
samenwerkingsverband Voorne-Putten wordt onderzocht of die samenwerking met 
Staatsbosbeheer per 1 januari 2019 gecontinueerd wordt.
Beleidsrisico’s:
De gemeenten en de provincie hebben verklaard om de huidige bijdragen ook voor 
de komende jaren beschikbaar te houden. De bijdrage van de provincie kan de 
komende jaren projectmatig worden ingezet.
Financieel Koepelschap Buitenstedelijk Groen
Beleidsinformatie:
De gemeenschappelijke regeling Financieel Koepelschap Buitenstedelijk Groen wordt 
met ingang van 1 januari 2018 opgeheven. Na de opheffing van dit schap zal de 
gemeentelijke bijdrage beschikbaar blijven voor de financiering van het 
recreatieschap.
Beleidsrisico’s:
Niet meer van toepassing.
Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg. 
Beleidsinformatie:
Diverse ontwikkelingen waren voor het algemeen bestuur aanleiding om onderzoek 
te laten doen naar de toekomst van het streekarchief. Hierin is o.m. meegenomen de 
gevolgen van de uittreding van de vm. gemeente Rozenburg per 1 januari 2015, de 
uittreding van het Waterschap Hollandse Delta per 1 januari 2018, de problemen met 
de huidige huisvesting van het streekarchief alsmede de nieuwe taken voor het 
streekarchief, zoals toezicht en inspectie bij de deelnemers en de vorming van een e-
depot.
Begin 2017 is door de gemeentesecretarissen en de hoofden DIV van de 
deelnemende gemeenten alsmede de streekarchivaris een advies hierover 
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uitgebracht aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Dit heeft 
ingestemd met dit advies. In grote lijnen komt dit erop neer dat het Streekarchief 
zich gaat ontwikkelen tot een Streekarchief Nieuwe Stijl, waarbij het zwaartepunt zal 
liggen op het beheer en breed toegankelijk maken en uitdragen van de historische 
collecties en (overheids)archieven. De nieuwe taken op archiefbeheer zoals de 
verdere digitalisering, het ontwikkelen van een e-depot en meer toezicht en inspectie 
op het documentaire informatiebeheer van de deelnemende gemeenten, zal (op 
termijn) worden opgedragen en uitgevoerd aan derde professionele en 
gespecialiseerde partijen.

Taakvelden
In dit programma zijn de volgende taakvelden opgenomen:
5.1 Sportbeleid en activering (was 530 Sport)
5.2 Sportaccommodaties (was 530 Sport en 531 Groene sportvelden en terreinen)
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (was 511 Vormings- 
en ontwikkelingswerk, 540 Kunst en 580 Overige recreatieve voorzieningen)
5.4 Musea (was 541 Musea)
5.5 Cultureel erfgoed (was 822 Overige volkshuisvesting)
5.6 Media (was 510 Openbaar bibliotheekwerk en 580 Overige recreatieve 
voorzieningen)
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie (was 540 Kunst, 560 Openbaar groen 
en openluchtrecreatie en 580 Overige recreatieve voorzieningen)

Programma 6 Sociale voorzieningen en 
maatschappelijk dienstverlening
Het programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening omvat de 
maatschappelijke ondersteuning in brede zin, door middel van de subsidiering van 
welzijnsinstellingen, de zorg voor een adequaat voorzieningenniveau voor jongeren 
en ouderen, het op weg helpen van inwoners naar inburgering en werk, het 
stimuleren van vrijwilligerswerk, het bestrijden van armoede en het verstrekken van 
bijstand en maatschappelijke diensten.

Wat willen we bereiken?
In deze collegeperiode krijgen de decentralisaties in het sociale domein onze 
bijzondere aandacht.
Het in de voorgaande periode vastgestelde “Koersdocument Sociaal Domein 4 
decentralisaties” is het kader waarbinnen we de komende jaren gaan werken. 
Versterking van eigen kracht en zelfredzaamheid zijn het uitgangspunt. Hierbij zorgt 
de gemeente zowel voor voldoende, kwalitatief goede voorzieningen voor de 
inwoners (jong en oud) die extra hulp en ondersteuning nodig hebben, als voor 
basisvoorzieningen, die gebruikt kunnen worden voor iedereen. Het belang van de 
rol van mantelzorgers en vrijwilligers neemt daardoor toe. Tegelijk staat die onder 
druk doordat mensen meer en langer werken, en langdurige verbintenissen aan 
verenigingswerk afnemen. Binnen onze beperkte mogelijkheden is hierbij voor de 
gemeente vooral een ondersteunende en faciliterende rol weggelegd.
De gemeenteraad heeft met aanvaarding van het “Collegeprogramma 2014-2018”, 
dat een uitwerking vormt van het coalitieakkoord, de volgende ambitie genoemd:
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Onze inwoners in staat stellen in alle fasen van hun leven zo zelfstandig mogelijk te 
functioneren, verantwoorde keuzes te maken en volwaardig te participeren. Het 
bevorderen, faciliteren en ondersteunen van mantelzorg en vrijwilligerswerk. Behoud 
van een goed en gevarieerd verenigingsleven in Brielle. Naast de facilitaire 
ondersteuning van het vrijwilligerswerk, zoals dat tot heden gebeurt, zal ook samen 
met verenigingen worden nagegaan of vrijwilligerswerk makkelijker of efficiënter 
kan, bijvoorbeeld door versoepeling van regels, door onderlinge samenwerking van 
verenigingen, of het delen en uitbesteden van kwetsbare functies.
Het beleid binnen Brielle met betrekking tot deze programmalijn is vastgelegd in de 
volgende beleidsnota's:

 Coalitieakkoord (2014-2018)
 Collegeprogramma (2014-2018)
 Nota Minimabeleid gemeente Brielle (2017)
 Beleidsplan Integrale Schulddienstverlening (2012-2015)
 Beleidsregels leerlingenvervoer
 Lokaal beleidsplan WWB 
 Participatiebeleid (2009)
 Startnotitie Participatiewet en arbeidsontwikkeling op Voorne-Putten (versie 

0.4, 2013)
 Startnotitie Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2011
 Beleidsplan Wmo (2013–2017)
 Addendum beleidsplan Wmo 2015-2017
 Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (2017-2019))
 Nota Jeugd (2011-2014)
 Convenant risicosignaleren (2008)
 Beleidsplan Zorg en hulp voor jeugd 2014-2017
 Nota Het Werkbedrijf, loonkostensubsidie en garantiebanen 2014
 Nota Tegenprestatie in de Participatiewet
 Kadernota Participatiewet 2015
 Nota Financieel kader Brielle voor de Participatiewet
 Nota Wsw en Beschut werken onder de Participatiewet
 Nota vrijwilligersbeleid 2016
 Nota mantelzorgbeleid 2015

Verordeningen + beleidsregels:
 Algemene Subsidie Verordening (2011 + Beleidsregels)
 Participatieverordening Brielle 2013
 Toeslagen en verlagingenverordening Wwb 2012 (versie 2)
 Verordening Persoonlijk Minima Budget Brielle
 Verordening leerlingenvervoer (2012) 
 Verordening loonkostensubsidie werkervaringsplaatsen Wiw 
 Verordening subsidiebeleid Wiw en vrijlating inkomsten Abw, Ioaw en Ioaz 
 Verordening Wet Kinderopvang (2005)
 Beleidsregels betreffende tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van 

so-ciaal medische indicatie
 Beleidsregels betreffende tegemoetkoming eigen bijdrage kosten 

kinderopvang
 Verordening Wiw scholing en activering 
 Verordening Wmo (2015)
 Beleidsregels 2012 Toelating tot de schulddienstverlening
 Verordening handhaving, maatregelen en boeten Brielle 2015
 Verordening Cliëntparticipatie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Sozawe) 

2015
 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015
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 Beleidsregels herziening, terugvordering en verhaal 2015
 Beleidsregels Participatiewet 2015
 Verordening Jeugdhulp 2015
 Beleidsregels jeugdhulp 2017
 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2017
 Beleidsregels bewonersinitiatieven ten behoeve van de sociale samenhang
 Verordening Individuele Minimatoeslag Brielle 2017b

 

Wat doen we daarvoor 2018?
01   Budget van het rijk is kaderstellend
01.01      Evaluatie beleidsplannen Wmo en Jeugd in 2018.
01.02      De in 2017 ontwikkelde rapportage sociaal domein actualiseren.
02.  Implementatie Decentralisaties Sociaal Domein.
02.01      De GR Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) is met ingang van 1 januari 2017 
ingetrokken en de GR “Voorne-Putten Werkt” in werking getreden. De 
daadwerkelijke inkoop is bepaald door de dienstverleningsovereenkomsten Wsw en 
Participatiewet. In 2018 wordt fase 2 vorm gegeven: de totale uitvoering van de re-
integratietaken van de Participatiewet door het Arbeidsontwikkelbedrijf (AOB) voor 
de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne.
02.02      Alle verordeningen en beleidsregels met betrekking tot het AOB zullen 
door de raad c.q. het college zijn vastgesteld.
02.06     In 2017 zal met de samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond de 
Transformatieagenda Jeugdhulp Rijnmond 2017/2018 geïmplementeerd worden.
In samenwerking met de gemeenten Hellevoetsluis en Westvoorne en aanbieders zal 
“Samen doorontwikkelen in het Sociaal Domein Voorne” verder ontwikkeld en 
geïmplementeerd worden. Eén van de aspecten betreft de overheveling van taken in 
het kader drang zonder VTO (vrijwillig intensief) naar het lokale veld 
(gebiedsteams).
02.07     Vanaf 2017 is ruimte ontstaan voor de gemeente om de inzet van 
jeugdhulp te verschuiven naar de voorkant / lokale veld (transformatie). Zo is de 
inkoop per 1 januari 2017 van begeleiding, dyslexie, J-GGz binnen het gebiedsteam 
en generalistische basis GGz lokaal aanbesteed. Voor 2018 zal ook de lokale Jeugd 
en Opvoedhulp (ism Hellevoetsluis en Westvoorne) worden aanbesteed.
02.08      In 2018 zal voor de periode vanaf 2019 de nieuwe inkoop voor Wmo 
begeleiding en dagbesteding plaatsvinden, samen met Hellevoetsluis en Westvoorne, 
waar mogelijk met meer resultaatsturing.
03. Gevolgen voor financieel minder draagkrachtigen.
04.  Eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid.
4.1         Ten aanzien van Participatie: in (sub)regionaal verband en in 
samenwerking met werkgevers en onderwijs realiseren van de taakstelling 
garantiebanen.
05.  Toeleiding naar werk.
05.1         Werkzoekenden die gebruik maken van onder andere de participatiewet 
en een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt krijgen een gericht aanbod. Dit 
aanbod heeft als doel om het arbeidsritme weer op te pakken en het stimuleren van 
een sociaal netwerk. Individuele mogelijkheden, een actief netwerk en de afstand tot 
regulier werk bepalen het aanbod. In dit proces werken UWV, gemeenten en sociale 
partners nauw samen.
In regionaal verband is het netwerk ‘Voorne – Putten werkt’ naast het 
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arbeidsontwikkelbedrijf een belangrijke partner voor mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt.
05.2         Door bewust een aantal instrumenten in te zetten kunnen werkzoekenden 
met enige arbeidscapaciteit worden ingezet voor een plaats op de reguliere 
arbeidsmarkt. Dit kan bijvoorbeeld door een proefplaatsing, door middel van een ‘No 
risk polis’- het voorkomen dat bij ziekte de werkgever het loon moet doorbetalen, 
loonkostensubsidie/loonwaardebepaling, jobcoaching en werkplekaanpassing. 
Gedurende 2017 maakten ruim 200 inwoners van Brielle gebruik van de 
inkomensvoorziening in de participatiewet. Onder meer via Voorne Putten Werkt 
wordt deze groep zo goed mogelijk naar regulier werk begeleid.
06.  Communicatie bewoners
06.2         De gemeente verstuurt periodiek een nieuwsbrief naar mensen met Wmo 
voorziening.
06.3         Regelmatig updates met betrekking tot gemeentelijk beleid via diverse 
communicatiekanalen (pers, social media, gemeentelijke website, 
netwerkpartners).                         
08.  Centrum voor Jeugd en Gezin.
08.1       Het CJG heeft en behoudt, samen met de professionals die werkzaam zijn 
binnen het gebiedsteam Brielle, haar duidelijke plaats in de uitvoering van de 
Jeugdwet. Dit doet zij door uitvoering van regionaal afgestemde basistakenpakket 
met een aanvullend preventief pakket.
08.2         Onderdeel van de uitvoering van de basistaken is afstemming van de zorg 
met lokale partners in het jeugddomein alsmede de directe koppeling met het 
onderwijs.
08.3         Sinds 2016 is beleidsadvisering één van de kerntaken van st. CJG 
Rijnmond. Per advies en onderwerp wordt bekeken of dit aanleiding geeft tot 
doorontwikkeling en/of aanpassing van het lokale jeugdbeleid.
09.  Mantelzorg.
09.1         Het mantelzorgbeleid wordt uitgevoerd conform het nieuwe beleidsplan.
10.  Vrijwilligerswerk.
10.3       De nota Vrijwilligersbeleid, vastgesteld in 2016, wordt geïmplementeerd. 
Belangrijke aandachtpunten zijn met name de verbinding tussen Maatjesprojecten, 
spin-in-t-web functie van coördinator en digitale ontmoetingsplaats.
11.  Minder regeldruk voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties.
11.1       Er is jaarlijks € 5.000 beschikbaar voor bewonersinitiatieven ten behoeve 
van de sociale samenhang.
12.  Huisvesting vluchtelingen.
12.1         Na een stijging in de taakstelling huisvesting vluchtelingen laat 2018 
waarschijnlijk een daling zien, door de beperkte instroom.
12.2         De subsidiëring van de begeleiding van de inkomende vluchtelingen 
gebeurt in de vorm van gerealiseerde trajecten, dit verhoogt het inzicht in de 
besteding van het budget.

Wat mag het kosten?
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Exploitatie 2017 2018 2019 2020 2021

Lasten 7.587.687 7.865.677 7.608.691 7.565.512 7.513.887

Baten 836.527 849.298 854.398 854.398 854.398

Resultaa
t

-
6.751.160

-
7.016.379

-
6.754.293

-
6.711.114

-
6.659.489

Doelstellingen & activiteiten

Doelstellingen

Bij de uitwerking van de decentralisaties zal gelet worden op de gevolgen voor met 
name de financieel minder draagkrachtigen.

Maatregelen

Bij de besluiten rond de decentralisaties wordt rekening gehouden met de financiële 
mogelijkheden die inwoners hebben
Bij de besluiten rond de decentralisaties wordt, waar wettelijk mogelijk, rekening 
gehouden met de financiële mogelijkheden die inwoners hebben, waarbij 
uitgangspunt is dat de aldus ontvangen of minder uitgegeven bedragen worden 
ingezet voor hetzelfde doel.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

In stand houden van een effectief gemeentelijk schulddienstverleningsaanbod
In stand houden van een effectief gemeentelijk schulddienstverleningsaanbod, 
bestaande uit preventie van problematische schulden, of indien het daarvoor al te 
laat is, beheersbaar maken van problematische schulden (curatie), of indien de 
betrokken burger niet is staat is tot het voeren van een boekhouding (bijvoorbeeld 
wegens sociaal/psychische beperkingen) het voorzien in budgetbeheer.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

In stand houden van een effectief minimabeleid
In stand houden van een effectief minimabeleid; actief informeren van burgers over 
de mogelijkheid tot gemeentelijke budgetcoaching ter preventie van het ontstaan 
van problematische schulden alsmede de mogelijkheden met betrekking tot 
kwijtscheldingen en voorzieningen. Daarnaast handhaven van convenanten met 
Vestia (voorkoming huisuitzetting) en Evides (voorkoming afsluiting waterleiding).

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen
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Doelstellingen

Blijvende aandacht voor tijdige, volledige en duidelijke communicatie naar inwoners 
over de consequenties van de implementatie en uitvoering van de decentralisaties.

Maatregelen

Realiseren van een scharnierpunt tussen de Brielse uitvoerder van ‘Participatie’, de 
gemeente Spijkenisse en de Brielse uitvoerenden
Realiseren van een scharnierpunt tussen de Brielse uitvoerder van ‘Participatie’, de 
gemeente Spijkenisse en de Brielse uitvoerenden m.b.t. ‘Jeugdzorg’ en huidige 
‘AWBZ-dagbesteding’, waarmee ook voor personen met een ‘afstand-tot-de-
arbeidsmarkt’ zicht komt op een, zoveel mogelijk, zelfredzaam bestaan.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

Doelstellingen

Facilitering en ondersteuning van het vrijwilligerswerk.

Maatregelen

De jaarlijkse bedankactiviteit, de NAP-pas en de verzekering voor vrijwilligers 
worden gecontinueerd
De jaarlijkse bedankactiviteit, de NAP-pas en de verzekering voor vrijwilligers 
worden gecontinueerd.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

Er wordt verbinding gezocht met de Participatiewet met het oog op de 
wederkerigheid en waar mogelijk als onderdeel van het traject naar werk
Er wordt verbinding gezocht met de Participatiewet met het oog op de 
wederkerigheid en waar mogelijk als onderdeel van het traject naar werk.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

Doelstellingen

Facilitering en ondersteuning van mantelzorg.

Maatregelen

Mantelzorgers ontvangen jaarlijks een blijk van waardering
Mantelzorgers ontvangen jaarlijks een blijk van waardering.



67

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

Mantelzorgers worden waar nodig ondersteund bij het uitvoeren van hun taken
Mantelzorgers worden waar nodig ondersteund bij het uitvoeren van hun taken, o.a. 
door het bieden van informatie en advies, en het waar nodig en mogelijk faciliteren 
van respijtzorg.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

Na evaluatie van de pilot eind 2014 zal worden bezien of de inzet van 
uitkeringsgerechtigden voor het verlenen van mantelzorg wordt voortgezet
Na evaluatie van de pilot (in samenwerking met Spijkenisse/Bernisse) eind 2014 zal 
worden bezien of de inzet van uitkeringsgerechtigden voor het verlenen van 
mantelzorg wordt voortgezet.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

Doelstellingen

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is de spil van zorg en ondersteuning voor jongeren 
en hun ouders.

Maatregelen

Een goede informatievoorziening door het CJG is van belang voor het nemen van de 
juiste maatregelen
Een goede informatievoorziening door het CJG is van belang voor het nemen van de 
juiste maatregelen.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

Het CJG krijgt een duidelijke plaats in de uitvoering van de Jeugdwet
Het CJG krijgt een duidelijke plaats in de uitvoering van de Jeugdwet.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

Doelstellingen

Voor de nieuwe wettelijke taken op het gebied van zorg en participatie geldt dat het 
budget dat de gemeente ontvangt van de rijksoverheid kaderstellend is.
Voor de nieuwe wettelijke taken op het gebied van zorg en participatie geldt dat het 
budget dat de gemeente ontvangt van de rijksoverheid kaderstellend is. Dat 
betekent ook dat we op voorhand geen verdere ombuigingen op zorg en participatie 
realiseren boven de rijksombuigingen.
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Maatregelen

De beleidsplannen WMO en Jeugd en de daarop betrekking hebbende verordeningen 
en beleidsregels, zijn maatgevend en worden in 2016 geëvalueerd
De beleidsplannen WMO en Jeugd en de daarop betrekking hebbende verordeningen 
en beleidsregels, zijn maatgevend en worden in 2016 geëvalueerd.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

Inrichten van een monitoring waarmee inzicht kan worden gegeven t.b.v. de 
gemeentelijke regiefunctie
Inrichten van een monitoring waarmee inzicht kan worden gegeven t.b.v. de 
gemeentelijke regiefunctie.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

Doelstellingen

Adequate en tijdige implementatie Decentralisaties Sociaal Domein op basis van de 
uitgangspunten zoals verwoord in het “Koersdocument Sociaal Domein 4 
decentralisaties”.

Maatregelen

De in- en externe organisatie is tijdig ingericht om zowel de huidige als nieuwe 
cliënten per 1 januari 2015 adequaat en naar de vastgestelde uitgangspunten te 
helpen
De in- en externe organisatie is tijdig ingericht om zowel de huidige als nieuwe 
cliënten per 1 januari 2015 adequaat en naar de vastgestelde uitgangspunten te 
helpen.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

De verordeningen en beleidsregels zijn voor 1 november 2014 door de raad c.q. het 
college vastgesteld
De verordeningen en beleidsregels zijn voor 1 november 2014 door de raad c.q. het 
college vastgesteld.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

Ten aanzien van Participatie wordt er gewerkt aan alle beleid- en regelgeving
Ten aanzien van Participatie wordt eraan gewerkt dat alle beleid- en regelgeving, in 
samenwerking met de gemeenten Spijkenisse en Bernisse, ten aanzien van 
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Participatiewet en Wet werk en bijstand, (en t.a.v. de inrichting 
arbeidsontwikkelbedrijf en werkbedrijf op respectievelijk VP- en RR-niveau) voor eind 
2014 is geformaliseerd.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

Doelstellingen

Er wordt een groter beroep gedaan op de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid 
en ligt de nadruk op preventie.

Maatregelen

Ten aanzien van Participatie: in (sub)regionaal verband en in samenwerking met 
werkgevers en onderwijs realiseren van arbeidsmarktkwalificatievrije banen
Ten aanzien van Participatie: in (sub)regionaal verband en in samenwerking met 
werkgevers en onderwijs realiseren van arbeidsmarktkwalificatievrije banen.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

Ten aanzien van Participatie: in (sub)regionaal verband realiseren van een effectieve 
sturing op de verwachte vraag van de (sub)regionale arbeidsmarkt
Ten aanzien van Participatie: in (sub)regionaal verband realiseren van een effectieve 
sturing op de verwachte vraag van de (sub)regionale arbeidsmarkt.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

Doelstellingen

Toeleiding naar werk is prioriteit. Daarbij streven we naar een Voorne-Putten brede 
benadering van de re-integratie.

Maatregelen

In (sub)regionaal verband zal gewerkt worden aan de realisatie van één 
werkgeversbenadering
In (sub)regionaal verband zal gewerkt worden aan de realisatie van één 
werkgeversbenadering waarbij gemeenten, UWV en sociale partners om de koppeling 
tussen vacatures en werkzoekenden zo effectief mogelijk te maken, met name waar 
het gaat om de invulling van de zogenaamde ‘garantiebanen’ voor werkzoekenden 
met-een-afstand-tot-de-arbeidsmarkt’.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

In sub-regionaal verband zullen werkplekken gecreëerd worden voor werkzoekenden 
mét enige arbeidscapaciteit
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In sub-regionaal verband zullen werkplekken gecreëerd worden voor werkzoekenden 
mét enige arbeidscapaciteit, maar met een dusdanige arbeidshandicap dat een plaats 
op de reguliere arbeidsmarkt voor hen niet haalbaar is; de zogenaamde beschutte 
werkplekken als Wwb-voorziening.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

Doelstellingen

Vermindering regel- en lastendruk voor verenigingen en organisaties met 
vrijwilligers, gelet op het belang van maatschappelijke initiatieven.

Maatregelen

Het proces en de inhoud van de subsidies wordt geëvalueerd met het oog hierop
Het proces en de inhoud van de subsidies wordt geëvalueerd met het oog hierop.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

Het proces en de inhoud van de vergunningverlening wordt geëvalueerd met het oog 
hierop
Het proces en de inhoud van de vergunningverlening wordt geëvalueerd met het oog 
hierop.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

Investeringen
Ten aanzien van dit programma zijn in het investeringsschema 2018-2021 geen 
investeringen opgenomen.

Beleidsindicatoren
Artikel 8 van het gewijzigde BBV schrijft voor dat het programmaplan de onderstaan-
de beleidsindicatoren moet bevatten. Om vergelijking mogelijk te maken is, indien 
beschikbaar op waarstaatjegemeente.nl, tevens het gemiddelde cijfer (tussen haak-
jes) van gemeentes <25.000 inwoners opgenomen.
Banen
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar: 630,5 (609,5) 
(jaar: 2016)
Jongeren met een delict voor de rechter
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is versche-
nen: 0,48% (0,84%) (jaar: 2015)
Kinderen in uitkeringsgezin
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een 
bijstandsuitke-ring moet rondkomen: 4,59% (3,54%) (jaar: 2015)
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Netto arbeidsparticipatie
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbe-
volking: 67,1 % (66,7) (jaar: 2016)
Achterstandsleerlingen
Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs dat kans heeft op een 
leerachterstand: 7,49 (8,23%) (jaar: 2012)
Werkloze jongeren
Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar): 0,8% (1,01%) (jaar: 2015)
Personen met een bijstandsuitkering
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners: 20,6 (21,9) 
(jaar: 2016)
Lopende re-integratievoorzieningen
Het aantal lopende re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 
15-64 jaar: 7,5 (jaar: 2015)
Jongeren met jeugdhulp
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 
18 jaar: 8,6 % (9,8%) (jaar: 2016)
Jongeren met jeugdbescherming
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten 
opzich-te van alle jongeren tot 18 jaar: 1,3% (0,9%) (jaar: 2016)
Jongeren met jeugdreclassering
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten op-
zichte van alle jongeren (12-22 jaar): ….% geen gegevens beschikbaar (0,5%) (jaar: 
2016)
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Het aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 1.000 inwoners: 60 
(48) (jaar: 2016)

Verbonden partijen
Gemeenschappelijke regeling Voorne Putten Werkt
Beleidsinformatie:
Uitvoerder is per 01-01-2017 een BV met als enig aandeelhouder de gemeente 
Nisse-waard waarbij de andere gemeenten de Wsw-oude stijl inkopen 
(sterfhuisconstructie). De BV is onderdeel van de nieuwe afdeling Voorne-Putten 
Werkt, waarin de gemeen-ten op Voorne Putten deelnemen in een 
centrumgemeente-GR Voorne Putten Werkt met Nissewaard als centrumgemeente.
Raad voor het publiek Belang (St. CJG Rijnmond) (als onderdeel van de OG-
ZRR)
Beleidsinformatie:
De Raad van publiek Belang vormt het Algemeen Bestuur van St. CJG Rijnmond 
waarin ook alle regiogemeenten zijn vertegenwoordigd. Wethouder Borgonjen is voor 
Gemeente Brielle de bestuurlijk vertegenwoordiger.
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkende gemeente Jeugdhulp Rijn-
mond
Beleidsinformatie:
De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) is opgericht vanuit het 
oogpunt van gemeenschappelijke inkoop van specialistische en dure jeugdhulp. De 
GRJR zorgt voor een kwalitatief goede en efficiënte uitvoering van bovenlokale taken 
(door middel van het contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp 
en uitvoerders van jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen) en taken 
die vallen onder het landelijke transitiearrangement , met inachtneming van de 
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bepa-lingen in de Jeugdwet. Door gezamenlijk deze taken in te kopen is de 
beschikbaarheid geregeld zonder dat vooraf het feitelijk gebruik gedetailleerd bekend 
is.

Taakvelden
In dit programma zijn de volgende taakvelden:
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (was, 621 Vreemdelingen, 650 Kinderdagop-
vang, 670 Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd, 677 Eigen bijdragen algemene 
voorzieningen Wmo en Jeugd en 580 Overige recreatieve voorzieningen)
6.2 Wijkteams (was 671 Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd)
6.3 Inkomensregelingen (was 610 Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- en 
subsidies en 614 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid)
6.4 Begeleide participatie (was 611 Sociale werkvoorziening, 623 Re-integratie- en 
participatievoorzieningen Participatiewet en 662 Maatwerkvoorzieningen Natura 
imma-terieel Wmo)
6.5 Arbeidsparticipatie gericht op toeleiding naar werk (was 623 Re-integratie- en 
par-ticipatievoorzieningen Participatiewet)
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) (was 661 Maatwerkvoorzieningen Natura 
materieel Wmo)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (was 614 Gemeentelijk armoede- en schuldenbe-
leid, 662 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo, 667 Eigen bijdragen 
maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo en 672 PGB Wmo en Jeugd)
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- (was 672 PGB Wmo, Jeugd en 682 Individuele 
voorzieningen Natura Jeugd en 687 Ouderbijdragen individuele voorzieningen en op-
vang Jeugd)
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (was 663 Opvang en beschermd wonen Wmo en 667 Ei-
gen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo)
6.82 Geëscaleerde zorg 18- (was 683 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd 
en 687 Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd)

Programma 7 Volksgezondheid en milieu
Het programma Volksgezondheid en milieu omvat de zorg voor volksgezondheid, 
milieu, afvalstoffeninzameling en -verwerking, riolering en lijkbezorging.

Wat willen we bereiken?
De gemeenteraad heeft met aanvaarding van het “Collegeprogramma 2014-2018”, 
dat een uitwerking vormt van het coalitieakkoord, de volgende ambities genoemd:
Binnen de beperkte mogelijkheden van de gemeente zorgen voor bevordering van 
een gezonde leefstijl.
Het milieubeleid is gericht op verduurzaming en kwaliteitsverbetering van de 
leefomgeving en verantwoord natuurbeheer. Het beleid is tevens gericht op het 
voorkomen van verspilling van schaarse grondstoffen en op het gebruik van 
duurzame materialen.
Het beleid binnen Brielle met betrekking tot deze programmalijn is vastgelegd in de 
volgende beleidsnota's:

 Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (2009)
 Uitvoeringsprogramma Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (2009)
 Jaarplan DCMR
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 Gemeentelijk rioleringsplan 2017-2021
 Stedelijk waterplan Brielle
 Afkoppelplan
 Afvalstoffenverordening
 Notitie inzake handhavingsbeleid
 Activiteitenplan VTM (natuur- en milieueducatie)
 Milieubeleidsplan

 

Wat doen we daarvoor in 2018?
01.  Preventieprogramma’s voor alcohol en drugs.
 De voorlichtingsprogramma’s op het gebied van alcohol en drugs op het VO vormen 
een onderdeel van de nota volksgezondheid en het uitvoeringsprogramma. In 2018 
krijgen de scholen Gezonde School en Genotmiddelen aangeboden, een 
samenhangend aanbod programma, waarbij beleidsvorming en bewustwording 
binnen de scholen een belangrijk item is. Hiervoor schakelen wij Youz in die met de 
scholen een beleidsplan maakt, leerkrachten traint. Vervolgens vindt voorlichting 
naar ouders en leerlingen plaats
02.  Bewustwording/preventie binnen WMO beleid.
02.1    Met partners in het sociaal domein werken we aan het versterken van de 0de 

en 1e lijn, onder meer door het versterken van vrijwilligerswerk, inzet op verbinding 
in buurten en wijken en signalering. Belangrijke thema’s zijn dreigende overbelasting 
bij mantelzorgers, dementie en eenzaamheid. Bedoeling is dat we de aanpak 
dementie en eenzaamheid verder structureren. We bekijken hoe de ondersteuning 
op verschillende leefgebieden kan plaatsvinden. Aan de hand daarvan kan worden 
gewerkt aan verdieping van de ondersteuning.
03.  Milieu Uitvoeringsprogramma (MUP) / Duurzaamheidsvisie.
Het Milieu-Uitvoerings-Programma (MUP) liep tot eind 2016. De evaluatie hiervan is 
in april 2017 behandeld in de commissie grondgebied. Aangezien de gemeenten op 
Voorne-Putten gezamenlijk bezig zijn met een duurzaamheidsvisie is besloten om 
geen nieuwe MUP voor Brielle op te stellen maar deze projecten op te nemen in de 
regionale duurzaamheidsvisie. In mei is de uitgangspuntennotitie voor de 
duurzaamheidsvisie behandeld in de commissie grondgebied. Het uitgangspunt voor 
de regio Voorne-Putten is energieneutraal in 2040. Dit vormt de stip op de horizon 
en dient als kapstok voor de acties. Energieneutraal betekent dat er geen fossiele 
brandstoffen zoals aardgas en benzine meer gebruikt zullen worden en dat er een 
overstap gemaakt zal worden naar duurzame energie uit wind, zon, bodem en 
biomassa. Dit wordt de energietransitie genoemd. Daarnaast zal er zorgvuldiger met 
grondstoffen moeten worden omgegaan en moeten deze zoveel mogelijk opnieuw 
worden gebruikt, ook bekend als circulaire economie. Dit sluit aan bij de nationale en 
internationale afspraken om de negatieve effecten van klimaatverandering tegen te 
gaan. In de duurzaamheidsvisie worden projecten opgenomen voor de korte termijn 
en voor de lange termijn.
Het pakket aan korte-termijn-acties zal voldoende moeten zijn voor in totaal 14% 
duurzame energie in 2020. Dit is de minimale inzet die nodig is om in 2040 
energieneutraal te zijn. Daarna zal een versnelling moeten optreden om de 
doelstelling 2040 te halen.
Het is de verwachting dat de duurzaamheidsvisie eind 2017 ter vaststelling aan de 
raad wordt aangeboden.
04.  Verduurzaming van de agrarische sector, bedrijfsterreinen en havens.
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Continu proces.
05. Uitvoering van het subregionale krekenplan.
In 2017 zal tijdens de renovatie van de N218, door de provincie Zuid-Holland, onder 
de N218 een nieuwe duiker aangebracht worden. Deze duiker is een zogenaamde 
ecoduiker, hierin zijn voorzieningen aangebracht waardoor landdieren deze duiker 
ook kunnen passeren. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van het 
project “Brielse Zoom Noord”, een onderdeel van het programma “Kreken kweken”. 
Na de realisatie van deze duiker zal in dit kader ook nog een rietoever worden 
aangebracht voor de migratie van landdieren langs de oever van de plas ten oosten 
van de Seggeweg (entree Seggelant).
06.  Natuurbeheer.
Doorlopend proces.
07.  Duurzaamheid binnen het inkoop- en aanbestedingsbeleid.
Doorlopend proces.

Wat mag het kosten?

Exploitatie 2017 2018 2019 2020 2021

Lasten 4.781.256 4.988.189 4.989.690 4.924.692 4.978.803

Baten 3.271.012 3.332.619 3.395.388 3.414.838 3.434.288

Resultaa
t

-
1.510.244

-
1.655.570

-
1.594.302

-
1.509.854

-
1.544.515

Doelstellingen & activiteiten

Doelstellingen

Blijvende inzet van preventieprogramma’s voor alcohol en drugs.
De voorlichtingsprogramma’s op het gebied van alcohol en drugs op het VO vormen 
een onderdeel van de nota volksgezondheid en het uitvoeringsprogramma. In 2018 
krijgen de scholen Gezonde School en Genotmiddelen aangeboden, een 
samenhangend aanbod programma, waarbij beleidsvorming en bewustwording 
binnen de scholen een belangrijk item is. Hiervoor schakelen wij Youz in die met de 
scholen een beleidsplan maakt, leerkrachten traint. Vervolgens vindt voorlichting 
naar ouders en leerlingen plaats

Maatregelen

Er wordt een nota volksgezondheid opgesteld, waar dit onderwerp deel van uitmaakt
Er wordt een nota volksgezondheid opgesteld, waar dit onderwerp deel van 
uitmaakt.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen
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Onderwijsinstellingen stimuleren schoolfeesten alcohol en drugsvrij te organiseren
Onderwijsinstellingen stimuleren schoolfeesten alcohol en drugsvrij te organiseren.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

Regionaal en in samenwerking met de partners (onderwijs, aanbieders) jongeren 
bewust maken van de gevaren en gevolgen van gebruik van alcohol en drugs
Regionaal en in samenwerking met de partners (onderwijs, aanbieders) jongeren 
bewust maken van de gevaren en gevolgen van gebruik van alcohol en drugs. Dit in 
samenhang met de Lokaal Educatieve Agenda.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

Doelstellingen

Bewustwording/preventie binnen WMO beleid.

Met partners in het sociaal domein werken we aan het versterken van de 0de en 1e 
lijn, onder meer door het versterken van vrijwilligerswerk, inzet op verbinding in 
buurten en wijken en signalering. Belangrijke thema’s zijn dreigende overbelasting 
bij mantelzorgers, dementie en eenzaamheid. Bedoeling is dat we de aanpak 
dementie en eenzaamheid verder structureren. We bekijken hoe de ondersteuning 
op verschillende leefgebieden kan plaatsvinden. Aan de hand daarvan kan worden 
gewerkt aan verdieping van de ondersteuning.

Maatregelen

Inwoners bewust maken van eigen mogelijkheden en eigen verantwoordelijkheid in 
het beperken van zorggebruik
Inwoners bewust maken van eigen mogelijkheden en eigen verantwoordelijkheid in 
het beperken van zorggebruik.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

Inzetten op activiteiten die instroom in de Wmo voorkomen of verminderen
Inzetten op activiteiten die instroom in de Wmo voorkomen of verminderen zoals 
bijvoorbeeld voorlichting over medicijngebruik, inzetten van vrijwilligers voor 
ondersteuning of valpreventie.

Portefeuillehouder: Wilbert Borgonjen

Doelstellingen

Voortgaande uitvoering van het Milieu Uitvoeringsprogramma (MUP), voortbouwend 
op de evaluatie van het Milieubeleidsplan 2012.
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Het Milieu-Uitvoerings-Programma (MUP) liep tot eind 2016. De evaluatie hiervan is 
in april 2017 behandeld in de commissie grondgebied. Aangezien de gemeenten op 
Voorne-Putten gezamenlijk bezig zijn met een duurzaamheidsvisie is besloten om 
geen nieuwe MUP voor Brielle op te stellen maar deze projecten op te nemen in de 
regionale duurzaamheidsvisie. In mei is de uitgangspuntennotitie voor de 
duurzaamheidsvisie behandeld in de commissie grondgebied. Het uitgangspunt voor 
de regio Voorne-Putten is energieneutraal in 2040. Dit vormt de stip op de horizon 
en dient als kapstok voor de acties. Energieneutraal betekent dat er geen fossiele 
brandstoffen zoals aardgas en benzine meer gebruikt zullen worden en dat er een 
overstap gemaakt zal worden naar duurzame energie uit wind, zon, bodem en 
biomassa. Dit wordt de energietransitie genoemd. Daarnaast zal er zorgvuldiger met 
grondstoffen moeten worden omgegaan en moeten deze zoveel mogelijk opnieuw 
worden gebruikt, ook bekend als circulaire economie. Dit sluit aan bij de nationale en 
internationale afspraken om de negatieve effecten van klimaatverandering tegen te 
gaan. In de duurzaamheidsvisie worden projecten opgenomen voor de korte termijn 
en voor de lange termijn. Het pakket aan korte-termijn-acties zal voldoende moeten 
zijn voor in totaal 14% duurzame energie in 2020. Dit is de minimale inzet die nodig 
is om in 2040 energieneutraal te zijn. Daarna zal een versnelling moeten optreden 
om de doelstelling 2040 te halen.
Het is de verwachting dat de duurzaamheidsvisie eind 2017 ter vaststelling aan de 
raad wordt aangeboden.

Maatregelen

De controle van de bij particulieren geplaatste propaantanks
De controle van de bij particulieren geplaatste propaantanks.

Portefeuillehouder: Dick Verbeek

De implementatie van de verscherpte energie-eis (Gemeentelijke Praktijkrichtlijn - 
GPR-norm) bij gronduitgifte bedrijven
De implementatie van de verscherpte energie-eis (Gemeentelijke Praktijkrichtlijn - 
GPR-norm) bij gronduitgifte bedrijven.

Portefeuillehouder: André Schoon

De uitvoering van de locatie gebonden energieprestatie norm (EPL) bij woningbouw 
in projecten van meer dan 50 woningen
De uitvoering van de locatie gebonden energieprestatie norm (EPL) bij woningbouw 
in projecten van meer dan 50 woningen.

Portefeuillehouder: André Schoon

Het handhaven door bouw- en woningtoezicht van de Energie Prestatie Coëfficiënt 
(EPC) norm bij (solitaire) woningbouw
Het handhaven door bouw- en woningtoezicht van de Energie Prestatie Coëfficiënt 
(EPC) norm bij (solitaire) woningbouw.
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Portefeuillehouder: André Schoon

Uitvoering regionale klimaatagenda
Uitvoering regionale klimaatagenda.

Portefeuillehouder: Dick Verbeek

Doelstellingen

Stimuleren van verduurzaming van de agrarische sector, bedrijfsterreinen en 
havens.
Continu proces.

Maatregelen

Aanpassen stroomvoorziening in de haven van 10 AMP naar 16 AMP
Aanpassen stroomvoorziening in de haven van 10 AMP naar 16 AMP.

Portefeuillehouder: André Schoon

Aanpassen van de drinkwatervoorziening passantensteiger in de haven om deze 
legionella-proef te maken
Aanpassen van de drinkwatervoorziening passantensteiger in de haven om deze 
legionella-proef te maken.

Portefeuillehouder: André Schoon

In overleg met het CMB ijveren voor de aanleg van een wifi-voorziening voor de 
gehele binnenstad inclusief havengebied
In overleg met het CMB ijveren voor de aanleg van een wifi-voorziening voor de 
gehele binnenstad inclusief havengebied.

Portefeuillehouder: André Schoon

Voor de bedrijventerreinen hebben de regiogemeenten afgesproken dat zij bij de 
planvorming GPR Stedenbouw toepassen
Voor de bedrijventerreinen hebben de regiogemeenten afgesproken -door middel van 
een convenant- dat zij bij de planvorming GPR Stedenbouw toepassen ten behoeve 
van de beleidsbepaling en de inrichtingskeuzes. De regiogemeenten streven naar een 
score van 7,5 op de module Energie. Voor het ontwikkelen van een woonwijk bij 
meer dan 50 woningen wordt gestreefd naar een score van een EPL (energie 
prestatie op locatie) van minimaal 8. Dit houdt in dat er extra 
duurzaamheidmaatregelen toegepast moeten worden bij de bouw van de woningen. 
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Het toepassen van een verscherpte norm bij industrieterreinen en bij woningbouw is 
een scherpere norm dan wettelijke is vastgelegd in het bouwbesluit. Inzet is deze 
afspraken te effectueren.

Portefeuillehouder: André Schoon

Doelstellingen

Uitvoering van het subregionale krekenplan “Kreken kweken” , met een open oog 
voor de belangen van de agrarische sector.
In 2017 zal tijdens de renovatie van de N218, door de provincie Zuid-Holland, onder 
de N218 een nieuwe duiker aangebracht worden. Deze duiker is een zogenaamde 
ecoduiker, hierin zijn voorzieningen aangebracht waardoor landdieren deze duiker 
ook kunnen passeren. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van het 
project “Brielse Zoom Noord”, een onderdeel van het programma “Kreken kweken”. 
Na de realisatie van deze duiker zal in dit kader ook nog een rietoever worden 
aangebracht voor de migratie van landdieren langs de oever van de plas ten oosten 
van de Seggeweg (entree Seggelant).

Maatregelen

De provinciale ecologische hoofdstructuur realiseren voor 1 januari 2018, conform de 
afspraken
De provinciale ecologische hoofdstructuur realiseren voor 1 januari 2018, conform de 
afspraken.

Portefeuillehouder: Dick Verbeek

Doelstellingen

In regionaal verband realisatie van een adequate organisatie voor natuurbeheer in 
de natuurgebieden, waarbij sprake is van samenwerking en samenhang tussen de 
diverse organisaties.
Doorlopend proces.

Doelstellingen

Blijvende aandacht voor duurzaamheid binnen het inkoop- en aanbestedingsbeleid.
Doorlopend proces.

Maatregelen

Per aanbesteding bekijken of het passend is om duurzaamheidseisen aan inschrijvers 
of hun inschrijving te stellen
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Per aanbesteding bekijken of het passend is om duurzaamheidseisen aan inschrijvers 
of hun inschrijving te stellen.

Portefeuillehouder: Dick Verbeek

Uitgangspunt is dat het beleid in beginsel niet strenger is dan de geldende wet- en 
regelgeving
Uitgangspunt is dat het beleid in beginsel niet strenger is dan de geldende wet- en 
regelgevend.

Portefeuillehouder: Dick Verbeek

Investeringen
Ten aanzien van dit programma zijn in het investeringsschema 2018-2021 de 
volgende investeringen opgenomen:
2018
Ondergrondse afvalstromen 2018
Investeringsbedrag: € 25.000
Afschrijving: 10 jaar annuïtair
Toelichting: De ondergrondse containers zijn voorzien van een mechanische veilig-
heidsvloer die moet voorkomen dat bij ledigen van de containers personen in de 
betonnen put kunnen vallen.
Naar aanleiding van een inspectie van een aantal ondergrondse containers is aan-
gegeven dat verwacht moet worden dat de veiligheidsvloeren van de oudste con-
tainers de komende jaren preventief vervangen moeten worden. Het betreft ca. 90 
ondergrondse containers. Hiervoor is jaarlijks € 25.000 in de begroting opgenomen 
(ca. 14 veiligheidsvloeren per jaar).
Vervangen perscontainer zwerfafval
Investeringsbedrag: € 35.000
Afschrijving: 10 jaar annuïtair
Toelichting: Op de stadswerf staat in de milieustraat de in 2010 aangeschafte ge-
reviseerde perscontainer voor het zwerfafval. Alle perscontainers kennen een af-
schrijvingstermijn van 10 jaar, maar deze gereviseerde container gaat die termijn 
net niet halen. Tijdens het onderhoud en de periodieke keuring is gebleken dat de-ze 
door zeer intensief gebruik in 2018 aan vervanging toe is. De vervangingskos-ten 
zijn begroot op € 35.000. Ook de restant boekwaarde van de oude container zal in 
2018 via een extra afschrijving als last genomen worden.
Vervangen perscontainer restafval
Investeringsbedrag: € 30.000
Afschrijving: 10 jaar annuïtair
Toelichting: Op de stadswerf staat in de milieustraat de in 2005 aangeschafte 
perscontainer voor het restafval. Tijdens het onderhoud en de periodieke keuring is 
gebleken dat deze door intensief gebruik en corroderend afval in 2018 aan vervan-
ging toe is. De vervangingskosten zijn begroot op € 30.000.
Vervangen perscontainer OPK
Investeringsbedrag: € 30.000
Afschrijving: 10 jaar annuïtair
Toelichting: Op de stadswerf staat in de milieustraat de in 2003 aangeschafte 
perscontainer voor het oud papier en karton. Tijdens het onderhoud en de perio-
dieke keuring is gebleken dat deze door zeer intensief gebruik in 2018 aan ver-
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vanging toe is. De vervangingskosten zijn begroot op € 30.000.
Afkoppelen riolering 2018
Investeringsbedrag: € 265.000
Afschrijving: 30 jaar annuïtair
Toelichting: Conform het gemeentelijk rioleringsplan 2017-2021 wordt voor 2018 
een investering opgenomen van € 100.000, af te schrijven in 30 jaar, voor het af-
koppelen van de afvoer van hemelwater op de riolering. 
Zie ook de toelichting bij de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.
Vervangingsinvesteringen riolering 2018
Investeringsbedrag: € 390.000
Afschrijving: 30 jaar annuïtair
Toelichting: De vervangingsinvesteringen in 2018 bedragen € 390.000 en worden 
gedekt door een onttrekking uit de voorziening rioolheffing ad € 390.000. De ont-
trekking wordt direct in mindering gebracht op de investering.
Zie ook de toelichting bij de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.
2019
Ondergrondse afvalstromen 2019
Investeringsbedrag: € 25.000
Afschrijving: 10 jaar annuïtair
Toelichting: Zie de toelichting bij 2018.
Afkoppelen riolering 2019
Investeringsbedrag: € 265.000
Afschrijving: 30 jaar annuïtair
Toelichting: Zie de toelichting bij 2018.
Vervangingsinvesteringen riolering 2019
Investeringsbedrag: € 390.000
Afschrijving: 30 jaar annuïtair
Toelichting: De onttrekking uit de voorziening riolering bedraagt € 367.213 (res-
tantsaldo). De onttrekking wordt direct in mindering gebracht op de investering. De 
overige € 22.787 wordt afgeschreven in 30 jaar.
2020
Ondergrondse afvalstromen 2020
Investeringsbedrag: € 25.000
Afschrijving: 10 jaar annuïtair
Toelichting: Zie de toelichting bij 2018.
Vervangen rollpacker GFT
Investeringsbedrag: € 35.000
Afschrijving: 10 jaar annuïtair
Toelichting: Deze rollpacker is in 2003 aangeschaft en de vervanging hiervan is een 
aantal keren doorgeschoven. Tijdens het laatste onderhoud en de periodieke keuring 
is gebleken dat de rollpacker voor het GFT op diverse onderdelen veel slij-tage gaat 
vertonen en geadviseerd wordt om hem in 2020 te vervangen.
Afkoppelen riolering 2020
Investeringsbedrag: € 265.000
Afschrijving: 30 jaar annuïtair
Toelichting: Zie de toelichting bij 2018.
Vervangingsinvesteringen riolering 2020
Investeringsbedrag: € 390.000
Afschrijving: 30 jaar annuïtair
Toelichting: Het is de verwachting dat de voorziening riolering in 2020 nihil be-
draagt, zodat de volle € 390.000 afgeschreven wordt in 30 jaar.
2021
Ondergrondse afvalstromen 2021
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Investeringsbedrag: € 25.000
Afschrijving: 10 jaar annuïtair
Toelichting: Zie de toelichting bij 2018.
Afkoppelen riolering 2021
Investeringsbedrag: € 265.000
Afschrijving: 30 jaar annuïtair
Toelichting: Zie de toelichting bij 2018.
Vervangingsinvesteringen riolering 2021
Investeringsbedrag: € 390.000
Afschrijving: 30 jaar annuïtair
Toelichting: Het is de verwachting dat de voorziening riolering in 2021 nihil be-
draagt, zodat de volle € 390.000 afgeschreven wordt in 30 jaar.

Beleidsindicatoren
Artikel 8 van het gewijzigde BBV schrijft voor dat het programmaplan de onderstaan-
de beleidsindicatoren moet bevatten. Om vergelijking mogelijk te maken is, indien 
beschikbaar op waarstaatjegemeente.nl, tevens het gemiddelde cijfer (tussen haak-
jes) van gemeentes <25.000 inwoners opgenomen.
Omvang huishoudelijk restafval
De hoeveelheid fijn huishoudelijk restafval per 
bewoner per jaar: 2014 254 kg (173 kg)
2015 265 kg (168 kg)
2016 257 kg (n.b.)
Daarnaast is ca. 46 kg grof huishoudelijk restafval ingezameld; samen 303 kg per 
bewoner per jaar.
Hernieuwbare elektriciteit
Het aandeel Hernieuwbare elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of 
biomassa als percentage van het totale energieverbruik in de gemeente: 
2015 1,2% (n.b.)

Verbonden partijen
Gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de Dienst Centraal 
Milieubeheer Rijnmond (DCMR)
Beleidsinformatie:
In 2018 richt de DCMR zich op de volgende ontwikkelpunten: 
1. Omgevingswet 
Het doel van de Omgevingswet is dat er meer ruimte ontstaat voor gebiedsontwik-
keling met voldoende waarborgen voor kwaliteit. Uitgangspunt daarbij is ‘eenvoudig 
beter’. Met de wet wordt een veelheid aan wetten en regels samengevoegd.
De invoerdatum is uitgesteld tot in ieder geval 1 januari 2020. Dit heeft conse-
quenties voor de wijze waarop beleids- en ruimtelijke advisering, vergunningverle-
ning, toezicht en handhaving plaatsvindt. 
2. Ontwikkeling gegevensbeheer 
Voor een integrale benadering zoals de Omgevingswet voorstaat, is het belangrijk 
om over betrouwbare en actuele gegevens te beschikken zodat deze in alle fasen van 
de beleidscyclus ingezet kunnen worden. De DCMR beschikt en gebruikt uiteen-
lopende milieugegevens bij vergunningverlening, handhaving en advies bij ruimte-
lijke vraagstukken. Inzet is gegevens zo te beheren en op orde te hebben dat deze 
beschikbaar, bruikbaar en bestendig zijn zowel binnen de DCMR als voor externe 
doelgroepen. 
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3. Nieuwe brandstoffen 
Momenteel vindt er een ontwikkeling plaats waarbij nieuwe brandstoffen worden 
ingezet in het verkeer. De productie, de opslag, het vervoer en de verlading van 
nieuwe brandstoffen brengen extra veiligheidsrisico’s met zich mee. 
Het is nodig om de toepassing van nieuwe brandstoffen in stedelijk gebied te on-
derzoeken en een afwegingskader voor de beoordeling van het veiligheidsrisico vast 
te stellen. Voor uitvoering van regelgeving t.a.v. nieuwe brandstoffen moeten de 
medewerkers van de DCMR een adequaat kennisniveau hebben en zij dienen hier-
voor opgeleid te worden. 
4. Asbestketen en grondstromen 
Asbestvezels vormen bij inademing een groot gezondheidsrisico. Hoewel de toepas-
sing om die reden inmiddels is verboden, komt asbest nog veel voor. Het verwijde-
ren moet zorgvuldig gebeuren, om te voorkomen dat er alsnog asbestvezels in het 
milieu komen. 
In de komende jaren zal in verband met het verbod op asbestdaken (2024) veel 
verwijdering/sloop van deze daken plaatsvinden. Door de relatief hoge verwijde-
ringskosten voor de ontdoener van dit asbestafval neemt het risico toe dat bij de 
sloop van deze daken er nieuwe verontreinigingen ontstaan. Er zullen als gevolg van 
dit verbod naar verwachting nieuwe asbestsaneerders op de markt komen die 
mogelijk niet allemaal over de juiste certificeringen en/of kennis en/of veiligheids-
cultuur zullen beschikken. De kans op illegale verwijdering van asbesthoudend ma-
teriaal (intensivering asbestdaken sanering) wordt groter. 
Voor dit ontwikkelingspunt is het nodig aandacht te besteden aan de hele keten, de 
informatie-huishouding binnen de keten en de onderlinge samenhang tussen de 
partijen die daarin een rol spelen. De DCMR zal eerst de ketens in kaart brengen en 
een gerichte aanpak ontwikkelen. 
5. Van afval naar grondstof; circulaire economie 
De toenemende schaarste op het gebied van traditionele grondstoffen, en de wens 
om de afhankelijkheid (van het importeren) daarvan terug te dringen, maakt dat 
overheden en marktpartijen in toenemende mate inzetten op de meer circulaire en 
biobased economie, waarbij afval als grondstof wordt ingezet. De Europese Com-
missie heeft in december 2015 een beleidspakket voor de circulaire economie ge-
lanceerd. 
De DCMR richt zich op inpassing van deze nieuwe vormen van bedrijvigheid in het 
gebied. Daarbij wordt bezien of de nieuwe bedrijvigheid niet onevenredig gehinderd 
wordt door bestaande wettelijke kaders en regels die op de oude economie zijn 
toegesneden. 
6. Warmte/koude uitkoppelen 
Bij de grote industrie gaat veel energie standaard verloren in de vorm van warmte of 
koude. Die warmte of koude kan door andere bedrijven benut worden of bij warmte 
ook in een warmtenet voor bijvoorbeeld huishoudens gestopt worden. 
De DCMR is actief betrokken bij de werkzaamheden onder regie van het Program-
mabureau Warmte Koude Zuid-Holland. DCMR wil verkennen welke mogelijkheden 
zij heeft om deze ontwikkelingen binnen de grote inrichtingen te stimuleren. 
7. Cybersecurity 
Bedrijven maken in toenemende mate gebruik van het internet om hun installaties 
efficiënt en plaats-onafhankelijk te kunnen besturen. Dat brengt kwetsbaarheid en 
veiligheidsrisico’s met zich mee als deze besturing op afstand kan worden gehackt. 
De DCMR gaat met de relevante partijen om de tafel om te onderzoeken wie welke 
rol heeft bij het terugdringen van de met cybercrime verbonden risico’s voor de 
omgeving. Daarbij ligt de focus van de DCMR op de kritische industrie. 
8. Ontkoppelen hemelwater 
Met de klimaatveranderingen wordt verwacht dat het aantal extreme regenbuien zal 
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toenemen. Wanneer dit niet verontreinigde hemelwater op het riool wordt ge-loosd, 
brengt dit een onnodige en grote belasting van de capaciteit met zich mee. Hierdoor 
zal het reinigingsrendement van de zuiveringsinstallaties minder zijn. 
DCMR zal onderzoeken op welke wijze zij de ontkoppeling van het hemelwater bij 
inrichtingen kan bevorderen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de mogelijkheid 
van hergebruik van hemelwater.

Taakvelden
In dit programma zijn de volgende taakvelden opgenomen:
7.1 Volksgezondheid (was 714 Openbare gezondheidszorg en 715 Centra voor jeugd 
en gezin)
7.2 Riolering (was 722 Riolering en 726 Baten rioolheffing)
7.3 Afval (was 721 Afvalverwijdering en –verwerking en 725 Baten reinigingsrechten 
en afvalstoffenheffing)
7.4 Milieubeheer (was 723 Milieubeheer)
7.5 Begraafplaatsen en crematoria (was 724 Lijkbezorging en 732 Baten begraaf-
plaatsrechten)

Programma 8 Ruimtelijke ordening en 
volkshuisvesting
Het programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting omvat stedenbouwkundige 
advisering, ontwikkeling van de bebouwde kommen en het buitengebied, de 
realisatie van bouwlocaties en bestemmingsplannen en het ontwikkelen van 
volkshuisvestingsbeleid.

Wat willen we bereiken
De gemeenteraad heeft met aanvaarding van het “Collegeprogramma 2014-2018”, 
dat een uitwerking vormt van het coalitieakkoord, de volgende ambitie genoemd:
Een aantrekkelijke, duurzame, toekomstbestendige en onderscheidende leef- en 
woonomgeving en woningvoorraad.
Het beleid binnen Brielle met betrekking tot deze programmalijn is vastgelegd in de 
volgende beleidsnota's:

 Structuurvisie
 Provinciale Structuurvisie
 Regionaal Strategische Agenda
 Woonvisie
 Welstandsnota
 Nota toegankelijkheid openbare gebouwen
 Gebiedsvisie Voorne-Putten

 

Wat doen we daarvoor in 2018?
01.  Landschappelijke kwaliteit van Brielle en Voorne-Putten.
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De herziening van het omgevingsplan buitengebied is in 2016 samen met de 

gemeente Westvoorne opgepakt. Vaststelling is voorzien in het 1e kwartaal van 
2018.
02.  Regionale woningmarktafspraken (WMA)
Binnen de WMA gelden de volgende uitgangspunten:
- kwaliteit gaat voor kwantiteit
- inbreiding gaat voor uitbreiding
- vraaggericht bouwen
- voorzien in lokale en regionale behoefte. 
Bij het project Burgemeester H. van Sleenstraat wordt volop gebouwd en binnenkort 
worden de bestemmingsplannen afgerond voor de locaties Jan Matthijssenlaan en 
Wilhelminaplein (Zwartewaal). Recent is de procedure gestart voor de Nicolaas 
Pieckstraat, zodra deze volbracht is kan gestart worden met de bouw. Verder worden 
er momenteel gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van de locaties: Oude 
Goote, Meeuwenoord, De Rik PostNL. Daarnaast loopt de verkoop van ruimte voor 
ruimte kavels voorspoedig. Er wordt van uitgegaan dat dit wordt gecontinueerd 
overeenkomstig de WMA afspraken voor 2018. Ook wordt binnen de WMA afspraken 
ruimte geboden aan particuliere ontwikkelaars om plannen te ontwikkelen.
Op 9 februari 2016 is de Regionale Woonvisie Voorne-Putten 2016-2020 vastgesteld 
en in de maand mei 2017 is het bijlagenboek geactualiseerd; met de vier gemeenten 
op het eiland Voorne-Putten is tot een gezamenlijke regionale woonvisie gekomen. 
Begin van 2017 is er door de Regio Rotterdam op verzoek van de provincie een 
actualisatie gestart van “Dat Spreken We Af!”. Momenteel is het eerste deel afgerond 
en zal op 13 december 2017 het gehele proces afgerond moeten zijn voor 
vaststelling en aanbieding aan de provincie.
03.  Onderscheidende woonmilieus.
In regionaal verband wordt hier continu opvolging aan gegeven. De sub-regio heeft 
een methode ontwikkeld “kwalitatieve toetsingskaders” welke momenteel op Voorne-
Putten als proef wordt gebruikt alvorens het vast te stellen.
04.  Vraaggericht, duurzaam en toekomstbestendig bouwen.
Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van woningbouwprojecten zijn de afspraken 
gemaakt in “Dat spreken we af!”. Daarin is uitgesproken dat onder andere inbreiding 
voor uitbreiding gaat, kwaliteit staat voorop en dat vraaggericht wordt gebouwd.
Vraaggericht, niet alleen wat de ontwikkelende partij wil maar ook wat gevraagd 
wordt door de woonconsumenten en zeker de gemeente als hoeder van de 
volkshuisvesting.
Zodoende wordt aandacht besteed aan:

o Sociaal; bijvoorbeeld bij de Nic. Pieckstraat.
o Duurzaamheid: zoals het energieneutraal bouwen aan de Reede (De 

Rederij).
o Toekomstbestendig bouwen zoals aan de Burg. H. van Sleenstraat

05.  Woningbouwmogelijkheden voor particulieren.
Voor de Ruimte voor Ruimte kavels zijn onder de merknaam Brielle Buiten actief 
online en offline marketingcampagnes gevoerd. Het resultaat hiervan is dat 100% 
van de in verkoop zijnde kavels zijn verkocht. In 2018 zal voor de nieuwe en 
bestaande locaties actief hieraan vervolg worden gegeven
06.  Prestatieafspraken sociale woningbouw.
Met de 3 woningbouwcorporaties (Vestia, SOR en Maasdelta) zijn voor het jaar 2017 
prestatieafspraken gemaakt, rond 1 juli worden de nieuwe biedingen van de 3 
corporaties verwacht om de prestatieafspraken 2018 met elkaar te maken. Voor het 
jaar 2018 is het betrekken van de huurders opgenomen in de actualisatie van de 
lokale Woonvisie Brielle, welke binnenkort ter vaststelling wordt aangeboden.
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09.  Leefbaarheid van de kleine kernen.
In 2016 is begonnen met het opstellen van een leefbaarheidsplan voor de kern 
Zwartewaal. Deze is begin 2017 vastgesteld en momenteel worden allerlei 
initiatieven uit het uitvoeringsplan van de Leefbaarheidsvisie uitgevoerd door 
verschillende partijen.
10.  Glaspark4P.
In 2017 zijn gesprekken gevoerd met potentiële kandidaten voor de resterende 
hectares glastuinbouwgrond in het glasconcentratiegebied in Vierpolders. De hoop en 
verwachting is dat dit uiterlijk in 2018 tot een daadwerkelijke verkoop en realisatie 
zal leiden. 
In 2017 is een mobiliteitsstudie uitgevoerd naar de gevolgen van een 4e aansluiting 
op de rotonde N57 nabij de Rijksstraatweg. De studie laat zien dat de 
verkeersintensiteiten op de Rijksstraatweg, Achterdijk en de Nieuweweg aanzienlijk 
toenemen. Tevens blijkt dat de capaciteit van de huidige rotonde te klein is voor een 
extra aansluiting. Het gevolg hiervan zal zijn dat in de ochtend- en avondspits lange 
wachttijden op de toevoerende wegen ontstaan. Het college heeft besloten voorlopig 
af te zien van een extra aansluiting. Op het moment dat Rijkswaterstaat de N57 gaat 
verbreden naar 2x2 rijbanen zal in overleg met Rijkswaterstaat gekeken worden naar 
de mogelijkheden die er dan zijn om een aansluiting van de Rijksstraatweg op de 
N57 te maken.
11.  Handhaving en toezicht omgevingsrecht.
Het huidig integraal ‘handhavingsbeleidsplan Brielle’ dateert uit 2012. In 2016 is de 
Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (Wet VTH) door de Tweede Kamer 
vastgesteld en in werking getreden. Deze Wet VTH stelt criteria voor kwaliteit en 
processen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van omgevingsrecht. 
Uit de in 2016 gehouden zelfevaluatie is naar voren gekomen dat om te kunnen 
voldoen aan de procescriteria van de Wet VTH het huidig handhavingsbeleid moet 
worden herzien. In 2017 wordt het nieuwe handhavingsbeleid opgesteld om te 
kunnen voldoen aan de criteria.

Wat mag het kosten?

Exploitatie 2017 2018 2019 2020 2021

Lasten 3.068.599 2.697.735 2.411.620 4.222.578 2.272.508

Baten 2.240.402 1.799.629 1.657.753 3.296.645 1.343.714

Gerealiseerd 
saldo van 
baten en 
lasten

-828.197 -898.106 -753.867 -925.933 -928.794

Stortingen en 
onttrekkingen

Gerealiseerd 
resultaat

-828.197 -898.106 -753.867 -925.933 -928.794
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Doelstellingen & activiteiten

Doelstellingen

Behoud en waar mogelijk versterking van de landschappelijke kwaliteit van Brielle en 
Voorne-Putten.
De herziening van het omgevingsplan buitengebied is in 2016 samen met de 
gemeente Westvoorne opgepakt. Vaststelling is voorzien in het 1e kwartaal van 
2018.

Maatregelen

Gezien het gelijke karakter van het buitengebied van Brielle met die van Westvoorne 
wordt ingezet op het eenduidig formuleren van het beleid voor het buitengebied
Gezien het gelijke karakter van het buitengebied van Brielle met die van Westvoorne 
wordt ingezet op het eenduidig formuleren van het beleid voor het buitengebied.

Portefeuillehouder: André Schoon

Herziening van het bestemmingsplan landelijk Gebied zal medio 2017 worden 
opgestart
Herziening van het bestemmingsplan landelijk Gebied zal medio 2017 worden 
opgestart.

Portefeuillehouder: André Schoon

Doelstellingen

Uitvoering van de regionale woningmarktafspraken (WMA)
Binnen de WMA gelden de volgende uitgangspunten:

 kwaliteit gaat voor kwantiteit
 inbreiding gaat voor uitbreiding
 vraaggericht bouwen
 voorzien in lokale en regionale behoefte.

Bij het project Burgemeester H. van Sleenstraat wordt volop gebouwd en binnenkort 
worden de bestemmingsplannen afgerond voor de locaties Jan Matthijssenlaan en 
Wilhelminaplein (Zwartewaal). Recent is de procedure gestart voor de Nicolaas 
Pieckstraat, zodra deze volbracht is kan gestart worden met de bouw. Verder worden 
er momenteel gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van de locaties: Oude 
Goote, Meeuwenoord, De Rik PostNL. Daarnaast loopt de verkoop van ruimte voor 
ruimte kavels voorspoedig. Er wordt van uitgegaan dat dit wordt gecontinueerd 
overeenkomstig de WMA afspraken voor 2018. Ook wordt binnen de WMA afspraken 
ruimte geboden aan particuliere ontwikkelaars om plannen te ontwikkelen.
Op 9 februari 2016 is de Regionale Woonvisie Voorne-Putten 2016-2020 vastgesteld 
en in de maand mei 2017 is het bijlagenboek geactualiseerd; met de vier gemeenten 
op het eiland Voorne-Putten is tot een gezamenlijke regionale woonvisie gekomen. 
Begin van 2017 is er door de Regio Rotterdam op verzoek van de provincie een 
actualisatie gestart van “Dat Spreken We Af!”. Momenteel is het eerste deel afgerond 



87

en zal op 13 december 2017 het gehele proces afgerond moeten zijn voor 
vaststelling en aanbieding aan de provincie.

Maatregelen

Bij de uitvoering van de WMA afspraken gaat inbreiding voor uitbreiding
Bij de uitvoering van de WMA afspraken gaat inbreiding voor uitbreiding. Het primaat 
ligt bij de ontwikkeling van de Van Sleenstraat, Jan Matthijssenlaan en Zwartewaal 
overeenkomstig het beleid dat is vastgelegd in de Woonvisie van de gemeente 
Brielle.

Portefeuillehouder: André Schoon

Doelstellingen

Binnen het afgesproken bouwprogramma zorgdragen voor onderscheidende 
woonmilieus, waarmee ook gebouwd kan worden voor regionale behoefte.
In regionaal verband wordt hier continu opvolging aan gegeven. De sub-regio heeft 
een methode ontwikkeld “kwalitatieve toetsingskaders” welke momenteel op Voorne-
Putten als proef wordt gebruikt alvorens het vast te stellen.

Doelstellingen

Vraaggericht, duurzaam en toekomstbestendig bouwen, met nadrukkelijk aandacht 
voor en facilitering van (collectief) particulier opdrachtgeverschap
Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van woningbouwprojecten zijn de afspraken 
gemaakt in “Dat spreken we af!”. Daarin is uitgesproken dat onder andere inbreiding 
voor uitbreiding gaat, kwaliteit staat voorop en dat vraaggericht wordt gebouwd. 
Vraaggericht, niet alleen wat de ontwikkelende partij wil maar ook wat gevraagd 
wordt door de woonconsumenten en zeker de gemeente als hoeder van de 
volkshuisvesting. Zodoende wordt aandacht besteed aan:

 Sociaal; bijvoorbeeld bij de Nic. Pieckstraat.
 Duurzaamheid: zoals het energieneutraal bouwen aan de Reede (De Rederij).
 Toekomstbestendig bouwen zoals aan de Burg. H. van Sleenstraat.

Doelstellingen

Actieve promotie van woningbouwmogelijkheden door particulieren, waaronder de 
Ruimte voor Ruimtekavels
Voor de Ruimte voor Ruimte kavels zijn onder de merknaam Brielle Buiten actief 
online en offline marketingcampagnes gevoerd. Het resultaat hiervan is dat 100% 
van de in verkoop zijnde kavels zijn verkocht. In 2018 zal voor de nieuwe en 
bestaande locaties actief hieraan vervolg worden gegeven
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Maatregelen

Vooruitlopend op de verkoop van de gronden dient een traject van marketing ingezet 
te worden
Vooruitlopend op de verkoop van de gronden dient een traject van marketing ingezet 
te worden zodat de "markt" bekend raakt met de mogelijkheden in Brielle om 
vrijstaande burgerwoningen in het landelijk gebied te bouwen.

Portefeuillehouder: André Schoon

Doelstellingen

Actief zoeken naar een toegelaten instelling in de regio, waarmee prestatieafspraken 
ten aanzien van sociale woningbouw worden gemaakt
Met de 3 woningbouwcorporaties (Vestia, SOR en Maasdelta) zijn voor het jaar 2017 
prestatieafspraken gemaakt, rond 1 juli worden de nieuwe biedingen van de 3 
corporaties verwacht om de prestatieafspraken 2018 met elkaar te maken. Voor het 
jaar 2018 is het betrekken van de huurders opgenomen in de actualisatie van de 
lokale Woonvisie Brielle, welke binnenkort ter vaststelling wordt aangeboden.

Maatregelen

Samen met de Stadsregio Rotterdam zal nog voor de liquidatie van de Stadsregio 
een overleg worden opgestart met Vestia
Samen met de Stadsregio Rotterdam zal nog voor de liquidatie van de Stadsregio 
een overleg worden opgestart met Vestia om bindende afspraken te maken over het 
behoud van de sociale woningbouw in Brielle.

Portefeuillehouder: André Schoon

Doelstellingen

Bevorderen en faciliteren van voldoende en vernieuwende vormen van wonen met 
zorg.

Doelstellingen

Mantelzorg (in huisvestelijke zin) ook planologisch mogelijk maken en waar mogelijk 
bevorderen

Doelstellingen

Behoud en versterking van de leefbaarheid van de kleine kernen Vierpolders en 
Zwartewaal, waarbij we samen met de bevolking komen tot een visie en 
leefbaarheidsplan
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In 2016 is begonnen met het opstellen van een leefbaarheidsplan voor de kern 
Zwartewaal. Deze is begin 2017 vastgesteld en momenteel worden allerlei 
initiatieven uit het uitvoeringsplan van de Leefbaarheidsvisie uitgevoerd door 
verschillende partijen.

Doelstellingen

Voortzetting huidig beleid ten aanzien van Glaspark4P binnen de vigerende 
bestemming
In 2017 zijn gesprekken gevoerd met potentiële kandidaten voor de resterende 
hectares glastuinbouwgrond in het glasconcentratiegebied in Vierpolders. De hoop en 
verwachting is dat dit uiterlijk in 2018 tot een daadwerkelijke verkoop en realisatie 
zal leiden.
In 2017 is een mobiliteitsstudie uitgevoerd naar de gevolgen van een 4e aansluiting 
op de rotonde N57 nabij de Rijksstraatweg. De studie laat zien dat de 
verkeersintensiteiten op de Rijksstraatweg, Achterdijk en de Nieuweweg aanzienlijk 
toenemen. Tevens blijkt dat de capaciteit van de huidige rotonde te klein is voor een 
extra aansluiting. Het gevolg hiervan zal zijn dat in de ochtend- en avondspits lange 
wachttijden op de toevoerende wegen ontstaan. Het college heeft besloten voorlopig 
af te zien van een extra aansluiting. Op het moment dat Rijkswaterstaat de N57 gaat 
verbreden naar 2x2 rijbanen zal in overleg met Rijkswaterstaat gekeken worden naar 
de mogelijkheden die er dan zijn om een aansluiting van de Rijksstraatweg op de 
N57 te maken.

Maatregelen

Bevorderen ontsluiting van het Glaspark via de rotonde Nieuwenhoorn / N57
Bevorderen ontsluiting van het Glaspark via de rotonde Nieuwenhoorn / N57.

Portefeuillehouder: André Schoon

De ontwikkeling van het Glaspark4p voortzetten, waarbij de bestaande bestemming 
van de gronden als uitgangspunt geldt
De ontwikkeling van het Glaspark4p voortzetten, waarbij de bestaande bestemming 
van de gronden als uitgangspunt geldt.

Portefeuillehouder: André Schoon

Investeringen
Ten aanzien van dit programma zijn in het investeringsschema 2018-2021 geen 
investeringen opgenomen.
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Beleidsindicatoren
Artikel 8 van het gewijzigde BBV schrijft voor dat het programmaplan de onderstaan-
de beleidsindicatoren moet bevatten. Om vergelijking mogelijk te maken is, indien 
beschikbaar op waarstaatjegemeente.nl, tevens het gemiddelde cijfer (tussen haak-
jes) van gemeentes <25.000 inwoners opgenomen.
Gemiddelde WOZ waarde
Gemiddelde WOZ waarde van woningen 
(x €1.000): 2012 € 255 (€ 259)
2013 € 242 (€ 250)
2014 € 225 (€ 236)
2015 € 215 (€ 229)
2016 € 214 (€ 231)
Nieuw gebouwde woningen
Het aantal nieuwbouwwoningen 
(per 1.000 woningen): 2013 6,0 (6,3)
2014 3,8 (6,8)
Demografische druk
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: 2016 71,7% (76,9%)
2017 72,4% (77,7%)
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden be-
taalt aan woonlasten: 2016 € 603 (€ 677)
2017 € 604 (€ 683)
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden be-
taalt aan woonlasten: 2016 € 603 (€ 770)
2017 € 604 (€ 773)

Verbonden partijen
Niet van toepassing

Taakvelden
In dit programma zijn de volgende taakvelden opgenomen:
8.1 Ruimtelijke Ordening (was 810 Ruimtelijke ordening)
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (was 830 Bouwgrondexploitatie, huis-
vesting fysieke condities)
8.3 Wonen en bouwen (was 820 Woningexploitatie / woningbouw, 821 Stads- en 
dorpsvernieuwing, 822 Overige volkshuisvesting en 823 Bouwvergunningen)
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Paragrafen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemeen
In de 9 programma’s van deze begroting zijn de specifieke lasten en baten per 
programma opgenomen. Daarnaast heeft de gemeente ook lasten en baten die niet 
aan de programma’s zijn toe te rekenen.
Volgens artikel 8 lid 5 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient de 
het overzicht algemene dekkingsmiddelen ten minste te bevatten:
lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is;
algemene uitkeringen (gemeentefonds);
dividend;
saldo van de financieringsfunctie;
overige algemene dekkingsmiddelen;
Voorts dient het bedrag voor onvoorzien te worden geraamd voor de begroting (art. 
8 lid 6 BBV).

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving
Raming 
2017 incl. 
1e wijz.

Raming 
2018

Raming 
2019

Raming 
2020

Raming 
2021

0.5 Treasury      

(913.00) Overige 
financiële 
middelen dividend 
N.V. Bank

-31.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000

Nederlandse 
Gemeenten      

(914.00) 
Geldleningen -55.923 -53.307 -50.690 -48.074 -45.457

Rente risico-
opslag% KZC
(914.00) rente 
opgenomen 
langlopende 
geldleningen

     

(914.00) 
toegerekende 
rente over eigen 
vermogen

-5.017.282 -4.870.464 -4.550.774 -4.299.182 -4.049.727

(914.00) saldo 
renteverdeling, 
interne lasten
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(330.00) 
winstuitkering 
Eneco

-450.000 -490.000 -490.000 -490.000 -490.000

(330.10) 
winstuitkering 
Evides

-200.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000

totaal 0.5 -5.754.205 -5.613.771 -5.291.464 -5.037.256 -4.785.184

      

0.61 OZB 
Woningen      

(932.00) 
Onroerende-zaak 
belasting 
eigenaren 
woningen

-1.867.095 -1.862.495 -1.899.035 -1.916.959 -1.921.831

0.62 OZB niet-
Woningen      

(931.10) 
Onroerende-zaak 
belasting 
gebruikers niet-
woningen

-276.896 -276.896 -278.932 -280.968 -283.004

(932.10) 
Onroerende-zaak 
belasting 
eigenaren niet-
woningen

-384.072 -381.610 -384.072 -386.534 -388.996

0.64 
Belastingen 
Overig

     

(937.00) 
Hondenbelasting -114.803 -116.177 -116.177 -116.177 -116.177

(938.00) 
Reclamebelasting -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000

(939.00) 
Precariobelasting -72.823 -72.823 -72.823 -72.823 -72.823

(940.00) 
Aanmaningen en 
dwangbevelen

-3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

Totaal 0.6 -2.798.689 -2.793.001 -2.834.039 -2.856.461 -2.865.831
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0.7 Algemene 
uitkering en 
overige 
uitkeringen 
gemeentefonds

     

(921.00) 
Algemene 
uitkeringen 
gemeentefonds

-
13.579.327

-
14.726.929

-
14.991.934

-
15.175.369

-
15.238.409

(923.00) 
Uitkering 
deelfonds sociaal 
domein

     

Decentr. AWBZ 
naar WMO -1.719.841 -1.912.018 -1.906.562 -1.921.523 -1.918.393

Decentralisatie 
Jeugdzorg -2.065.756 -2.173.073 -2.173.076 -2.189.324 -2.201.974

SD: Wwb klassiek -164.302 -154.159 -154.956 -154.955 -154.954

SD: Nieuw 
Wajong -13.877 -19.543 -24.642 -25.930 -33.864

SD: Nieuw 
begeleiding -22.277 -30.926 -34.894 -40.164 -50.949

SD: WSW -538.592 0 0 0 0

Totaal 0.7 -
18.103.972

-
19.016.648

-
19.286.064

-
19.507.265

-
19.598.543

      

Totaal algemene 
dekkingsmiddelen

-
26.656.866

-
27.423.420

-
27.411.567

-
27.400.982

-
27.249.558

Overzicht kosten samenhangende met de algemene 
dekkingsmiddelen

Omschrijving
Raming 
2017 incl. 
1e wijz.

Raming 
2018

Raming 
2019

Raming 
2020

Raming 
2021

0.5 Treasury      

(913.00) Overige 
financiële 
middelen dividend 
N.V. Bank

-31.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
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Nederlandse 
Gemeenten      

(914.00) 
Geldleningen -55.923 -53.307 -50.690 -48.074 -45.457

Rente risico-
opslag% KZC
(914.00) rente 
opgenomen 
langlopende 
geldleningen

     

(914.00) 
toegerekende 
rente over eigen 
vermogen

-5.017.282 -4.870.464 -4.550.774 -4.299.182 -4.049.727

(914.00) saldo 
renteverdeling, 
interne lasten

     

(330.00) 
winstuitkering 
Eneco

-450.000 -490.000 -490.000 -490.000 -490.000

(330.10) 
winstuitkering 
Evides

-200.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000

totaal 0.5 -5.754.205 -5.613.771 -5.291.464 -5.037.256 -4.785.184

      

0.61 OZB 
Woningen      

(932.00) 
Onroerende-zaak 
belasting 
eigenaren 
woningen

-1.867.095 -1.862.495 -1.899.035 -1.916.959 -1.921.831

0.62 OZB niet-
Woningen      

(931.10) 
Onroerende-zaak 
belasting 
gebruikers niet-
woningen

-276.896 -276.896 -278.932 -280.968 -283.004

(932.10) 
Onroerende-zaak 
belasting 
eigenaren niet-

-384.072 -381.610 -384.072 -386.534 -388.996
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woningen

0.64 
Belastingen 
Overig

     

(937.00) 
Hondenbelasting -114.803 -116.177 -116.177 -116.177 -116.177

(938.00) 
Reclamebelasting -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000

(939.00) 
Precariobelasting -72.823 -72.823 -72.823 -72.823 -72.823

(940.00) 
Aanmaningen en 
dwangbevelen

-3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

Totaal 0.6 -2.798.689 -2.793.001 -2.834.039 -2.856.461 -2.865.831

      

0.7 Algemene 
uitkering en 
overige 
uitkeringen 
gemeentefonds

     

(921.00) 
Algemene 
uitkeringen 
gemeentefonds

-
13.579.327

-
14.726.929

-
14.991.934

-
15.175.369

-
15.238.409

(923.00) 
Uitkering 
deelfonds sociaal 
domein

     

Decentr. AWBZ 
naar WMO -1.719.841 -1.912.018 -1.906.562 -1.921.523 -1.918.393

Decentralisatie 
Jeugdzorg -2.065.756 -2.173.073 -2.173.076 -2.189.324 -2.201.974

SD: Wwb klassiek -164.302 -154.159 -154.956 -154.955 -154.954

SD: Nieuw 
Wajong -13.877 -19.543 -24.642 -25.930 -33.864

SD: Nieuw 
begeleiding -22.277 -30.926 -34.894 -40.164 -50.949

SD: WSW -538.592 0 0 0 0

Totaal 0.7 -
18.103.972

-
19.016.648

-
19.286.064

-
19.507.265

-
19.598.543
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Totaal algemene 
dekkingsmiddelen

-
26.656.866

-
27.423.420

-
27.411.567

-
27.400.982

-
27.249.558

Omschrijving
Raming 
2017 incl. 
1e wijz.

Raming 
2018

Raming 
2019

Raming 
2020

Raming 
2021

0.5 Treasury      

(913.00) Overige financiële 
middelen      

kapitaallasten aandelen 
N.V. BNG 2.642 2.642 2.642 2.642 2.642

(914.00) rente opgenomen 
langlopende geldleningen 482.838 413.527 339.728 261.151 181.817

rente eigen vermogen 
reserves 5.017.282 4.870.464 4.550.774 4.299.182 4.049.727

Rente doorberekening 
GREX -86.354 -176.319 -130.351 -131.477 -103.877

Aan taakvelden 
toegerekende rente -5.502.363 -5.343.349 -5.183.004 -4.792.837 -4.646.007

(330.00) personeelskosten      

(330.10) kapitaallasten 
rente 1.264 1.264 1.264 1.264 1.264

Totaal -84.691 -231.771 -418.947 -360.075 -514.434

      

0.61 OZB Woningen      

(930.00) uitvoering Wet 
WOZ      

door SVHW 105.046 106.640 106.640 106.640 106.640

Oninbaar  6.640 6.640 6.640 6.640

      

0.62 OZB niet-Woningen      

(930.10) uitvoering Wet 
WOZ      

door SVHW 10.874 18.518 18.518 18.518 18.518

Oninbaar  5.310 5.310 5.310 5.310
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0.64 Belastingen Overig      

(940.00) lasten heffing en 
invordering gemeentelijke 
belastingen

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

kosten SVHW 27.516 27.516 27.516 27.516 27.516

kosten SVHW 
(reclamebelasting CMB) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Oninbaar  3.120 3.120 3.120 3.120

Totaal 150.936 175.244 175.244 175.244 175.244

      

0.8 Overige baten en 
lasten      

(922.00) 
Organisatieontwikkeling 80.000 0 0 0 0

      

0.9 
Vennootschapsbelasting      

      

Onvoorziene uitgaven 85.935 87.155 88.935 89.925 90.225

Totaal kosten inzake 
algemene 
dekkingsmiddelen

232.180 30.628 -154.768 -94.906 -248.965

Totaal netto algemene 
dekkingsmiddelen

-
26.424.686

-
27.392.792

-
27.566.335

-
27.495.888

-
27.498.523

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 
Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar Paragraaf Lokale heffingen.
Gemeentefonds (algemene uitkering)
De algemene uitkering gemeentefonds vormt de belangrijkste inkomstenbron van de 
gemeente. De raming van de algemene uitkering in de primaire begroting is met 
name gebaseerd op de "meicirculaire" van het Ministerie van BZK. Hierin worden de 
beleidsvoornemens van het kabinet opgenomen en het volume van het 
gemeentefonds voor het komende begrotingsjaar bepaald. Tevens worden de 
uitkeringen m.b.t. het lopende begrotingsjaar geactualiseerd en wordt een 
meerjarenperspectief opgenomen. Het uitkeringsbedrag dat de gemeente in het 
komende begrotingsjaar zal ontvangen, wordt berekend aan de hand van een 60-tal 
objectieve verdeelmaatstaven. Het volume van het gemeentefonds is gekoppeld aan 
de ontwikkeling van de rijksuitgaven.
Verklaring afwijking algemene uitkering t.o.v. de meerjarenraming 2018-
2020 van de begroting 2017:
 
Omschrijving 2018 2019 2020 2021



98

Begroting 2018 -
19.016.648

-
19.286.064

-
19.507.265

-
19.598.544

Begroting 2017 na 1e 
wijziging

-
18.576.239

-
18.706.964

-
18.884.038

-
18.884.038

Verschil -440.409 -579.100 -623.227 -714.506

     

Verklaring:     

Impuls Brede scholen 
comb.functies -123 -123 -123  

Aanpassing maatstaven -4.9193 -123.371 -143.317 -199.081

accresontwikkeling -416.909 -442.378 -413.721 -433.934

plafond btw-
compensatiefonds -10.360 -10.473 -10.543 -10.584

WOZ-waardering -86.401 -87.690 -87.761 -87.801

Beëindigen betalingen derden -19.596 -22.471 -22.829 -22.797

boekjaar 2020 vs 2021    -35.969

Armoedebestrijding kinderen 
(DU) -57.122 -57.122 -57.122 -6.923

Armoedebestrijding onder 
ouderen -1.801    

WMO -54.153 -54.153 -54.430 -55.796

Decentralisatie AWBZ naar 
WMO -162.274 -161.554 -174.285 -171.157

Decentralisatie Jeugdzorg -82.243 -82.243 -98.133 -110.783

SD: Wwb klassiek -2.659 -2.673 -2.672 -2.671

SD: Nieuw Wajong -294 -311 -368 -8.302

SD: Nieuw begeleiding    -10.785

SD: WSW (direct naar 
Nissewaard) 502.719 465.462 442.077 442.077

Totaal wijziging algemene 
uitkering -440.409 -579.100 -623.227 -714.506

Dividend 
Taakveld 0.5 Treasury bevat het dividend op aandelen van Bank Nederlandse 
Gemeenten (24.414 aandelen BNG à 2,50 nominaal), Eneco, Evides en een rente 
risico-opslag m.b.t. het Kindzorgcentrum.
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Saldo financieringsfunctie
Het maakt voor de berekening van de kostprijs van een gemeentelijke taak geen 
verschil of de financiering met eigen of vreemd vermogen plaats vindt. De berekende 
rentekosten worden als bespaarde rente (€ 5 miljoen) ten gunste van de exploitatie 
gebracht. Het renteresultaat op het taakveld Treasury voor 2018 bedraagt € 288.984 
voordelig. Dit is het saldo van de externe rentelasten (€ 183.901) + de rente eigen 
vermogen (€ 4.870.464) verminderd met de aan de taakvelden toegerekende rente 
(-/-€ 5.343.349).

Onvoorzien
Er moet een redelijk bedrag voor onvoorziene uitgaven in de begroting worden 
opgenomen. Hiervoor wordt door de provincie geen norm geadviseerd. In de 
primaire begroting is ten behoeve van “onvoorziene” uitgaven een raming 
opgenomen van € 5 per inwoner, ofwel € 87.155 voor 2018.

Taakvelden
In het overzicht van Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien zijn de volgende 
taakvelden opgenomen:
0.5 Treasury (was 330 Nutsbedrijven, 911 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 
jaar, 913 overige financiële middelen en 914 geldleningen en uitzettingen langer of 
gelijk aan 1 jaar)
0.61 Onroerende Zaakbelasting woningen (was 930 Uitvoering Wet WOZ, 932 Baten 
onroerende zaakbelasting eigenaren en 940 Lasten heffing en invordering 
gemeentelijke belastingen)
0.62 Onroerende Zaakbelastingen niet woningen (was 930 Uitvoering Wet WOZ, 931 
Baten onroerende zaakbelasting gebruikers, 932 Baten onroerende zaakbelasting 
eigenaren en 940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen)
0.64 Belastingen overig (was 937 Baten hondenbelasting, 938 Baten 
reclamebelasting, 939 Precariobelasting en 940 Lasten heffing en invordering 
gemeentelijke belastingen)
0.7 Algemene uitkering gemeentefonds (was 921 Algemene uitkering 
gemeentefonds en 923 Integratie-uitkering Sociaal Domein)
0.8 Overige baten en lasten (was 922 Algemene baten en lasten, 980 Mutaties 
reserves en 990 Resultaat van de rekening van baten en lasten)
0.9 VPB (was 942 Vennootschapsbelasting)

Overzicht overhead

Algemeen
Volgens artikel 1 lid l van de BBV zijn overheadkosten alle kosten die samenhangen 
met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Doordat 
deze kosten niet toegerekend mogen worden aan de programma’s ontstaat er op elk 
programma een voordeel (t.o.v. de begroting 2016-2019) ten aanzien van de 
doorverdeling Personeelslasten/kostenplaatsen.
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Overzicht Overhead
Lasten 2017 2018 2019 2020 2021

      

Bestuursondersteuning      

Programmabegroting 2017-2020 
t/m de 1e wijziging 556.460 573.460 205.760 205.760 205.760

Mutaties bestaand beleid      

Inhuur security officer  5.000 5.000 5.000 5.000

Klanttevredenheidsonderzoek    -6.800  

Telefonisch 
bereikbaarheidsonderzoek  4.000 -4.000  -4.000

Totaal lasten 
bestuursondersteuning 556.460 582.460 206.760 203.960 206.760

      

Personeelskosten      

Programmabegroting 2017-2020 
t/m de 1e wijziging 3.496.545 3.359.353 3.225.720 3.005.353 3.005.353

Gewenst      

personele knelpunten 
termijnplanning /nieuwe 
taken/bestaande 
werkzaamheden

 628.325    

personele knelpunten c.a. - 
dekking vanuit restformatie 0,2 
soc. domein

 -11.748    

personele knelpunten c.a. - 
dekking vanuit restformatie  -132.816    

Mutaties bestaand beleid      

Salarissen  471.179 422.681 428.121 435.715

Personeelskosten website  10.000 10.000 10.000 10.000

Aanpassing functiewaardering  57.000 60.000 63.000 63.000

Te realiseren bezuiniging 
personeelskosten/bedrijfsvoering  179.253 289.253 519.253 519.253

Kapitaallasten  -134 -134 -134 -134

Doorverdeling personeelslasten  -265.059 -265.059 -265.059 -265.059

Totaal lasten 3.496.545 4.295.353 3.742.461 3.760.534 3.768.128
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personeelskosten

      

      

Interne zaken      

Programmabegroting 2017-2020 
t/m de 1e wijziging 276.253 265.503 265.503 265.503 265.503

Mutaties bestaand beleid      

Meubilair  5.000 5.000 5.000 5.000

Kantine en pantrybenodigheden  3.000 3.000 3.000 3.000

Documentatie  -9.003 -9.003 -9.003 -9.003

Totaal lasten Interne zaken 276.253 264.500 264.500 264.500 264.500

      

Automatisering      

Programmabegroting 2017-2020 
t/m de 1e wijziging 1.240.728 1.229.054 1.219.928 1.220.570 1.220.570

Mutaties bestaand beleid      

Beveiligingsplan GBA  10.016 10.016 10.016 10.016

Bijdrage Syntrophos  148.372 141.200 74.789 84.752

Totaal lasten Automatisering 1.240.728 1.387.442 1.371.144 1.305.375 1.315.338

      

Huisvesting binnendienst      

Programmabegroting 2017-2020 
t/m de 1e wijziging 513.735 477.263 519.009 454.812 454.812

Mutaties bestaand beleid      

Beveiliging  2.000 2.000 2.000 2.000

Overige verschillen per saldo     -3.500

Kapitaallasten  38 46 56 -9.771

Totaal lasten huisvesting 
binnendienst 513.735 479.301 521.055 456.868 443.541

      

Huisvesting buitendienst      

Programmabegroting 2017-2020 
t/m de 1e wijziging 6.044 7.147 6.337 6.229 6.229
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Mutaties bestaand beleid      

Arbo-middelen  -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

Cyclisch onderhoud     5.200

Doorverdeling personeelslasten  1.477 1.477 1.477 1.477

Kapitaallasten     -2.517

Doorberekende lasten aan 
taakvelden  8.298 8.298 8.298 5.686

Totaal lasten huisvesting 
buitendienst 6.044 6.922 6.112 6.004 6.075

      

Tractiemiddelen      

Programmabegroting 2017-2020 
t/m de 1e wijziging 0 -1 0 -1 -1

Kapitaallasten  -6.464 -6.212 -5.961 -13.504

Doorverdeling personeelslasten  3.736 3.736 3.736 3.736

Saldo overige verschillen  1.800 1.800 1.800 1.800

Doorberekende lasten aan 
taakvelden  929 676 426 7.969

Totaal lasten Tractiemiddelen 0 0 0 0 0

      

      

Stadhuis/museum      

Programmabegroting 2017-2020 
t/m de 1e wijziging 82.810 63.631 57.961 62.684 62.684

Algemeen onderhoud     -6.000

Buitenschilderwerk  65.000   -10.000

Kapitaallasten    4.500 1.065

Doorverdeling personeelslasten  9 9 9 9

Doorberekende lasten aan 
taakvelden  -47.230 -6 -3.278 10.843

Totaal lasten 
Stadhuis/museum 82.810 81.410 57.964 63.915 58.601

      

Financiën/P&O      
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Programmabegroting 2017-2020 
t/m de 1e wijziging 42.522 42.522 42.522 42.522 42.522

Totaal lasten Financiën/P&O 42.522 42.522 42.522 42.522 42.522

      

Totaal lasten overhead 6.215.097 7.139.910 6.212.518 6.103.678 6.105.465

      

Baten 2017 2018 2019 2020 2021

      

Bestuursondersteuning      

Programmabegroting 2017-2020 
t/m de 1e wijziging -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

Korting op premie WIA 62+ 
vervalt  6.000 6.000 6.000 6.000

Totaal baten 
bestuursondersteuning -15.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000

      

Personeelskosten      

Programmabegroting 2017-2020 
t/m de 1e wijziging -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000

Doorberekende personeelslasten 
aan producten      

Totaal baten 
personeelskosten -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000

      

Interne zaken      

Programmabegroting 2017-2020 
t/m de 1e wijziging -300 -300 -300 -300 -300

Doorberekende lasten aan 
producten      

Totaal baten Interne zaken -300 -300 -300 -300 -300

      

Automatisering      

Programmabegroting 2017-2020 
t/m de 1e wijziging 0 0 0 0 0

Doorberekende lasten aan 
producten      
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Totaal baten Automatisering 0 0 0 0 0

      

Huisvesting binnendienst      

Programmabegroting 2017-2020 
/m de 1e wijziging -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300

Doorberekende lasten aan 
producten      

Totaal baten Huisvesting 
binnendienst -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300

      

Huisvesting buitendienst      

Programmabegroting 2017-2020 
t/m de 1e wijziging -226 -226 -226 -226 -226

Huuropbrengst      

Doorberekende lasten aan 
producten      

Totaal baten Huisvesting 
buitendienst -226 -226 -226 -226 -226

      

Tractiemiddelen      

Programmabegroting 2017-2020 
t/m de 1e wijziging 0 0 0 0 0

Doorberekende lasten aan 
producten      

Totaal baten Tractiemiddelen 0 0 0 0 0

      

Stadhuis/museum      

Programmabegroting 2017-2020 
t/m de 1e wijziging 0 0 0 0 0

Doorberekende lasten aan 
producten      

Totaal baten 
Stadhuis/museum 0 0 0 0 0

      

Financiën/P&O      

Programmabegroting 2017-2020 -776 -776 -776 -776 -776
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t/m de 1e wijziging

Doorberekende lasten aan 
producten      

Totaal baten Financiën/P&O -776 -776 -776 -776 -776

      

Totaal baten overhead -37.602 -31.602 -31.602 -31.602 -31.602

      

Saldo overhead 6.177.495 7.108.308 6.180.916 6.072.076 6.073.863

Toelichting op overzicht overhead
Toelichting:
Bestuursondersteuning
Mutaties bestaand beleid:

 Uitgaven security officer
De kosten voor de security officer dienen met € 5.000 te worden verhoogd. 
Deze kosten worden gedekt vanuit de post organisatieontwikkeling uit het 
pro-gramma overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

 Klanttevredenheidsonderzoek
Dit onderzoek heeft niet in 2016 plaatsgevonden en is doorgeschoven naar 
2017. Het is een tweejaarlijks onderzoek. De ramingen dienen hierop te wor-
den aangepast.

 Telefonisch bereikbaarheidsonderzoek
Dit betreft een tweejaarlijks onderzoek, voor het laatst uitgevoerd in 2016. 
De raming is hierop aangepast.

Personeelskosten
Gewenst:

 Personele knelpunten
In januari is de voortgang van het collegeprogramma, als ook een vooruitblik 
van te realiseren nieuwe taken (2017 en verder) uitgewerkt. Hierop is een be-
leidsplanning opgesteld waarin is afgesproken wat er wanneer moet worden 
gerealiseerd. Inzichtelijk is gemaakt welke personele behoefte er is ten aan-
zien van de termijnplanning en de nieuwe en de al bestaande taken. In de 
hui-dige werkplanning is geen rekening gehouden met aanvullende inzet op 
pro-jecten, nieuwe taken terwijl in de praktijk ook knelpunten in bestaande 
ta-ken/werkwijzen zijn geconstateerd. Bij onbalans tussen belasting en 
belast-baarheid van mensen groeit de werkdruk. Een structureel te hoge 
werkdruk is niet goed. Werkdruk en werkstress leiden uiteindelijk tot 
slechtere prestaties en meer (langdurig) ziekteverzuim. Door uitbreiding 
formatie (incidenteel of structureel) wordt de balans hersteld en is realiseren 
van genoemde taken goed mogelijk.

Het gaat om de volgende knelpunten/taken:
Knelpunten door nieuwe taken ( € 168.400):

 Nieuwe wettelijke taken op het gebied van informatieveiligheid, BIG-normen 
en ISO i.s.m.Hellevoetsluis en Westvoorne;

 Nieuwe erfgoedwet
 Omgevingswet
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Werkzaamheden in het kader van grondexploitaties (per saldo 0);
 Brinkgroep herijkt opzet grondexploitaties
 Aanstelling planeconoom en projectleider noodzakelijk
 Werkzaamheden uitkoop en verkabeling

Incidentele inhuur ( PM)
 Er dient rekening te worden gehouden met hogere uitgaven voor incidentele 

inhuur tot de vorming van de AFO als gevolg van vrijgekomen, maar niet 
inge-vulde vacatures en in het algemeen voor zaken zoals ziekte, 
zwangerschap, speciale projecten en piekdrukte.

Knelpunten in bestaande werkzaamheden ( € 459.925):
 Communicatie (beleidsplan)
 Economische zaken en toerisme in samenhang met Kunst en Cultuur
 Beleidsfunctionaris algemeen BOR
 Diverse functies sector samenleving afdeling Voorzieningen
 Museale projecten

Dekking kosten personele knelpunten:
Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat aangegane personele verplichtingen bij 
ingangsdatum AFO zoveel als mogelijk/wenselijk eindigen. Dat betekent dat 
personele knelpunten financieel zijn verwerkt tot en met 2018. Mocht dit geheel of 
gedeeltelijk niet lukken dan zal voor de kosten na 2018 nog voor nadere dekking 
dienen te worden gezorgd. Deze eventuele extra kosten na 2019 zijn als P.M. post 
opgenomen.
Voor bovengenoemde knelpunten/taken is deels dekking aanwezig. Zo is dekking 
binnen grondexploitaties, vacaturegelden, Sociaal Domein (Rijksvergoeding) en inzet 
van restformatie mogelijk.
Mutaties bestaand beleid:

 Salarissen
De raming voor post salarissen 2018 stijgt met € 471.179.
In de kadernota 2018 is een bedrag opgenomen voor de loonkostenstijging 
voor 2018 van € 370.000. Dit was gebaseerd op een te verwachte 
loonkosten-stijging van 2%, zijnde € 170.000, alsmede een bedrag van € 
200.000 voor overige mutaties, zoals wijzigingen in de formatie, voortzetting 
tijdelijke aan-stellingen en doorwerkingen van periodieken en 
functiewaarderingen. 
Thans zijn de uitkomsten van de nieuw afgesloten gemeentelijke CAO 
bekend: 3,25% loonstijging (waarvan een deel alleen over het IKB deel 
berekend wordt). Dit leidt tot een verdere verhoging van de salariskosten met 
(afge-rond) € 50.000. Tezamen met nieuwe ramingen voor 
beloningsdifferentia-tie/bevorderingen/waarnemingen voor in totaal € 51.179, 
vallen de loonkosten € 101.179 hoger uit t.o.v. de Kadernota.

 Personeelskosten website
Extra personeelskosten inzake de gemeentelijke website worden gedekt 
vanuit de post organisatieontwikkeling uit het programma overzicht algemene 
dek-kingsmiddelen en onvoorzien.

 Aanpassing functiewaardering 
Dit betreft hogere loonkosten n.a.v. aanpassing van de functiewaardering van 
een aantal medewerkers.

 Te realiseren bezuiniging bedrijfsvoering 
Bij de behandeling van de meicirculaire van het gemeentefonds is gelet op de 
positieve uitkomst hiervan geadviseerd om een deel van de vrij besteedbare 
middelen in te zetten voor de taakstellende bezuiniging personeelskosten (cie. 
BZM 20 juni 2017).
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 Bate:Korting op premie WIA62+
De korting op de premie WIA 62+ is vervallen

Interne zaken
Mutaties bestaand beleid:

 Meubilair
Door toenemende fysieke klachten van medewerkers moet steeds meer 
bestaand meubilair worden aangepast of nieuw bijzonder meubilair worden 
aangeschaft. Daarnaast zorgt toenemende wijziging in bemensing 
werkruimten en verloop van medewerkers voor meer kosten aan meubilair.

 Kantine en pantrybenodigheden
De raming dient met € 3.000 te worden verhoogd als gevolg van hogere 
kosten van inkoop van producten

 Documentatie
De raming kan worden verlaagd met € 9.003 tot een bedrag van € 50.000.

Automatisering
Mutaties bestaand beleid:

 Beveiligingsplan GBA
Er wordt niet langer een apart beveiligingsplan GBA opgesteld, maar dit is op-
genomen in het gemeente brede informatieveiligheidsplan. De raming is over-
geheveld van Programma 0.

 Bijdrage Syntrophos
De bijdrage is opgenomen conform de begroting van Syntrophos.

Met betrekking tot deze begroting is door Brielle aangesloten bij de zienswijze zoals 
die ook door de gemeente Westvoorne is ingediend.
Dit voorbehoud kan op hoofdlijnen als volgt nader worden geduid:

1. De uitgesproken ambities van de gemeenschappelijke regeling moeten een 
prominente plaats in de begroting krijgen. We hebben het dan naast meer 
continuïteit, hogere kwaliteit, professionaliteit, deskundigheid, efficiëntie, 
besparingen, verbeteren van dienstverlening aan burgers, bedrijven en in-
stellingen ook over het realiseren van schaalvoordelen.

2. De gepresenteerde begroting is opgesteld op basis van bestaande gegevens 
en neutrale begrotingsontwikkeling. Er is niet geanticipeerd op de toetre-ding 
van de gemeente Hellevoetsluis en op de gevolgen van Syntrophos 2.0, de 
opdracht aan Login en de daaruit voortvloeiende gevolgen enerzijds op de 
begroting 2017, maar ook structureel op de begroting 2018 en ver-der.

3. De begrotingstoelichting is te beperkt om voldoende inzicht en een gefun-
deerd oordeel te verkrijgen in de kostenontwikkeling en opbouw.

In de begroting 2018 komen de ambities van de gemeenschappelijke regeling niet of 
nauwelijks aan de orde. Over de toekomstige ontwikkelingen - denk hierbij o.a. aan 
de nieuw te bouwen werkorganisatie Voorne, de aansluiting van Hellevoetsluis, de 
resultaten van Syntrophos 2.0 - wordt slechts één regel ge-wijd terwijl dit alles een 
grote impact voor Syntrophos zal betekenen. Syn-trophos 2.0 zal eind 2018 
gerealiseerd moeten zijn. De speerpunten hierin zijn Techniek en Organisatie & 
Dienstverlening. Helaas moet geconstateerd worden dat daarover weinig informatie 
wordt verstrekt in de verschillende P&C-stukken. 
Gelet op de mate waarin de ontwikkelingen zich de afgelopen periode hebben 
voltrokken, begrijpen wij dat het niet reëel is deze in deze conceptbegroting te 
vertalen. Voorgesteld word in volgende P&C documenten, met name de eerste 
begrotingswijziging dit jaar ten behoeve van de begroting 2018, duidelijk te maken 
wat de gevolgen zijn van de verschillende projecten en ingezette inter-venties. Het is 
ook van belang dat duidelijk wordt gemaakt op welke wijze ge-volg wordt gegeven 
aan de opgestelde ambitie en visie, met name waar het gaat om de continuïteit, 
hogere kwaliteit, professionaliteit en deskundigheid, efficiëntie en besparingen en op 
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welke wijze de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen kan worden 
verbeterd. De eerste begrotingswijziging moet meer en een beter inzicht geven in de 
gevolgen van Syntrophos 2.0 en de ontwikkelingen omtrent de werkorganisatie 
Voorne, waaronder de toetre-ding van Hellevoetsluis.
De toelichting in de begroting is in zijn algemeenheid, ook los van bovenstaande 
ontwikkelingen, te beperkt om voldoende inzicht en een gefundeerd oordeel te 
verkrijgen in de kostenontwikkeling en de kostenopbouw in het geheel, maar ook 
specifiek voor onze gemeente. In de begroting is per onderdeel op zich terug te 
vinden wat de kostenontwikkeling op het gebied is van ICT, GEO en telefonie. Maar 
de onderliggende onderbouwing van deze kostenontwikkeling is naar ons oordeel 
onvoldoende duidelijk. Wij verwachten onder meer als gevolg van de ontwikkeling 
van Syntrophos 2.0 een verbetering van inzicht en transparantie in de 
kostenontwikkeling, cijfermatig en inhoudelijk.
Huisvesting binnendienst
Mutaties bestaand beleid:

 Beveiliging 
Het budget voor beveiliging stadskantoor dient met € 2.000 verhoogd te wor-
den als gevolg van hogere onderhoudskosten, jaarlijkse inspecties en 
verplichte certificering.

 Saldo overige verschillen
De overige mutaties betreffen het saldo van diverse verschillen.

Huisvesting buitendienst
Mutaties bestaand beleid:

 Arbo-middelen
In 2016 is een nieuw kledingbeleid ingevoerd. Arbokleding (veiligheidsjassen, 
-broeken en -schoeisel) zit in het budget Arbo-middelen van de afdeling Be-
heer Openbare Ruimte (BOR). Voor de overige kleding (T-shirts, spijkerbroe-
ken etc.) heeft de afdeling Personeel en organisatie (P&O) een budget. De 
verlaging met € 10.000 betreft een correctie van deels dubbel opgenomen 
budget.

 Cyclisch onderhoud
In 2021 moet de verlichting en de accu’s van de noodverlichting vervangen 
worden; de kosten bedragen € 5.200.

 Doorverdeling personeelslasten en kostenplaatsen
Wegens herziening van het BBV moeten de kosten van overhead afzonderlijk 
worden geraamd (zie Overzicht overhead). De direct toe te rekenen perso-
neelslasten en aandelen in kostenplaatsen worden nog wel verantwoord op de 
diverse programma’s. De mutaties op personeelskosten en kostenplaatsen 
zijn zo nodig bij het Overzicht overhead toegelicht.

 Saldo overige verschillen
De overige mutaties betreffen het saldo van diverse verschillen.

Tractiemiddelen
Mutaties bestaand beleid:

 Kapitaallasten
Als gevolg van het “nieuwe werken“ bij de buitendienst is tot een ander 
inzicht gekomen voor wat betreft de geplande uitbreiding met een pick-up. 
Deze in-vestering is tot nader order uitgesteld.

 Doorverdeling personeelslasten en kostenplaatsen
Wegens herziening van het BBV moeten de kosten van overhead afzonderlijk 
worden geraamd (zie Overzicht overhead). De direct toe te rekenen perso-
neelslasten en aandelen in kostenplaatsen worden nog wel verantwoord op 
de diverse programma’s. De mutaties op personeelskosten en kostenplaatsen 
zijn zo nodig bij het Overzicht overhead toegelicht.
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 Saldo overige verschillen
De overige mutaties betreffen het saldo van diverse verschillen.

Stadhuis/museum
Mutaties bestaand beleid:

 Buitenschilderwerk
Door het aanvragen van een groot-onderhoudssubsidie in 2017 waarbij ook 
subsidie wordt gegeven aan buitenschilderwerk, is het schilderwerk van het 
stadhuis gepland in 2017, doorgeschoven naar 2018. De hoogte van subsidie 
kan tot 50% bedragen.

Financiën/P&O
Mutaties bestaand beleid: 
geen

Investeringen
Ten aanzien van dit overzicht zijn in het investeringsschema 2018-2021 de volgende 
investeringen opgenomen:
2018

 Vervangen Mercedes pick-up 17-VNB-7
Investeringsbedrag: € 60.000
Afschrijving: 10 jaar lineair.
Toelichting: Dit voertuig is in 2008 aangeschaft en komt met een 
afschrijvings-termijn en economische levensduur van 10 jaar in 2018 in 
aanmerking voor vervanging. De aanschafprijs bedraagt € 60.000; 
afschrijving en kapitaallasten vanaf 2019.

 Vervangen Mercedes pick-up 58-VNK-6 en
Vervangen Mercedes pick-up 72-VNF-4
Investeringsbedrag: € 80.000
Afschrijving: 10 jaar lineair.
Toelichting: Beide voertuigen zijn in 2008 aangeschaft en komen met een 
afschrij-vingstermijn en economische levensduur van 10 jaar in 2018 in 
aanmerking voor vervanging. De aanschafprijs per voertuig bedraagt € 
40.000; afschrijving en kapitaallasten vanaf 2019.

 Vervangen tractor Brielle
Investeringsbedrag: € 39.340
Afschrijving: 15 jaar lineair.
Toelichting: Deze tractor is in 2003 aangeschaft en komt met een 
afschrijvings-termijn en economische levensduur van 15 jaar in 2018 in 
aanmerking voor vervanging. De aanschafprijs bedraagt € 39.340; 
afschrijving en kapitaallasten vanaf 2019.

2019
 Vervangen Mercedes pick-up BX-FJ-25

Investeringsbedrag: € 60.000
Afschrijving: 10 jaar lineair.
Toelichting: Dit voertuig is in 2009 aangeschaft en komt met een 
afschrijvings-termijn en economische levensduur van 10 jaar in 2019 in 
aanmerking voor vervanging De aanschafprijs bedraagt € 60.000; afschrijving 
en kapitaallasten vanaf 2020.

 Vervangen vervoermiddel BOA 
Investeringsbedrag: € 30.000
Afschrijving: 5 jaar lineair.
Toelichting: Dit voertuig is in 2014 aangeschaft en komt met een 
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afschrijvings-termijn en economische levensduur van 5 jaar in 2019 in 
aanmerking voor vervan-ging. De aanschaf wordt voorshands geraamd op € 
30.000; afschrijving in 5 jr. en kapitaallasten vanaf 2020.

 Torentje stadhuis 
Investeringsbedrag: € 100.000
Afschrijving: 25 jaar lineair.
Toelichting: Tijdens de restauratie van het stadhuis in 1956 zijn de daken en 
het torentje vernieuwd. Het torentje staat nu al 61 jaar in “weer en wind “.De 
afgelo-pen jaren is er bij schilderwerkzaamheden van de toren van het 
Stadhuis diverse keren houtrot gerepareerd. De staanders / poten aan de 
buitenzijde van de toren zijn door deze reparaties verzwakt. In 2015 is een 
inspectie geweest waarbij werd geconstateerd dat de toren gedemonteerd 
moet worden waarna hij in een werk-plaats gerestaureerd kan worden. De 
laatste inspectie in 2017 geeft aan dat er meer houtrot in en rond het torentje 
is gekomen. De totale kosten worden ge-raamd op € 100.000. In het 
investeringsschema van de begroting 2017-2020 was voor het jaar 2019 
rekening gehouden met een bedrag van € 50.000.

2021
 Vervangen Mercedes bus pompen en gemalen

Investeringsbedrag: € 55.000
Afschrijving: 10 jaar lineair.
Toelichting: Dit voertuig is in 2009 aangeschaft en komt met een 
afschrijvings-termijn en economische levensduur van 10 jaar in 2021 in 
aanmerking voor ver-vanging. De aanschafprijs bedraagt € 60.000; 
afschrijving en kapitaallasten vanaf 2022.

Lokale heffingen

Algemeen
Ingevolge artikel 9 van het BBV dient in de begroting een afzonderlijke paragraaf te 
worden gewijd aan de lokale heffingen. Artikel 10 van het besluit geeft vervolgens 
aan dat in deze paragraaf tenminste aandacht dient te worden besteed aan:
de geraamde inkomsten;
het beleid ten aanzien van de lokale 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 geraamd 
baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten 
zijn die ten grondslag liggen aan deze berekening en hoe deze uitgangspunten bij de 
tariefstelling worden gehanteerd;
een aanduiding van de lokale lastendruk;
een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. 
Hieronder wordt nader op deze punten ingegaan.

De geraamde inkomsten
Progr. Omschrijving 2018 2019 2020 2021

9 Onroerende 
zaakbelastingen -2.521.001 -2.562.039 -2.584.461 -2.593.831
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3 Marktgelden -13.924 -13.924 -13.924 -13.924

9 Precariorechten -72.823 -72.823 -72.823 -72.823

7 Afvalstoffenheffing -1.228.820 -1.237.070 -1.245.320 -1.253.570

7 Rioolheffing -1.861.035 -1.915.554 -1.926.754 -1.937.954

3 Woonforensenbelasting -2.210 -2.210 -2.210 -2.210

9 Hondenbelasting -116.177 -116.177 -116.177 -116.177

3 Toeristenbelasting -290.919 -290.919 -290.919 -290.919

9 Reclamebelasting -80.000 -80.000 -80.000 -80.000

0 Secretarieleges -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

8 Bouwleges -160.919 -160.919 -160.919 -160.919

7 Lijkbezorgingsrechten -97.488 -97.488 -97.488 -97.488

 Totaal -
6.645.316

-
6.749.123

-
6.790.995

-
6.819.815

* Op de genoemde bedragen is nog geen eventuele trendmatige verhoging 
ten opzichte van de tarieven van 2017 toegepast.

Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen
In het “Collegeprogramma 2014-2018” is als doel opgenomen: Gemeentelijke 
belastingen worden niet meer dan trendmatig verhoogd.

Overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen
De tarieven van de onroerendezaakbelastingen, de forensenbelasting, de 
hondenbelasting, de land- en watertoeristenbelasting en de precariobelasting worden 
jaarlijks aangepast met de inflatiecorrectie. Voor de berekening van het tarief van de 
OZB zal het bestaande tarief eerst worden gecorrigeerd met de gemiddelde 
ontwikkeling van de WOZ-waarde op de peildatum en daarna worden aangepast met 
de inflatiecorrectie.
De tarieven van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing kunnen jaarlijks worden 
aangepast en zijn maximaal 100% kostendekkend.
De tarieven van de retributies, het marktgeld, de leges en de lijkbezorgingsrechten 
worden jaarlijks eveneens aangepast met de inflatiecorrectie. Daarnaast zal op basis 
van calculaties worden bezien in hoeverre, deze tarieven die hoogstens 
kostendekkend mogen zijn, de geraamd baten de ter zake geraamde lasten niet 
overschrijden.
Onroerendezaakbelastingen
Onder de naam “onroerendezaakbelastingen” worden ter zake van binnen de 
gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven:

 een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar 
een onroerende zaak al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of 
persoonlijk recht gebruikt (geldt alleen voor niet-woningen).
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 een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van 
een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt 
recht. 

De heffingsmaatstaf is de op de voet van de Wet waardering onroerende zaken voor 
de onroerende zaak vastgestelde waarde voor het tijdvak waarbinnen het 
kalenderjaar valt.
Rioolheffing
Onder de naam “smalle rioolheffing” wordt vanaf 2010 een heffing geheven van de 
gebruiker van een eigendom van waaruit afvalwater, grondwater of hemelwater 
vandaan komt. Het maakt niet meer uit of het eigendom direct of indirect op de 
riolering is aangesloten. Maatstaf van de heffing is het aantal kubieke meter water 
dat wordt afgevoerd. Bedrijven en instellingen waarop meer dan het basistarief van 
toepassing is, worden apart aangeslagen.
Het tarief voor rioolheffing wordt berekend aan de hand van de directe kosten plus 
een opslag voor de overheadkosten. De opslag voor de overheadkosten wordt 
berekend volgens de Financiële verordening gemeente Brielle 2016 opgenomen 
methode. Het tarief mag maximaal 100% kostendekkend zijn.
Berekening tarief rioolheffing  

energie en water 75.503

onderhoud en reiniging 164.320

planvorming 130.000

inspectie 20.000

bijdrage zuiveringschap 68.518

diverse exploitatielasten 35.996

huisvesting buitendienst en tractie 90.102

kapitaallasten 1.041.049

directe personeelskosten 223.035

aandeel overhead 68.081

oninbaar 14.000

doorberekende kosten -1.500

doorberekend > 100 m3 -217.291

bezwaar 19.400

 1.731.213

beschikking egalisatiereserve -68.069

door te berekenen via heffing 1.663.144

verwacht aantal aansluitingen 
(afgerond) 7.594

tarief rioolheffing 219,00
Afvalstoffenheffing
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De afvalstoffenheffing wordt geheven van degene die feitelijk gebruik maakt van een 
perceel ten aanzien waarvoor een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke 
afvalstoffen geldt. Afvalstoffenheffing wordt niet geheven van bedrijven.
Het tarief is een vast bedrag per perceel. Het tarief voor afvalstoffenheffing wordt 
berekend aan de hand van de directe kosten plus een opslag voor de 
overheadkosten. De opslag voor de overheadkosten wordt berekend volgens de 
Financiële verordening gemeente Brielle 2016 opgenomen methode. Het tarief mag 
maximaal 100% kostendekkend zijn.
Berekening tarief 
afvalstoffenheffing  

stortkosten restafval 413.794

stortkosten GFT 53.050

ophalen huisvuil 405.521

ophalen en verwerken kunststof 
verpakkingen 26.441

kosten afvalcontainers 129.900

diverse exploitatielasten 62.250

huisvesting buitendienst en tractie 147.905

kapitaallasten 133.844

directe personeelskosten 194.243

aandeel overhead 79.125

oninbaar 5.000

doorberekende kosten -121.520

doorberekend > 100 m3 10.000

bezwaar 1.539.553

 1.731.213

beschikking egalisatiereserve -300.733

door te berekenen via heffing 1.238.820

verwacht aantal aansluitingen 
(afgerond) 7.508

tarief afvalstoffenheffing 165,00
Leges
Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het genot van door de 
gemeente verstrekte diensten. Uitgangspunt is maximaal 100% kostendekkendheid.
Lijkbezorgingsrechten
Onder deze naam worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en 
voor door of vanwege de gemeente verleende diensten in verband met de 
begraafplaats.
Marktgelden
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Voor het hebben van een standplaats op de als marktterrein aangewezen openbare 
wegen of gedeelten daarvan wordt een recht geheven onder de naam “marktgeld”.
Precariobelasting
Van degene die één of meer voorwerpen heeft onder, op of boven voor de openbare 
dienst bestemde gemeentegrond dan wel degene te wiens behoeve voorwerpen 
onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond worden 
aangetroffen wordt precariobelasting geheven.
Retributies 
Voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst 
bestemde gemeentebezittingen of van voor de openbare dienst bestemde werken of 
inrichtingen die bij de gemeente in beheer of onderhoud zijn; of het genot van door 
de gemeente verstrekte diensten, tenzij deze bedrijfsmatig worden verstrekt of 
bestaan in het tijdelijk ter beschikking van particulieren stellen van 
gemeentepersoneel worden rechten geheven onder de naam “retributie”.
De tarieven van de retributies hebben een zodanige hoogte dat voor de kosten van 
personeel en materieel maximaal 100 % kostendekking wordt bereikt. De 
gehanteerde tarieven zijn dan ook gebaseerd op calculaties die in principe jaarlijks 
worden geactualiseerd.
Forensenbelasting
Deze belasting wordt geheven van personen die niet in de gemeente wonen maar 
wel een gemeubileerde woning (voor meer dan 90 dagen per jaar) ter beschikking 
houden. Kort gezegd wordt met deze belasting de “tweede woningbezitter” belast. 
De heffing betreft een vast bedrag per woning afhankelijk van de waarde van die 
woning.
Toeristenbelasting
Bij de toeristenbelasting wordt onderscheid gemaakt tussen landtoeristen en 
watertoeristen. Eerstgenoemde wordt geheven ter zake het tegen vergoeding 
houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente in hotels, pensions, 
vakantieonderkomens, mobiele kampeeronderkomens van personen die niet als 
ingezetene van de gemeente zijn ingeschreven. De watertoeristenbelasting wordt 
geheven ter zake het houden tegen vergoeding van verblijf binnen de gemeente op 
vaartuigen. Belastingplichtig is degene die gelegenheid geeft tot het houden van 
verblijf. Dit zijn de recreatieondernemers en hotel- en pensioneigenaren.
Reclamebelasting
De reclamebelasting is van toepassing in de binnenstad van Brielle, in het gedeelte 
dat is gelegen binnen de stadswallen (de vesting). Binnen dit gebied wordt een 
belasting geheven ter zake van openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de 
openbare weg. De inkomsten worden na aftrek van de kosten beschikbaar gesteld 
aan de stichting City Management Brielle. Het doel van de stichting is de binnenstad 
van Brielle economisch te versterken en meer bezoekers naar de binnenstad te 
trekken, zodat alle ondernemers hiervan profiteren.
Hondenbelasting
Onder de naam “hondenbelasting” wordt een directe belasting geheven ter zake van 
het houden van een hond binnen de gemeente.  

Een aanduiding van de lokale lastendruk
Bij het berekenen van de lokale lastendruk worden alleen die belastingen betrokken 
die nagenoeg voor iedereen van toepassing zijn. Voor Brielle betekent dit de 
rioolrechten, de afvalstoffenheffing en de OZB.
Milieulasten
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Rekening houdend met de geraamde kosten voor de komende jaren en de 
ontwikkeling van het aantal aansluitingen is besloten om voor de jaren 2013-2019 
het tarief jaarlijks met 2,5% te laten stijgen. Het tarief afvalstoffenheffing is in 2013, 
als gevolg van het lagere verwerkings-tarief voor restafval, met € 24 verlaagd tot € 
177. Daarbij was budgettaire ruimte gehouden voor de in 2013 nader uit te werken 
maatregelen uit het afvalbeleidsplan 2013-2017. Nu deze maatregelen nader vorm 
hebben gekregen is een nieuwe calculatie opgesteld en kan het tarief alsnog 
verlaagd worden met € 12.
De tarieven worden dan:

2012 € 201

2013 € 177

2014 t/m 
2018 € 165

Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021

Afvalstoffenheffing 165 165 165 165 165

Rioolrecht 214 219 224 224 224

Totaal milieulasten 379 384 389 389 389

Voorgaande jaar 374 379 384 389 389

Stijging/daling 5 5 5 0 0

Stijging/daling milieulasten in % op 
basis prijspeil t/m 31 december 2017  1,32% 2,64% 2,64% 2,64%

Ontwikkeling gemeentelijke woonlasten
Bij een gemiddelde stijging/daling van de WOZ-waarde zullen de OZB-tarieven 
evenredig dalen/stijgen. Uit de door het SVHW uitgevoerde marktanalyse is naar 
voren gekomen dan de waarde van woningen in de gemeente Brielle ten opzichte 
van vorig jaar gestegen zijn met ca. 2,8%. In het onderstaande overzicht is 
gerekend met een gemiddelde woningwaarde van € 208.639 m.b.t. 2017. Voor de 
jaren 2018 - 2021 wordt gerekend met een gemiddelde woningwaarde van € 
214.481 (stijging 2,8% t.o.v. 2017 volgens opgave SVHW).
Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021

Lasten voor een gebruiker/huurder      

Totaal milieulasten, zie boven 379 384 389 389 389

Voorgaande jaar 374 379 384 389 389

Mutatie 5 5 5 0 0

Mutatie woonlasten huurder in % op 
basis prijspeil t/m 31 december 2017      

  1,32% 2,64% 2,64% 2,64%

Lasten voor de bewoner van een 
eigen woning      



116

Totaal woonlasten gebruiker, zie boven 379 384 389 389 389

OZB als eigenaar 218 218 218 218 218

Totaal woonlasten bewoner/eigenaar 597 602 607 607 607

Voorgaande jaar 589 597 602 607 607

Mutatie 5 5 5 0 0

Mutatie woonlasten bewoner/eigenaar in 
% op basis prijspeil t/m 31 december 
2017

 0,84% 1,68% 1,68% 1,68%

Beleid
Rioolheffing
Per 1 januari 2008 is een nieuwe gemeentelijke belasting ingevoerd: de rioolheffing. 
Anders dan de rioolrechten ziet de rioolheffing niet alleen op rioleringskosten, maar 
ook op het beheer van regenwater en grondwater.
Op 28 juni 2007 heeft de Eerste Kamer de Wet gemeentelijke watertaken 
aangenomen. Deze wet breidt met ingang van 1 januari 2008 zowel de wettelijke 
rioleringszorg als het gemeentelijke kostenverhaal hierbij uit. Met ingang van 2008 
krijgen gemeenten twee extra rioleringstaken, wat het totaal op drie brengt: Zorg 
voor doelmatige inzameling en transport van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater, 
alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater door middel van kleinere 
individuele installaties voor de behandeling van afvalwater (IBA). Dit wordt ook wel 
de “waterketen” genoemd.
Zorg voor doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater, voor 
zover van degene die zich daarvan moet ontdoen redelijkerwijs niet kan worden 
gevergd het hemelwater zelf op of in de bodem of in het oppervlaktewater te 
brengen. Dit betreft het gedeelte van het zogenoemde “watersysteem” dat onder 
andere ziet op het inzamelen, de berging, het transport, de nuttige toepassing en 
het, al dan niet na zuivering, op of in de bodem of in het oppervlaktewater brengen 
van hemelwater, en het afvoeren naar een inrichting.
Zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen om 
structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond 
gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover deze 
voorzieningen doelmatig zijn en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie 
behoren. Dit betreft het gedeelte van het “watersysteem” dat onder andere ziet op 
het inzamelen, de berging, het transport, de nuttige toepassing en het, al dan niet 
na zuivering, op of in de bodem of in het oppervlaktewater brengen van grondwater, 
en het afvoeren naar een inrichting.
De zorgplicht voor de inzameling en het transport van het stedelijk afvalwater wordt 
in de Wet milieubeheer geregeld. De hemelwaterzorgplicht en de 
grondwaterzorgplicht worden vastgelegd in de Wet op de waterhuishouding.
Splitsing van kosten
Voor de kosten van enerzijds het afvalwater en anderzijds het regen- en grondwater 
kunnen op grond van artikel 228a Gemeentewet twee afzonderlijke belastingen 
worden geheven. Het artikel biedt gemeenten echter ook de mogelijkheid van één 
heffing, waaruit zowel de uitgaven voor afvalwater als regen- en grondwater worden 
bekostigd. Zij kunnen dan zelf bepalen of en wanneer in een geleidelijk traject 
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gekozen wordt voor de financiële ontvlechting van beide heffingen, en hoe dit in een 
specifiek geval vorm krijgt. Het uitgangspunt voor de heffing is echter dat de kosten 
in de gemeentelijke begroting voor afvalwaterzorg, hemelwaterzorg en 
grondwaterzorg waar mogelijk afzonderlijk inzichtelijk worden gemaakt. In elk geval 
zal van nieuwe kosten die uit de uitgebreide zorgplichten voortvloeien, moeten 
worden aangegeven of zij vallen onder de categorie huishoudelijk- en 
bedrijfsafvalwater of hemel- en grondwater. 
Belastingkarakter
Het huidige rioolrecht heeft een retributiekarakter voor de bekostiging van door de 
gemeente te verlenen diensten of het gebruik van gemeentelijke voorzieningen. De 
nieuwe gemeentelijke heffing heeft daarentegen het karakter van een 
bestemmingsheffing, bedoeld om kosten voor noodzakelijk geachte (collectieve) 
maatregelen ten aanzien van riolering, hemelwater en grondwater te kunnen 
verhalen. Omdat het een bestemmingsheffing is, hoeft in de relatie met de 
belastingplichtige geen sprake te zijn van een rechtstreekse tegenprestatie in de 
vorm van een verleende dienst of een voorziening.
Gemeente blijft belastingplicht bepalen
Net zoals bij het huidige rioolrecht, mogen gemeenten de rioolheffing zelf door 
middel van een eigen belastingverordening nader vormgeven. Zaken als het bepalen 
van de belastingplichtige, de heffingsgrondslag en de heffingsmaatstaf worden dus 
overgelaten aan het gemeentebestuur. Gemeenten mogen zowel gebruikers als 
eigenaren, of slechts één van beide categorieën, als belastingplichtigen voor de 
heffing aanwijzen. Hierin komt geen verandering. Zodoende kunnen gemeenten 
zoveel mogelijk aansluiten bij het systeem dat zij gebruiken voor de heffing van het 
rioolrecht.
Wat betekent dit voor de gemeente Brielle?
De budgettaire consequenties die voorvloeien uit het verbreed gemeentelijk 
rioleringsplan (VGRP) zijn in de begroting verwerkt. Het tarief rioolheffing wordt voor 
de jaren 2017-2019 jaarlijks met 2,5% verhoogd: 2018 € 219, 2019 € 224, 2020 € 
224 en 2021 € 224. Door een wijziging in verband met de toerekening van overhead 
in het kader van de wetwijziging BBV kan het zijn dat de tarieven rioolrecht en 
afvalstoffenheffing niet meer 100% kostendekkend zijn.

Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid
Kwijtschelding van een gemeentelijke belasting kan worden verleend indien de 
belastingplichtige niet in staat is anders dan met buitengewoon bezwaar de aanslag 
geheel of gedeeltelijk te betalen. Van buitengewoon bezwaar is in het algemeen 
sprake indien de middelen om een aanslag te betalen ontbreken en ook niet binnen 
afzienbare tijd kunnen worden verwacht. Teneinde de rechtszekerheid en 
rechtsgelijkheid voor elke burger te waarborgen is er een landelijk geldend 
kwijtscheldingsbeleid ontwikkeld en vastgelegd in de Uitvoeringsregeling 
Invorderingswet 1990. Artikel 255 van de Gemeentewet bepaald vervolgens dat - 
voor wat betreft het verlenen van kwijtschelding – de gemeenten de rijksregeling 
dienen te volgen, zoals deze in de genoemde uitvoeringsregeling is vastgelegd.
De kwijtscheldingsmogelijkheden zijn vastgelegd in de Verordening kwijtschelding.
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Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Algemeen
Volgens artikel 11 lid 2 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient de 
paragraaf weerstandsvermogen ten minste te bevatten:
het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s;
een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
een inventarisatie van de risico’s. Kengetallen en een beoordeling van de onderlinge 
verhouding in relatie tot de financiële positie.
Samengevat geeft deze paragraaf aan hoe robuust de begroting is, hetgeen van 
belang is wanneer er zich een financiële tegenvaller voordoet. Het gaat hierbij om de 
mate waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken om substantiële 
tegenvallers op te vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet 
worden. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen enerzijds de 
weerstandscapaciteit en anderzijds de daarmee af te dekken risico’s. Voor het 
beoordelen van de robuustheid van de begroting is dus inzicht nodig in de omvang 
en achtergronden van de risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit. Het 
weerstandsvermogen kan betrekking hebben op het begrotingsjaar zelf (statisch), 
het kan ook betrekking hebben op de gevolgen voor meerdere begrotingsjaren 
(dynamisch weerstandsvermogen).
Onder de weerstandscapaciteit wordt verstaan de noodzakelijk aanwezige capaciteit 
aan geldmiddelen om financiële risico’s, waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen 
of verzekeringen zijn afgesloten, te kunnen opvangen. Zij geeft aan in hoeverre 
onverwachte, substantiële niet begrote kosten gedekt kunnen worden. Het gaat om 
die elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden. Mogelijke 
onderdelen van de weerstandscapaciteit zijn:
de post onvoorziene uitgaven;
de vrij aanwendbare reserves;
de onbenutte belastingcapaciteit: hieronder verstaan we de beschikbare ruimte in de 
tarieven van de belastingen en heffingen oftewel de mogelijkheden om de 
belastingtarieven te verhogen;
de stille reserves: dit is het verschil tussen de boekwaarde en de feitelijke waarde 
van activa die te gelde gemaakt kunnen worden.
Onderscheid kan worden gemaakt tussen incidentele en structurele 
weerstandscapaciteit. Met het eerste wordt bedoeld het vermogen om calamiteiten 
en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft 
op de voortzetting van taken op het bestaande niveau. Met de structurele 
weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen 
worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten 
koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken. De precieze definitie van het 
weerstandsvermogen hangt mede af van het geformuleerde financiële beleid 
(bijvoorbeeld het rentebeleid en het beleid rond reserves en voorzieningen).

Beleid
Op 14 maart 2006 is besloten een Algemene Risico Reserve in te stellen waaruit de 
door ons in deze paragraaf beschreven risico’s alsmede de uitkomsten van de 
uitgevoerde risico-inventarisatie eventueel kunnen worden gedekt. Volgens dit 
raadsbesluit is een eenmalige storting gedaan van € 10.000.000. In 2011 is de 
minimale omvang verlaagd naar € 5 miljoen.
Jaarlijks zal een toetsing moeten plaatsvinden tussen het gewenste 
weerstandsvermogen en het beschikbare vermogen in aan de ARR. Bij een 
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substantiële afwijking van het benodigde en beschikbare weerstandsvermogen zal 
eventueel een aanpassing van de ARR moeten plaatsvinden.

Inventarisatie risico’s
 

Gebeurtenis Kans 
(%)

Maximaal 
gevolg

Kans x 
Gevolg

Te betalen vennootschapsbelasting over 
winstgevende onderdelen van de gemeente 25% 630.000 157.000

Liquidatiekosten Welplaat 50% 185.000 92.500

Onduidelijke afspraken vooraf bij aanbestede 
projecten 10% 20.000 2.000

Bouw kan geen doorgang vinden door de 
aanwezigheid van beschermde dier- en 
plantensoorten

10% 80.000 8.000

Aanrijding met voertuig tijdens uitvoering van 
werk 10% 20.000 2.000

Huisvuilauto/veegmachine beschadigt de 
openbare weg of eigendommen van derden 50% 20.000 10.000

Onverwachte uitval van (groot) materieel in 
eigen bezit 10% 10.000 1.000

Uitstroom WWB uitkering blijft achter door 
lagere werkgelegenheid 50% 100.000 50.000

Extra instroom van klanten in de bijstand en/of 
WIJ door bezuinigingen bij het UWV, waardoor 
het UWV minder re-integratietrajecten kan 
realiseren

50% 100.000 50.000

Het uitoefenen van onvoldoende toezicht 10% 20.000 2.000

Vrijkomen schadelijke stoffen in het 
zwembadwater (slechte waterkwaliteit) 30% 5.000 1.500

Uitbraak legionellabesmetting 2% 400.000 8.000

De vraag naar hergebruik van grond neemt af 30% 20.000 6.000

Vertraagde oplevering als gevolg van barre 
weersomstandigheden (langdurig vorstverlet). 10% 200.000 20.000

Verhaalbaarheid kosten 
exploitatieovereenkomsten inzake het 
bestemmingsplan onzeker. Meerkosten kunnen 
achteraf niet meer in rekening worden 
gebracht. Minderkosten moeten met de 
marktpartijen worden verrekend.

10% 200.000 20.000
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Gebeurtenis Kans 
(%)

Maximaal 
gevolg

Kans x 
Gevolg

Niet door de voorziening gedekte 
grondexploitatie tegenvallers 25% 5.000.000 1.250.000

Kunst die in bezit is van de gemeente wordt 
door brand verwoest 10% 20.000 2.000

Toebrengen van schade aan een kunstvoorwerp 
(bijvoorbeeld schilderij) 30% 20.000 6.000

Brand in museum 10% 20.000 2.000

Diefstal uit museum 5% 80.000 4.000

Bij werkzaamheden wordt door een hogedruk 
gasleiding(40bar) geheid. Of door te zware 
belasting van de grond treedt er een breuk op 
in de leiding!

1% 2.000.000 20.000

Instortten dak publieke gebouwen. Vanuit het 
ministerie van VROM is in 2005 de verplichting 
opgedragen aan gemeenten om een 
inventarisatie uit te voeren naar gebouwen met 
platte daken. Zowel gebouwen in eigendom als 
particulier.

1% 400.000 4.000

De gemeente is bezig met een inhaalslag voor 
wat betreft de afgifte van 
gebruiksvergunningen. Voor onze eigen 
gebouwen is dit traject nagenoeg afgerond. 
Voor de overige gebouwen zijn er 
achterstanden. Als een dergelijk pand in 
gebruik is zonder gebruiksvergunning met 
medeweten van de gemeente en er treedt een 
calamiteit op bv brand.

10% 400.000 40.000

De nieuwe WRO verplicht gemeenten om haar 
bestemmingsplannen te actualiseren. 
Bestemmingsplannen mogen niet ouder zijn 
dan 10 jaar.

10% 80.000 8.000

Faillissement na betalen bij opdracht 10% 500.000 50.000

Gemeente draagt verantwoordelijkheid bij het 
optreden van een ramp 1% 1.000.000 10.000

Onverhaalbare schade aan gemeentelijke 
eigendommen (horeca- of evenement-
gerelateerd)

90% 80.000 72.000

Lagere uitkering "algemene uitkering" dan 
begroot, als gevolg van besluitvorming 
uitgaven rijksoverheid

50% 400.000 200.000

Tekorten bij gemeenschappelijke regelingen of 50% 300.000 150.000
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Gebeurtenis Kans 
(%)

Maximaal 
gevolg

Kans x 
Gevolg

gesubsidieerde instellingen kunnen niet (meer) 
worden opgevangen binnen de reserves van de 
instelling zelf extra bijdragen om de financiële 
positie weer gezond te maken.

Constateren van fout tijdens steekproef 
belastingdienst in kader van claims BCF. 10% 50.000 5.000

Dossiervorming onvolledig 10% 20.000 2.000

Schade aan (gehuurde) apparatuur 30% 20.000 6.000

Er is geen voorziening voor WW, voor bijv. 
ontslag van ambtenaren 50% 200.000 100.000

Beleid op het gebied van ARBO 
omstandigheden is nog niet geheel op orde 5% 20.000 1.000

Medewerkers krijgen een bedrijfsongeval en/of 
worden ziek waardoor zij hun eigen werk niet 
meer kunnen uitoefenen

5% 2.000.000 100.000

Aftreden wethouder 20% 200.000 40.000

Stijging van het aantal leerlingen m.b.t. 
vervoer of gevolgen van het verplaatsen van 
een school

10% 20.000 2.000

Duurder worden van hulpmiddelen na nieuwe 
aanbesteding 20% 50.000 10.000

Stijging vraag woningaanpassing 10% 10.000 1.000

Stijging aanvragen hulp bij het huishouden 20% 100.000 20.000

Stijging advieskosten m.b.t. hulp bij het 
huishouden 20% 3.000 600

Stijging vervoerskosten i.v.m. nieuwe 
aanbesteding 50% 100.000 50.000

Schadeclaims door uitoefening van de 
handhavende taken 10% 20.000 2.000

Financiële situatie Stichting Behoud Synagoge 
Brielle 50% 87.000 43.500

Totaal   2.631.100
 
 
Gewaarborgde geldleningen
Achtervangrisico Vestia: De borging van WSW is ingebed in de zekerheidsstructuur 
van het borgstelsel met meerdere vangnetten en buffers. De achtervang van de 
gemeenten (50%) en de Rijksoverheid (50%) vormen samen de derde buffer. De 
achtervang betekent voor de gemeenten dat zij risico lopen dat zij renteloze leningen 
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aan WSW zullen moeten verstrekken wanneer de andere buffers onvoldoende groot 
blijken te zijn. WSW schat dit risico op basis van zijn risicomodellen en stresstesten 
in als zeer klein, of zelfs theoretisch. De WSW is nog nooit aangesproken op zijn 
borg. Zodra WSW aangesproken wordt op haar borg kan zij onderpand uitwinnen bij 
de corporatie die de aanspraak veroorzaakt. WSW kan dit onderpand verkopen en 
daarmee de renteloze leningen van het Rijk en de gemeenten terugbetalen.

SOR: Schuldrestant met gemeente als 
achtervang

€ 26,4 
miljoen

 WOZ waarde ingezet in de 
gemeente

€ 51,4 
miljoen

 Onderschrijding limiet € 25,0 
miljoen

Grondexploitatie
Voor de grondexploitatie is een algemene reserve grondexploitatie ingesteld. Deze 
reserve dient om risico‘s in de diverse grondexploitaties op te kunnen vangen en om 
te kunnen verevenen tussen winstgevende en verliesgevende locaties. Indien blijkt 
dat, rekening houdend met bovenstaande, de algemene reserve grondexploitatie een 
structureel overschot vertoont, kan dit overschot zo nodig ingezet worden ten 
behoeve van de algemene middelen. Het saldo van de algemene reserve 
grondexploitatie per 31-12-2016 bedraagt € 1,4 miljoen en neemt toe tot € 2,8 
miljoen eind 2021. De toename wordt veroorzaakt door de positieve exploitatiesaldi 
van de bedrijventerreinen Seggelant I en II, die eind 2018 en 2019 aan de reserve 
worden toegevoegd en het negatieve exploitatiesaldo van de Reede/Zuurland in 
2017.
De voorziening verliezen grondexploitatie is ingesteld voor het afdekken van 
verwachte verliezen met betrekking tot bouwgronden in exploitatie (BIE). Deze 
verliesvoorziening is gewaardeerd tegen contante waarde; de discontovoet bedraagt 
2%. De omvang per 31-12-2016 bedraagt € 6,7 miljoen en neemt door het 
toerekenen van 2% rente toe tot € 7,4 miljoen eind 2021. Ook is in de voorziening 
een bedrag opgenomen voor de eerder genoemde 'niet in exploitatie genomen 
gronden' (nu gerubriceerd als materiële vaste activa; MvA). De hoogte betreft het 
verschil tussen de boekwaarde (aanschafwaarde vermeerderd met kosten) en de 
marktwaarde rekening houdend met de toekomstige bestemming. De omvang per 
31-12-2016 bedraagt € 7,3 miljoen en neemt af tot nihil eind 2019. De afname van 
de voorziening in 2019 wordt veroorzaakt doordat de oude NIEGG-complexen 
uiterlijk ultimo 2019 getoetst moeten worden aan de marktwaarde rekening houdend 
met de bestemming op het moment van toetsing. Gelet op het verschil tussen 
toekomstige bestemming en huidige bestemming is het de verwachting dat minimaal 
de gehele voorziening ingezet moet worden.
Op basis van de huidige inzichten en beschikbare informatie kan de verwachting 
worden uitgesproken dat het totaal van de algemene risicoreserve, de reserve 
grondexploitatie en de voorziening ‘verliezen grondexploitatie’ toereikend is om de in 
beeld gebrachte risico’s c.q. verliezen te dekken.

Weerstandscapaciteit
Dit onderdeel bevat de berekening van de weerstandscapaciteit voor 2016 op basis 
van de thans bekende gegevens en uitgaande van wat hierboven onder het kopje 
beleid is verwoord.
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Voor wat betreft de onbenutte belastingcapaciteit gaat het in eerste instantie om de 
OZB. Met ingang van 1 januari 2008 heeft het Rijk de maximalisering van de 
tarieven laten vervallen. Dit betekent dat er geen limiet meer aan gemeenten 
worden gesteld over de hoogte van het OZB-tarief en het percentage waarmee de 
tarieven maximaal mogen stijgen. Het vervallen van de limitering OZB mag niet 
leiden tot een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk. Het instellen van 
een macronorm moet dat voorkomen. Als de ontwikkeling van de lokale lasten tot 
overschrijding van die norm leidt, kan het Rijk ingrijpen via correctie van het volume 
van het gemeentefonds.
Op basis van de huidige WOZ-waarden is de onbenutte belastingcapaciteit voor 2016 
dus niet aan te geven. De onbenutte belastingcapaciteit is op papier onbeperkt. 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat het slechts een theoretische mogelijkheid is. 
Ten eerste mag de stijging niet leiden tot een onevenredige stijging van de 
collectieve lastendruk en ten tweede geldt dan bovendien nog de vraag van de 
politieke haalbaarheid. In het onderstaande overzicht van de berekening van de 
weerstandscapaciteit is de onbenutte belastingcapaciteit dan ook aangegeven met 
Pro Memorie. De capaciteit van de overige heffingen is gebonden aan een maximale 
kostendekking van 100%. Omdat deze al is bereikt is hier geen onbenutte capaciteit. 
De reserves die niet vrij aanwendbaar zijn kunnen in principe geen onderdeel 
uitmaken van de weerstandscapaciteit.

Berekening weerstandscapaciteit
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Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Kengetallen

*gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
De netto schuldquote is negatief, wat inhoud dat de financiële middelen hoger zijn 
dan de schulden. Ook uit het solvabiliteitsratio blijkt dat er veel eigen vermogen is 
en de gemeente goed in staat is om aan de financiële verplichtingen te voldoen. Ook 
de structurele exploitatieruimte is weer positief, wat inhoud dat de gemeente 
voldoende structurele baten heeft om de structurele lasten te dekken.
Netto schuldquote
De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten 
opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de 
druk van de rentelaten en de aflossing op de exploitatie.
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* exclusief verstrekte leningen 
** exclusief mutaties in reserves
Toelichting: Hoe lager het percentage, hoe beter. De provincie Zuid-Holland geeft 
aan dat de gemeente Brielle met een percentage onder de 90% in de categorie valt 
die het minst risicovol is. De gemeente Brielle heeft zelfs een negatief percentage. 
Dit wordt veroorzaakt door dat de financiële middelen hoger zijn dan de schulden.
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

* inclusief verstrekte leningen 
** exclusief mutaties in reserves 
Toelichting: Hoe lager het percentage, hoe beter. De provincie Zuid-Holland geeft 
aan dat de gemeente Brielle met een percentage onder de 90% in de categorie valt 
die het minst risicovol is. De gemeente Brielle heeft zelfs een negatief percentage. 
Dit wordt veroorzaakt door dat de financiële middelen hoger zijn dan de schulden.
Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan 
haar financiële verplichtingen te voldoen.

Toelichting: Hoe hoger dit percentage, hoe beter. Een hoog ratio betekend dat de 
gemeente relatief veel eigen vermogen heeft en goed in staat is om aan de financiële 
verplichtingen te voldoen. De provincie Zuid-Holland geeft aan dat de gemeente 
Brielle met een percentage boven de 50% in de categorie valt die het minst risicovol 
is.
Kengetal grondexploitatie
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Toelichting: Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de 
waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Hoe lager dit 
percentage hoe beter in verband met risico’s grondexploitatie. Een hoge 
grondexploitatie betekend een grote boekwaarde. Hierbij kan een gemeente het 
risico lopen dat deze boekwaarde, bij de verkoop van de gronden, niet volledig 
gerealiseerd worden. Aan de andere kant kan een hoge grondexploitatie betekenen 
dat bij verkoop de opbrengsten (incidentele baten) gebruikt kunnen worden om de 
schuldenlast af te bouwen. De provincie Zuid-Holland geeft aan dat de gemeente 
Brielle met een percentage boven de 20% en onder de 35% in de categorie 
‘neutraal’ valt.
Structurele exploitatieruimte

Toelichting: Hoe hoger dit percentage, hoe beter. De provincie Zuid-Holland geeft 
aan dat de gemeente Brielle met een percentage van 12% in de categorie valt die 
het minst risicovol is. De gemeente heeft voldoende structurele baten om de 
structurele lasten te dekken.
Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden 
De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt vaak 
gerelateerd aan de totale woonlasten. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB 
en de rioolheffing en reinigingsheffing voor een woning met gemiddelde WOZ-waarde 
in die gemeente. De belastingcapaciteit van gemeenten wordt daarom berekend door 
de totale woonlasten meerpersoonshuishouden in jaar t te vergelijken met het 
landelijk gemiddelde in jaar t-1 in en uit te drukken in een percentage De 
(ongewogen) gemiddelde woonlasten van gemeenten in 2015 – op basis van de 
cijfers van het Coelo – bedraag € 716.
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Toelichting: Hoe lager dit percentage, hoe beter. Een lage belastingcapaciteit geeft 
aan dat de gemeente nog ruimte heeft om structurele baten te genereren. In de 
gemeente Brielle zijn de woonlasten lager dan het landelijk gemiddelde. De provincie 
Zuid-Holland geeft aan dat de gemeente Brielle met een percentage onder de 95% in 
de categorie valt die het minst risicovol is. De OZB-lasten voor gezin bij een 
gemiddelde WOZ-waarde schommelt door de wijziging van de gemiddelde 
woningwaarde in verband met nieuwbouw. In het bovenstaande overzicht zijn de 
OZB-lasten voor een gezin bij gemiddelde WOZ-waarde in 2018 t.o.v. 2017 
gestegen. Deze stijging wordt uitsluitend veroorzaakt doordat de wijziging van de 
gemiddelde WOZ-waarden. Bij de berekening van de cijfers voor het begrotingsjaar 
2018 is gebruik gemaakt van het overzicht van het SVHW. De opgave van het CBS 
gegevens Regeling belastingcapaciteit week te veel af van het voorgaande jaren. De 
jaren 2015 en 2016 zijn ook berekend aan de hand van de cijfers van het SVHW en 
het aantal woningen vermeldt in de betaalspecificatie m.b.t. de algemene uitkering.

Kengetallen

Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen
Volgens artikel 12 van het BBV dient de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ten 
minste de kapitaalgoederen wegen, riolering, water, groen en gebouwen te bevatten. 
Van de genoemde kapitaalgoederen wordt aangegeven het beleidskader, de daaruit 
voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling van deze financiële 
consequenties in de begroting. De gemeente heeft ongeveer 154 ha aan openbare 
ruimte in beheer. Veel activiteiten vinden hier plaats; vooral het wonen, het verkeer 
en het recreëren. Daarvoor zijn veel kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, 
kunstwerken, groen, verlichting, gebouwen en haven. De kwaliteit van de 
kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het niveau van de 
voorzieningen en dus ook voor de jaarlijkse lasten.
Beheerplannen
De volgende beheerplannen zijn recentelijk door de gemeenteraad vastgesteld:
gemeentelijk rioleringsplan 2017-2021 op 13 december 2016
wegenbeheerplan 2017-2025 op 4 juli 2017
groenbeheerplan 2017-2021 op 4 juli 2017

Wegen
Kerncijfers
rijbanen 372.361 m2

fietspaden 30.189 m2

wandelpaden 157.467 m2

parkeerruimte 128.903 m2

overige pleinen en 
haltes 271 m2

totaal 689.191 
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m2
Beleidskader
Het beleid ten aanzien van het wegbeheer is vastgelegd in het wegenbeheerplan 
2017-2025. Het is de ambitie van de gemeenteraad om het onderhoudsniveau van 
de wegen te brengen en te houden op het kwaliteitsniveau B dat is opgenomen in de 
kwaliteitscatalogus openbare ruimte (CROW).
Het beheerplan is geen statisch plan maar een plan dat continu wordt bijgesteld. Een 
keer per 2 jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd van alle wegen. Hierbij wordt 
visueel de kwaliteit van de wegen gemeten conform de landelijke systematiek van de 
CROW. Op basis van de uitkomsten van deze inspectie wordt jaarlijks een meerjarig 
werkprogramma wegen opgesteld. Het werkprogramma wordt onder andere 
afgestemd met:

 rioleringswerkzaamheden
 herinrichtingsplannen in de openbare ruimte
 het invoeren maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid
 bouwactiviteiten
 kabel- en leidingwerkzaamheden

Schade aan wegen welke een gevaarlijke situatie op kan leveren wordt altijd zo 
spoedig mogelijk gerepareerd.
Uit de laatste weginspecties (eind 2015) blijkt dat het kwaliteitsniveau van de wegen 
in Brielle voor 96% B of hoger is. Dit houdt in dat er ook wegen of paden zijn die op 
niveau A en zelfs A+ zitten (dit zijn veelal de nieuw aangelegde of gereconstrueerde 
paden en wegen) en ook een beperkt aantal wegen en paden die op niveau C of D 
zitten. Deze wegen of paden worden zo mogelijk in het eerstvolgende 
werkprogramma opgenomen.
Uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
Op basis van het beheerplan en de weginspectie is het de verwachting dat in 2018 
onder andere aan de volgende wegen onderhoud zal plaatsvinden:
Meeuwenoord, revitalisering (Rochus 
Meeuwiszoonweg) € 40.000

Slagveld, herinrichting (deel 2) € 150.000

Diverse wegen, kleine reparaties en 
aanpassingen € 200.000

Asfaltreparaties € 100.000

Verwijderen kauwgom € 20.000

Opstellen van bestekken en weginspecties € 50.000

Nog nader te bepalen werkzaamheden € 54.723
De in het beheerplan betrokken lasten zijn die van groot onderhoud en 
reconstructies. Het dagelijks onderhoud, zoals het bermonderhoud, wegmarkering 
e.d., zijn er niet in meegenomen. Hiervoor zijn aparte budgetten opgenomen. Het 
saldo van de reserve onderhoud wegen bedraagt eind 2017 naar verwachting € 4,0 
miljoen en is toereikend voor een jaarlijkse beschikking van circa € 470.000 tot en 
met 2025.
 
Lasten 2017 2018 2019 2020 2021

Lasten 942.197 614.723 630.705 630.705 630.705
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Beschikking reserve -337.455 -485.482 -469.500 -469.500 -469.500

Netto-last 604.742 
 

129.241 
 

161.205 
 

161.205 
 

161.205 
 

Verloop reserve 
onderhoud wegen      

 2017 2018 2019 2020 2021

Stand per 1 januari 4.370.101 4.032.646 3.547.164 3.077.664 2.608.164

Beschikkingen:
onderhoud wegen

 
-337.455

 
-485.482

 
-469.500

 
-469.500

 
-469.500

Stand per 31 
december 4.032.646 3.547.164 3.077.664 2.608.164 2.138.664

Riolering
Kerncijfers
Vrij verval riolering  

 Gemeng Riool
 Vuilwaterriool
 Hemelwaterriool
 Totaal

 62.742 m1 
(77,8%)

 2,332 m1 
(3.0%)

 15.428 m1 
(19.2%)

 80.612 m1

Rioolgemalen
Drukriolering: 14 st.

 Pompunits
 Persleiding

 405 st.
 69.900 m1

 
Beleidskader
Gemeenten zijn op basis van de Wet Milieubeheer verplicht te beschikken over een 
gemeentelijk rioleringsplan (GRP). 
Eind 2016 is een nieuw GRP aan de raad aangeboden en vastgesteld. Dit GRP 2017-
2021 vervangt het oude vGRP 2012-2016.In dit nieuwe GRP zijn de zorgplicht voor 
de riolering, hemelwater en grondwater geborgd.
In de lijn met de Leidraad Riolering, NEN-publicaties en CROW-normeringen worden 
de volgende kwaliteitsniveaus onderscheiden:

 hoog: goed onderhouden, bijna niets op aan te merken, zelden overlast
 basis: voldoende onderhouden, hier en daar wat op aan te merken, af en toe 

overlast
 laag: sober onderhouden, achterstanden bij onderhoud, vaak overlast

In het nieuwe GRP wordt doorgegaan met het huidige beleid en kwaliteitsniveau. In 
de meeste gevallen wordt het niveau “basis” nagestreefd en in enkele gevallen 
“hoog”. Uit de nulmeting voor het GRP 2017-2021 is naar voren gekomen dat het 
hui-dige kwaliteitsniveau overeenkomt met “basis”.
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Uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
In het GRP zijn voor 2018 de volgende werkzaamheden voorzien:

 Inrichten web omgeving voor waterbeleid en –advies
 Ondersteuning planvorming
 Onderzoekskosten naar kwetsbaarheid bij neerslag, meten en monitoren en 

actuali-satie systeem.
 Inspectie riolering (ca. 8 km/jr.)
 Reinigen kolken
 Dagelijks onderhoud riolering en drainage

De rioolheffing wordt geheven van de gebruikers van percelen waarvan afvalwater 
(in)direct op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Het tarief bedraagt in 2017 
€ 214,- (tarief 1) voor de eerste 400 m3; daarna € 75,30 (tarief 2) voor iedere volle 
100 m3. Tot en met 2019 is jaarlijks een verhoging voorzien van 2,5%.

Jaar Verhoging Tarief 
1

Tarief 
2

2017
2018
2019
2020
2021

2,5%
2,5%
2,5%

0%
0%

€ 214
€ 219
€ 224
€ 224
€ 224

€ 
75.30

€ 
77,20

€ 
79.10

€ 
79.10

€ 
79.10

Teneinde grote jaarlijkse schommelingen in het tarief rioolheffing te voorkomen is de 
reserve egalisatie rioolheffing in het leven geroepen.
Lasten en dekking
Alle rioleringslasten zijn verantwoord op programma 7. De verschillen ten opzichte 
van de begroting van de kapitaallasten van uitgestelde investeringen worden gestort 
in de voorziening riolering. De overige mutaties worden gestort in de reserve 
egalisatie rioolheffing. De voorziening wordt vanaf 2017 ingezet voor 
vervangingsinvesteringen. Zie ook de toelichting bij programma 7 – investeringen.
Kosten, baten en dekking riolering en waterzuivering
Lasten 2017 2018 2019 2020 2021

Lasten -/- baten
Verrekening reserve

1.843.289
-36.273

1.929.104
-68.069

1.943.566
-28.012

1.878.614
48.140

1.930.852
7.102

Te dekken via 
rioolrecht
Aantal aansluitingen 
woningen
Tarief rioolrecht

1.807.016
7.454

214

1.861.035
7.506

219

1.915.554
7.558

224

1.926.754
7.608

224

1.937.954
7.658

224

Opbrengst rioolrecht
Aantal aansluitingen
Tarief rioolrecht

1.595.073
2.815
75,30

1.643.744
2.815
77,20

1.692.915
2.815
79,10

1.704.115
2.815
79,10

1.715.315
2.815
79,10

Opbrengst rioolrecht
Saldo voorziening 
(eind boekjaar)

211.943
757.213

1.063.479

217.291
367.213
995.410

222.639
0

967.398

222.639
0

1.015.530

222.639
0

1.022.640
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Saldo reserve (eind 
boekjaar)

Openbaar Groen
In 2017 is het nieuwe groenbeheerplan 2017– 2021 vastgesteld. In dit nieuwe 
groenbeheerplan wordt naast de beeldwaarde en het versterken van de leefbaarheid 
van het groen met name gekeken naar het bevorderen van biodiversiteit, 
vasthouden van (regen)water en het geven van koeling. Ten aanzien van de 
groenstructuur worden de volgende kwalificaties genoemd.

 Veiligheid
 Efficiënt
 Betrokken
 Duurzaam

Het beheer is opgebouwd uit het dagelijks onderhoud, groot onderhoud en 
vervanging/herinrichting. Er worden keuzes vastgelegd voor de kwaliteit van het 
(dagelijks en groot) onderhoud, hoe om te gaan met de doorontwikkeling van het 
groen bij her-inrichtingen en meer natuurgericht beheer en de duurzaamheid in het 
beheer.
Beeldvorming
De kwaliteit in gemeente Brielle wordt gemeten aan de hand van de landelijke 
systematiek beeldkwaliteit van de CROW . Bij het beeldgericht werken wordt op 
kwaliteit gestuurd met behulp van beelden/foto’s. Met herkenbare foto’s en eisen zijn 
belanghebbenden binnen en buiten de organisatie beter te informeren over de 
doelstellingen en de resultaten van de verschillende beheermaatregelen. De 
streefkwaliteit voor het openbaar groen is vastgesteld op het kwaliteitsniveau B 
(gemiddeld, want A en C komen ook voor) conform de landelijke kwaliteitsnormering 
van de CROW.

 Centrum en begraafplaatsen
De beoogde kwaliteit van de inrichting in centrum en op begraafplaatsen is 
ho-ger (kwaliteit A).

 Woongebieden
De beoogde kwaliteit van de inrichting in woongebieden is gemiddeld kwaliteit 
B. Dit houdt in dat er plaatselijk een kwaliteitsverbetering noodzakelijk is.

Uit het beleidskader voortvloeiende (financiële) consequenties
Bij het opstellen van het werkprogramma openbaar groen 2017 is ook een concept 
werkprogramma 2018 opgesteld. Hierin staan de volgende straten en/of terreinen 
genoemd:

 Rotonde Thoelaverweg, omvormen naar vaste planten en overname beheer 
van de provincie

 Rotonde H. Fordstraat, omvormen naar vaste planten en overname beheer 
van de provincie

 Nieuwland-Oost, aanpak beheerproblemen
 Wijk Meeuwenoord, opknappen schade door bouwactiviteiten en achterstallig 

on-derhoud
 Wallen, monitoring stabiliteit etc.
 Nog nader te bepalen renovaties

Openbaar groen, excl. personeelslasten, overhead en kapitaallasten
Lasten 2017 2018 2019 2020 2021
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Personeel van derden 0 0 0 0 0

Gereedschap 13.450 13.450 13.450 13.450 13.450

volgens bestek / 
contract 388.100 388.100 388.100 388.100 388.100

onderhoud 
plantsoenen 182.561 182.561 182.561 182.561 182.561

Renovatie 312.436 150,000 150,000 150,000 150,000

aankoop 
plantmateriaal 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300

bloembakken, 
wandelpaden en 
fontein

38.070 38.070 38.070 38.070 38.070

verwerken 
plantsoenafval 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000

onderhoud na 
wijkschouw 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Diversen 26.160 26.160 26.160 26.160 26.160

 1.031.077 868.641 868.641 868.641 868.641

beschikking reserve -185.300 -305.300 -375.300 -375.300 -375.300

netto-last 845.777 563.341 493.341 493.341 493.341

Verloop reserve 
renovatie naar 
openbaar groen

     

 2017 2018 2019 2020 2021

Stand per 1 januari 3.263.369 3.078.069 2.772.769 2.397.469 2.022.169

Beschikkingen:
renovatie

 
-185.300

 
-305.300

 
-375.300

 
-375.300

 
-375.300

Stand per 31 
december 3.078.069 2.772.769 2.397.469 2.022.169 1.646.869

Haven
Beleidskader
Van oudsher zijn de binnenhavens versterkt met kaden. Binnen de vesting is in 
totaal circa 1.633 strekkende meter kademuur aanwezig. Sinds 2001 worden 
kademuren geïnspecteerd en zo nodig gerestaureerd. In 2016 is 68 meter kademuur 
bij Maarland ZZ – ’t Werfje gerestaureerd. Er resteert dan nog circa 499 meter te 
restaureren kademuur.
Binnen de vesting van Brielle zijn de volgende kademuren aanwezig:
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  Gerestaureerd nog te 
restaureren

  in 
jaar meters meters

     

Slagveld bij verzorgingstehuis 1987 103  

Maarland NZ tussen Kippebrug en 
Julianabrug 2001 118  

Maarland NZ vanaf Heijmans tot Kippebrug 2002 95  

Scharloo  2003 24  

Turfkade  2003 240  

Zuidspui Turfkade 2003 60  

Zuidspui Scharloo 2003 60  

Lijnbaan bij Kaaibrug 2004 18  

Slagveld bij Kaaibrug 2004 45  

Maarland ZZ tussen Julianabrug en 
Kippebrug 2005 126  

Maarland NZ bij Heijmans ged. 2006 91  

Scharloo  2007 64  

Batterijweg Naar oost 2012 22  

Maarland ZZ vanaf Julianabrug naar oost 2016 22  

Molenbrug  2016 6  

Werfje bij Molenbrug 2016 40  

Batterijweg bij Zevenhuizen   20

Lijnbaan bij Lijnbaanstraat   12

Maarland NZ Julianabrug tot 
Poortwachterswoning   173

Maarland ZZ vanaf Julianabrug naar oost   134

R. 
Meeuwiszoonweg    67

Slagveld bij Molenbrug   73

Veerweg    20

     

 totaal  1.134 499
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Uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
De komende maanden zal een inventarisatie plaatsvinden van de nog niet 
gerenoveerde 499 m. kademuur. Na deze inventarisatie zal nader geadviseerd 
worden over de volgorde van de te restaureren delen, de planning en de benodigde 
middelen. Voor de restauratie van kademuren zijn de volgende (restant) 
investeringen beschikbaar:

 renovatie kademuren 2017 € 340.000
 renovatie kademuren 2019 € 750.000
 renovatie kademuren 2021 € 750.000

Naar verwachting kan hiervoor ca. 150 m. kademuur worden hersteld.

Baggeren
Beleidskader
Het waterschap Hollandse Delta heeft in haar keur eisen vastgelegd voor het beheer 
en onderhoud van watergangen en sloten in het beheer van de gemeente. Daarnaast 
zijn er gezamenlijke afspraken over het baggeren vastgelegd in een Stedelijk 
Baggerplan (2004).
In 2015 zijn met de gemeenten op Voorne-Putten en het waterschap uitgebreide 
afspraken gemaakt om de baggerwerkzaamheden gezamenlijk uit te voeren. Het 
waterschap zal de werkzaamheden uitvoeren en de gemeenten betalen hun deel van 
de kosten. Voor de gemeente Brielle is een aparte afspraak gemaakt in verband met 
de afspraken over het storten van baggerspecie in de Plas van Heenvliet. Deze 
afspraken kunnen tot 2020 gestand blijven, daarna is het niet meer mogelijk bagger 
naar de Plas van Heenvliet af te voeren. In de onderhandelingen met de andere 
gemeenten op Voorne-Putten en het waterschap moet de komende jaren gezocht 
worden naar een nieuwe stortlocatie.
Uit het beleidskader voortgevloeide (financiële) consequenties
Het baggeren van sloten en singels moet 1 keer in de 7 jaar plaatsvinden. In de 
gemeente Brielle worden deze werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd in 3 
opeenvolgende jaren. Omdat de laatste 3-jaars baggercyclus in 2015, 2016 en 2017 
is uitgevoerd, zullen er de komende 4 jaren geen baggerwerken uitgevoerd worden. 
Wel zal jaarlijks een storting plaatsvinden in een reserve ingesteld ter egalisatie van 
de baggerlasten. Deze reserve zal dan in de nieuwe 3-jaars baggercyclus in 2022, 
2023 en 2024 worden aangesproken.
Verloop egalisatiereserve baggeren
 2017 2018 2019 2020 2021

Stand 1 januari
Storting reserve
Beschikking reserve (gelijk aan 
de lasten)

183.543
42.947

-
184.207

42.283
42.947

0

85.230
42.947

0

128.177
42.947

0

171.124
42.947

0

Stand 31 december 42.283 85.230 128.177 171.124 214.071

Gebouwen
Beleidskader
De gemeente bezit een groot aantal gebouwen welke deels bedrijfsmatig en deels 
functioneel beheerd worden. De gebouwen betreffen onder andere scholen, 
sportcomplexen, monumenten, woningen, stadhuis en stadskantoor. Deze gebouwen 
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worden beheerd overeenkomstig het hiervoor eind 2011 begin 2012 opgestelde meer 
jaren onderhoudsplan (MOP). Daarbij is voor elk gebouw een nulmeting opgesteld 
dat inzicht geeft in de huidige staat van onderhoud. Samen met de technische 
levensduur van de verschillende bouwelementen zijn per gebouw voor de korte en 
middellange termijn de onderhoudswerkzaamheden in beeld gebracht. De uit het 
MOP voortvloeiende werkzaamheden worden jaarlijks getoetst aan de huidige staat 
van het gebouw. Door afwijkingen ten opzichte van de technische levensduur kunnen 
werkzaamheden eerder of later uitgevoerd worden. Om de drie jaar wordt opnieuw 
een opname van de staat van het onderhoud gemaakt. De gegevens hieruit worden 
verwerkt in het MOP.
Uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
Voor een betere aansluiting met het MOP en het verhogen van de beheersbaarheid 
zijn de budgetten nader onverdeeld in:

 algemeen onderhoud (klein en reparatie-onderhoud)
 cyclisch onderhoud (planmatig)
 onderhoudsabonnementen (periodieke contracten)

De onderhoudslasten zijn over een lange periode in beeld gebracht. In een periode 
van 30 jaar zullen alle vervangingen minimaal 1 keer uitgevoerd moeten worden. Als 
de jaarlijkse onderhoudslasten in die periode een grote variatie laten zien, kan ter 
egalisatie van de lasten een onderhoudsvoorziening worden ingesteld. Voor de 
periode 2018-2021 zijn conform het MOP de benodigde budgetten één op één in de 
begroting opgenomen.

Verkeers- en straatnaamborden
Inleiding
In 2017 is de bordenscan gerealiseerd, alle (verkeers)borden zijn in een database 
met kaartkoppeling opgenomen. Hiermee kan een (verkeers)borden beheerplan 
worden gerealiseerd waarin beleid en financiële kaders worden vastgesteld.
De verwachte levensduur van de borden, rekening houdend met vandalismeschade, 
is als volgt: 

 Verkeersborden 8 jaar
 Onderborden 8 jaar
 Straatnaamborden 10 jaar
 Komborden 10 jaar
 Verkeersbordpalen 20 jaar

Lasten
In 2018 is € 40.230 geraamd voor (verkeers) borden.

Financiering

Algemeen
Ingevolge artikel 13 van het BBV bevat deze paragraaf in ieder geval de 
beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille 
en geeft inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente aan 
investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend en de 
financieringsbehoefte. De financieringsparagraaf is sinds 1 januari 2001 verplicht in 
de begroting. Deze verplichting hangt samen met de invoering per die datum van de 
Wet fido (wet financiering decentrale overheden). De financieringsparagraaf in 
samenhang met het in artikel 212 van de Gemeentewet voorgeschreven 
treasurystatuut vormt een belangrijk instrument in het transparant maken, en 
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daarmee voor het sturen, beheersen en controleren, van de financieringsfunctie. Het 
treasurystatuut geeft de infrastructuur voor de inrichting van de financieringsfunctie. 
De uitwerking vindt zijn weerslag in de financieringsparagraaf in de begroting en in 
de jaarstukken. In de financieringsparagraaf worden de beleidsplannen aangegeven 
met betrekking tot het kasbeheer, gemeentefinanciering en het risicobeheer. 
Uitgangspunt is dat de plannen voldoen aan de richtlijnen van de Wet fido.

Rentevisie
De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren. De lange rentetarieven zullen 
onder invloed van het gematigde economisch herstel naar verwachting wat gaan 
oplopen.

Financieringsbehoefte
Uit de renteverdeling bij deze begroting blijkt dat het financieringssaldo 
(=investeringen minus reserves, voorzieningen, leningen en waarborgsommen) zich 
als volgt ontwikkelt:
2018: € 35,7 miljoen overschot
2019: € 29,7 miljoen overschot
2020: € 24,4 miljoen overschot
2021: € 20,1 miljoen overschot

Ontwikkeling leningenportefeuille
Zoals uit het onderstaande overzicht "Mutaties vaste schuld" blijkt, bedraagt het 
totaal van de leningenportefeuille per 1 januari 2018 € 7 miljoen. De huidige 
leningen hebben geen mogelijkheid tot vervroegde aflossing.
Mutaties vaste schuld
(bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021

Saldo per 1-1 6.977 5.865 4.682 3.423

Nieuwe leningen
Reguliere aflossingen
Vervroegde aflossingen

 
1.112

0

 
1.183

0

 
1.259

0

 
1.130

0

Ontwikkelingen lopende leningen
De renterisiconorm is opgesteld met als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille 
van leningen met een looptijd van een jaar of langer te beperken. Dit komt er op 
neer dat het renterisico in een bepaald jaar niet meer mag bedragen dan een 
wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. Artikel 3 van de 
Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden (UFDO) definieert het 
renterisico als volgt: Het renterisico op de vaste schuld in een jaar wordt als volgt 
berekend: de som van het bedrag aan herfinanciering en het bedrag aan 
renteherziening op de vaste schuld.
Op basis van artikel 6 van de wet Fido mag het renterisico op de vaste schuld de 
renterisiconorm niet overschrijden. Het percentage van de renterisiconorm zoals 
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vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden is bepaald op 
20% van het begrotingstotaal met een minimum van € 2,5 miljoen (artikel 2 van de 
Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden).
Renterisiconorm en renterisico's van de vaste schuld per 1-1-2018
Renterisico op vaste schuld 
(bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021

1a. Renteherziening op vaste schuld 
o/g
1b. Renteherziening op vaste schuld 
u/g
2. Netto renteherziening op vaste 
schuld (1a-1b)
3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld 
(o/g)
3b. Nieuw verstrekte lange leningen 
(u/g)
4. Netto nieuw aangetrokken vaste 
schuld (3a-3b)
5. Betaalde aflossingen
6. Herfinancieringen (laagste van 4. 
en 5.)
7. Renterisico op vaste schuld 
(2+6)

0
0
0
0
0
0

1.112
0
0

0
0
0
0
0
0

1.183
0
0

0
0
0
0
0
0

1.259
0
0

0
0
0
0
0
0

1.130
0
0

 Renterisiconorm     

8. Stand van de vaste schuld per 1 
januari
9. Het bij ministeriële regeling 
vastgestelde percentage
10. Renterisiconorm 

6.977 
20%

11.310

5.865
20%

10.069

4.682
20%

10.223

3.423
20%

9.783

 Toets renterisiconorm     

10. Renterisiconorm 11.310 10.069 10.223 9.783 

7. Renterisiconorm op vaste schuld  0 0 0 0

Renterisico op vaste schuld
(bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021

11. Ruimte (+) / Overschrijding (-) 
(10-7) 11.310 10.069 10.223 9.783

 

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is het maximumbedrag waarmee de gemeente haar (kapitaal-) 
uitgaven mag financieren met kortlopende financieringsmiddelen (vlottende schuld). 
Deze limiet wordt berekend als een percentage (8,5) van het totale bedrag van de 
jaarbegroting van de gemeente bij aanvang van het jaar. Onder vlottende of korte 
schuld worden schuldtitels gerekend met een looptijd korter dan 1 jaar. 
Bijvoorbeeld: daggeld- en kasgeldleningen en rekening-courantkrediet.
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Toetsing kasgeldlimiet (2018 per 
kwartaal) *     

 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw

Omvang begroting (=grondslag) 
(1)Toegestane kasgeldlimiet 

 in procenten van de grondslag
 in bedrag

(2) Omvang vlottende korte schuld 
(3) Vlottende middelen
Uitstaande gelden < 1 jaar (= 
financieringsoverschot)
Toets kasgeldlimiet

56.550
 

8,5%
4.807

 
 
 

21.722

56.550
 

8,5%
4.807

 
 
 

26.380

56.550
 

8,5%
4.807

 
 
 

31.039

56.550
 

8,5%
4.807

 
 
 

35.698

(4) Totaal netto vlottende schuld 
(2) - (3) 
Toegestane kasgeldlimiet (1)

-21.722
4.807 

 -26.380
4.807

 -31.039
4.807

 -35.698
4.807 

Ruimte (+) / Overschrijding (-); 
(1) - (4) 26.529 31.187 35.846 40.504

Toetsing kasgeldlimiet (2018-
2021)     

 2018 2019 2020 2021

Omvang begroting (=grondslag)
(1)Toegestane kasgeldlimiet 

 in procenten van de grondslag
 in bedrag

(2) Omvang vlottende korte schuld 
(3) Vlottende middelen
Uitstaande gelden < 1 jaar (= 
financieringsoverschot)
Toets kasgeldlimiet

 56.550 
 

8,5%
4.807

 
  
 

35.689
 

 56.345 
 

8,5%
4.279

 
  
 

29.107

 56.116 
 

8,5%
4.345

 
  
 

23.646

 48.915 
 

8,5%
4.158

 
  
 

19.245

(4) Totaal netto vlottende schuld 
(2) - (3) 
Toegestane kasgeldlimiet (1)

 -35.698
4.807

-29.107
4.279 

 -23.646
4.345

-19.245
4.158

Ruimte (+) / Overschrijding (-); 
(1) - (4) 40.504 33.387 27.991 23.403

* bedragen in € (x1.000) per jaar
 

Rentelasten en renteresultaat
 2018 2019 2020 2021

De externe rentelasten over korte 
en lange financiering
De externe rentebaten (rente 
risico-opslagpercentage KZC)

413.527
-53.307

339.728
50.690 

261.151
-48.074 

181.817
-45.457
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Saldo rentelasten en rentebaten
De rente die aan de 
grondexploitatie moet worden 
doorberekend
De rente van projectfinanciering 
i.v.m. toerekening aan het 
betreffende taakveld
De rentebaat van door verstrekte 
leningen

360.220 
-176.319 

0
0

289.038
-130.351

0
0

213.077 
-131.477 

0
0

136.360
-103.877

0
0

Aan taakvelden toe te rekenen 
externe rente
Rente over eigen vermogen Rente 
over voorzieningen

183.901 
4.870.464

 
0

158.687
4.550.774

 
0

81.600
4.299.182

 
0

32.483
4.049.727

0

Totaal aan taakvelden toe te 
rekenen rente
De aan taakvelden toegerekende 
rente (renteomslag)

5.054.365
 
-

5.343.349
 

4.709.461
 
-

5.183.004

4.380.782
-

4.792.837
 

4.082.210
-

4.646.007

Renteresultaat op het taakveld 
Treasury (-/- =voordeel) -288.984 -473.543 -412.055 -563.797

Wijze van toerekening van rente 
Investeringen en taakvelden 
Het gehanteerde percentage voor 2018 voor toerekening aan investeringen bedraagt 
5%. De rentelasten van het betreffende activa worden doorbelast naar de 
betreffende taakvelden.
Rente over het eigen vermogen 
Het gehanteerde percentage aan het eigen vermogen bedraagt 4%.
Grondexploitaties
De toegestane toe te rekenen rente aan bouwgrond in exploitatie wordt gebaseerd 
op de daadwerkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen. De berekende 
rente is als volgt bepaald: het gewogen gemiddelde rentepercentage van de 
bestaande leningenportefeuille van de gemeente, naar verhouding vreemd vermogen 
/ totaal vermogen.
Door het hoge eigen vermogen ten opzichte van het vreemd vermogen daalt de toe 
te rekenen rente van 4% in 2015 (vast percentage) tot 1,00% in 2018. Aan de 
complexen die rubriceren als materiële vaste activa wordt het omslagpercentage in 
rekening gebracht, te weten 5%.

Bedrijfsvoering

Algemeen
Bedrijfsvoering bestaat traditioneel uit de onderdelen personeel, informatisering, IT-
systemen, administratie, juridische zaken, communicatie, organisatie, financieel 
beheer en huisvesting. Het betreft het geheel van functies dat dient ter sturing of 
ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
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Inleiding
Bedrijfsvoering bestaat traditioneel uit de onderdelen personeel, informatisering, IT-
systemen, administratie, juridische zaken, communicatie, organisatie, financieel be-
heer en huisvesting. Het betreft het geheel van functies dat dient ter sturing of on-
dersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
Ambitie college
Het college voorziet meer dynamiek in de organisatie door de overdracht van rijksta-
ken aan de gemeente en de uitvoering van gemeentelijke taken door derden. Hierbij 
is de lijn van het college dat de verantwoordelijkheid, kracht en mogelijkheden van 
de samenleving (en de organisatie) worden benut. Verder wil het college 
vraaggerichte dienstverlening waarbij de klant centraal staat en de organisatie werkt 
vanuit de vraag en behoefte van de klant. 
Brielle moet financieel gezond blijven, in deze collegeperiode en daarna. 
Verder hebben de gemeenteraden van Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis – op ba-
sis van een voorstel van de colleges – in april 2016 besloten in te stemmen met de 
nadere uitwerking van de ambtelijke fusie-organisatie in de vorm van een bedrijfs-
plan. De beoogde ingangsdatum van de fusieorganisatie Voorne is 1 januari 2019.
Organisatie in ontwikkeling
Genoemde ontwikkelingen en ambities hebben grote impact op wat we doen en hoe 
we het doen. Om goed aan te blijven sluiten bij de maatschappelijke realiteit heeft 
de organisatie een ontwikkeling ingezet naar:

 meer elektronische dienstverlening (in- en extern);
 meer (regionale en maatschappelijke) samenwerking/uitbesteding, processtu-

ring en regievoering;
 eigen verantwoordelijkheid, kracht en mogelijkheden van samenleving en or-

ganisatie (zoals draagvlak en participatietrajecten, mobiliteit en HNW) benut-
ten.

Begrippen die verder bij de bedrijfsvoering een rol spelen:
 rechtmatigheid: een gemeente handelt rechtmatig als zij handelt volgens de 

geldende wet- en regelgeving;
 betrouwbaarheid: de gemeente heeft haar zaken voor elkaar en voert de wet-

telijke regels voorspelbaar uit en handhaaft de regels;
 transparantie: een transparante overheid biedt inzicht in de uitvoering van 

pro-gramma’s en ondersteunende processen;
 doelmatigheid: met zo min mogelijk input voortbrengen van een bepaalde 

out-put of met een bepaalde input een kwalitatief en/of kwantitatief zo goed 
mo-gelijke output realiseren;

 doeltreffendheid: de effecten bereiken die beoogd waren.

Financiële verordening
De gemeenteraad moet nadere regels stellen met betrekking tot de bedrijfsvoering. 
Dat is bepaald in de Gemeentewet en in het Besluit Begroting en Verantwoording 
Provincies en Gemeenten.
In de Gemeentewet wordt dit expliciet aangegeven bij de volgende onderwerpen:

 artikel 212: Versterking beleidsmatig karakter financiële verordening. Deze 
verordening is door de gemeenteraad vastgesteld op 13 december 2016;

 artikel 213: Versterking aandacht voor rechtmatigheid door het opnemen van 
een rechtmatigheid oordeel en de accountantsverklaring. Versterking 
aandacht van de raad voor de rechtmatigheid, de accountantsverklaring en 
het verslag van bevindingen. Deze verordening is door de gemeenteraad 
vastgesteld op 11 november 2003;
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 artikel 213a: Verordening over periodiek onderzoek naar doelmatigheid en 
doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid. Deze verordening is door de 
gemeenteraad vastgesteld op 9 maart 2004;

 lokale rekenkamerfunctie: een commissie van de raad of een zelfstandige 
instelling die doelmatigheid – en doeltreffendheid – en incidenteel 
rechtmatigheidsonderzoeken doet naar het gemeentelijk beleid.

Personeel en organisatie
Formatie
Onderstaand een overzicht van de formatie 2018 ten opzichte van de formatie 2017
Omschrijving 2017 2018 verschil

raadsleden
burgemeester en wethouders
gemeentesecretaris
griffier
ambtenaren
burgerlijke stand
Stafafdeling BZM (concerncontroller/projectleider 
informatisering+ 1 fte controller+ 0,9 fte 
coördinator website + 1 fte lokale 
coördinator/bestuursadviseur regionale 
samenwerking.)
bureau BOA
bureau P&O
bureau IZ
bureau Financiën
Sector samenleving (hoofd sector) + 1fte 
controller
afdeling beleid
afdeling burgerzaken
afdeling voorzieningen
afdeling Dukdalf theaterfunctie afdeling museum
Sector grondgebied (hoofd sector) + 1fte 
projectleider
afdeling Ruimtelijke ontwikkeling

1,7000
3,2500
1,0000
1,0000
0,1000
4,0111

10,4222
5,6390
9,3918
5,1250
2,0000
5,0556
4,2277
9,6917

20,7065
0,8333
3,5556
2,0000

17,9572

1,7000
3,2500
1,0000
1,0000
0,1000
4,1222

11,0111
6,0834
9,1140
5,1250
2,0000
5,0556
4,1611
9,6917

20,7065
0,8333
3,5556
2,1110

17,9572

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1111
0,5889
0,4444

-0,2778
0,0000
0,0000
0,0000

-0,0666
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1110
0,0000

Omschrijving 2017 2018 2019

afdeling beheer openbare ruimte 31,8889 31,8889 0,0000

Totaal formatietijdseenheden 139,5556 140,4666 0,9110
Toelichting (belangrijkste) verschillen formatie begroting 2017-2018:

 Stafafdeling BZM: Bij bureau BOA zijn tijdelijk extra taken toegevoegd (com-
municatie en bestuursadviseur). Als gevolg hiervan is de formatie uitgebreid 
met afgerond 0,7 fte.

 Bij bureau PenO zijn vacature archivering persoonsdossiers en 
loonadministratie en de vermindering taakomvang tijdelijk niet vervuld (0,4 
fte abusievelijk eer-der van de formatie afgeraamd).

 Bij bureau IZ is formatie verminderd (wijziging taakverdeling/efficiency)
 Bij Sector grondgebied tijdelijke uitbreiding taakomvang 0,1
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Personeelsbeleid 
De HRM-visie geeft richting aan het personeelsbeleid.
Dat betekent dat wij werken aan een toekomstbestendige, eigentijdse organisatie 
vanuit de gemeenschappelijke waarden: ‘vertrouwen, verbinden, 
verantwoordelijkheid, flexibiliteit, samenwerken, reflectie, externe gerichtheid, en 
resultaatgerichtheid’. We zijn integer. Wij staan dicht bij het bestuur en de burgers. 
We zijn omgevingsbewust, we denken niet voor maar luisteren naar en ondersteunen 
de burgers. We werken sa-men over verschillende grenzen. We bieden een 
innovatieve werkomgeving, met kan-sen en ontwikkel-mogelijkheden. We maken 
gebruik van ieders potenties en talenten. We zorgen voor een plezierige 
arbeidsorganisatie en zijn een aantrekkelijk werkgever. We zijn efficiënt en effectief. 
Onze werkprocessen zijn helder en transparant. Onze kennis is toegankelijk en 
geborgd. Door(loopbaan-)ontwikkeling en het verhogen van de mobiliteit doen 
medewerkers werk dat past bij hun capaciteiten en wensen en be-wegen ze mee met 
veranderingen in de maatschappij, de omgeving en organisatie.
Bij de ontwikkeling van personeelsbeleid moet ook rekening worden gehouden met 
de bindende afspraken uit CAR/UWO. De huidige cao loopt van 1 januari 2016 tot 1 
mei 2017. Er ligt een principeakkoord Cao Gemeenten 1 mei tot 1 januari 2019. 
Hierin o.a. afspraken over uitvoering van de Wet banenafspraak en quotum 
arbeidsbeperk-ten en vergroten instroom jongere medewerkers.
Concreet zijn of worden de volgende zaken opgepakt:

 Opleiden en employability
Om de transformaties (bv. samenwerking en andere werkwijzen zoals 
vraagge-richte dienstverlening) waar de gemeente zich in bevindt te kunnen 
oppakken, moet worden geïnvesteerd in opleiding en ontwikkeling van 
medewerkers. In dit verband spelen leidinggevenden een cruciale rol in de 
diverse veranderingsproces-sen. Waarmee er extra aandacht is voor 
leiderschapsontwikkeling. Verder het vergroten van 
veranderingsmogelijkheden en weerbaarheid (fusie-Fit) van mede-werkers en 
het voorkomen van uitval als gevolg van veranderonzekerheid van 
medewerkers.

 Regionalisering arbeidsmarkt en - mobiliteitsbeleid.
Het proces tot vormgeving van een ambtelijke fusieorganisatie op Voorne zal 
in 2018 gevolgen hebben voor de organisatie. Extra aandacht voor de 
medewerkers in de veranderingen die hiermee op hen afkomen. Naast 
voortgang in de eigen taken zal er extra inzet (zoals overwerk, inhuur, 
formatie) nodig zijn om de fusie voor te bereiden.

 Garantiebanen
Het kabinet wil zo veel mogelijk mensen vanuit een uitkering aan een gewone 
baan helpen (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten).
Er wordt onderzocht welk werk binnen Brielle beschikbaar is. Passende 
begeleiding is noodzakelijk en moet worden ontwikkeld. Tot 2022 moet Brielle 
in totaal 8 ba-nen van minimaal 25,5 uur invullen.

 Flexibiliteit en levensfase
Iedere gemeente is verplicht (CAO) om een duurzaam personeelsbeleid te 
ont-wikkelen. Het is daarbij belangrijk instroom van jongeren te bevorderen 
en oude-ren langer te laten doorwerken. Er wordt daarmee gewerkt aan 
preventie- en vi-taliteitsbeleid.

 Flexibiliteit en inhuur
Het blijft een (politiek en CAO) thema om inhuur (duur interim-personeel) te 
be-perken. De realiteit is echter dat de inzet van externen soms noodzakelijk 
is vanwege specifieke kennis/projecten, ter voorkoming van werkdruk en om 
fluctu-aties op te vangen.
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 Flexibiliteit en organisatie
Er komen taken bij en/of er ontstaat samenwerking. Gemeenten moeten 
meebe-wegen. Dit vraagt een flexibele houding van organisatie en 
medewerkers. Meer aandacht voor benutten en ontwikkelen van talenten en 
kwaliteiten (strategische personeelsplanning).

 E-dienstverlening
PenO voert digitalisering/SAAS toepassingen/selfservice in personeels- en 
sala-risadministratie verder door.

Salariskosten 
In het principeakkoord Cao Gemeenten is een salarisstijging voorzien van 
(gefaseerd). 3,25%. Dit betekent een stijging van de loonkosten in 2018 met € 
220.000. In de Ka-dernota is reeds rekening gehouden met een loonstijging van 2% 
voor een bedrag van € 170.000, zodat de raming aanvullend met € 50.000 verhoogd 
dient te worden. Te-zamen met nieuwe ramingen voor 
beloningsdifferentiatie/bevorderingen en waarne-mingen voor in totaal € 51.000, 
stijgen de personeelskosten t.o.v. de Kadernota met € 101.000.
Arbeidsomstandigheden 
Om tot een goed Arbobeleid te komen is een arbobeleidsplan opgesteld. De uitwer-
king van dit plan moet bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelstellingen en 
aansluiten op de risico’s binnen de organisatie.
A&O Fonds
Het A+O fonds kent een aantal subsidieregelingen gericht op medewerkers ter 
vergro-ting van kennis en vaardigheden en ondersteunt tevens de organisatie op het 
terrein van arbeidsmarkt en personeelsbeleid.
De wijze van financiering van het A+O fonds wijzigt met ingang van 2018. Tot 2018 
werd een bedrag van € 6,3 mln. in het gemeentefonds gestort en vervolgens uitge-
nomen en direct door het rijk aan het fonds overgemaakt. In 2018 wordt de 
algemene uitkering van het gemeentefonds verhoogd met € 6,3 mln. en verdeeld 
over de ge-meenten op basis van de maatstaf aantal inwoners 2017. Gemeenten 
maken vervol-gens hun bate over naar het A+O fonds. De precieze uitwerking van 
deze budgettair neutraal te verlopen operatie is thans nog niet bekend. Aan de 
lastenkant dient vanaf 2018 budget voor de te betalen bijdrage gegenereerd te 
worden.

Facilitaire dienstverlening
Documentaire Informatie Voorziening
In de afgelopen jaren zijn de diverse archiefverzamelingen die zich onder het beheer 
van de gemeente bevinden gesaneerd, nabewerkt en geïnventariseerd. Dit betreffen 
met name de te bewaren archieven tot het jaar 2000 die zijn geplaatst in 
zogenaamde 10-jaren blokken. Er resteren nog enkele kleine losse verzamelingen en 
stukken die toegevoegd worden aan deze archieven. Enkele verzamelingen (zoals 
het blok algemeen archief 1980-1989 alsmede de bouwvergunningen uit deze 
periode) zouden moeten worden overgebracht naar het Streekarchief Voorne-Putten 
en Rozenburg omdat deze voldoen aan de termijn van ouder dan 20 jaar. Vanwege 
ruimtegebrek in de archiefbewaarplaats aldaar heeft deze overdracht echter nog niet 
plaats kunnen vinden. De verwachting is wel dat dit nu op korte termijn alsnog gaat 
gebeuren vanwege het vertrek van de archieven van het waterschap uit het 
Streekarchief. Overigens zijn deze (inmiddels dus openbare) archieven wel 
raadpleegbaar in de archiefruimte van het stadskantoor.
Een verdere doorontwikkeling van het in gebruik zijnde Document Management 
Systeem (DMS) Corsa heeft op zich laten wachten vanwege de ontwikkelingen om te 
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komen tot een nieuwe ambtelijke werkorganisatie voor de gemeenten Brielle, 
Hellevoetsluis en Westvoorne (voorzien per 1 januari 2019). Inmiddels is wel de 
module Corsa Bestuur geïmplementeerd en hierdoor is het proces van de bestuurlijke 
besluitvorming geheel digitaal ingericht. Het is de intentie om vervolgens het digitale 
proces- en zaakgericht werken geheel door te voeren binnen de organisatie, doch dit 
is nu mede afhankelijk van de hiervoor genoemde ontwikkelingen m.b.t. de nieuwe 
werkorganisatie Voorne. Hiervoor is het noodzakelijk dat er een (nieuw) systeem 
voor de (documentaire) informatievoorziening komt, waardoor verdere uitbreiding 
van ons DMS en volledige digitalisering van onze huidige werkomgeving 
waarschijnlijk niet meer zinvol is voor de resterende periode. Door bijvoorbeeld de 
binnenkomende en uitgaande post (o.m. brieven) en overige (interne) documenten 
niet meer fysiek maar alleen nog digitaal de organisatie in te sturen, zijn overigens 
wel stappen gezet om binnen de huidige hybride werksituatie (waarin de 
documenten zowel fysiek als digitaal worden verwerkt en waarbij het papier nog 
leidend is) tot een meer digitale werkomgeving te komen. Een (verdere) gewenning 
van de medewerkers aan het meer digitaal werken en het werken met het Document 
Management Systeem speelt hierbij tevens een rol.

Verbonden partijen

Algemeen
Ingevolge artikel 9 van het BBV dient in de begroting een afzonderlijke paragraaf te 
worden gewijd aan verbonden partijen. Artikel 15 van het besluit geeft vervolgens 
aan dat in deze paragraaf tenminste aandacht moet worden geschonken aan:
visie op de beleidsvoornemens omtrent verbonden partij
lijst van verbonden partijen met onderverdeling naar;
Gemeenschappelijke regelingen;
Vennootschappen en coöperaties;
Stichtingen en verenigingen, en;
Overige verbonden partijen;
het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
de veranderingen die zich hebben voor gedaan
het eigen vermogen en vreemd vermogen van de verbonden partij
het resultaat van de verbonden partij
eventuele risico’s voor de financiële positie van gemeente.
In deze paragraaf wordt inzicht geboden in participaties van de gemeente in derde 
rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed bestaat én waarmee financiële belangen 
gemoeid zijn. Dat zijn deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke 
regelingen, stichtingen en verenigingen. De gemeente heeft met heel veel partijen 
een relatie. Het is niet de intentie om over alle relaties te rapporteren. 

Gemeenschappelijke regelingen
Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
Globale taakstelling c.q. visie 
De Metropool Rotterdam Den Haag (MRDH) is een gemeenschappelijke regeling van 
23 gemeenten. De gemeenten bundelen hun krachten om het gebied beter 
bereikbaar te maken en het economisch vestigingsklimaat te versterken. De MRDH 
bestaat uit twee pijlers, de Vervoersautoriteit (Va) en Economisch Vestigingsklimaat 
(EV).
Betrokkenen
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23 gemeenten in de regio Rotterdam Den Haag Bestuurlijk belang 
Vertegenwoordigers: burgemeester G.G.J. Rensen (AB) en wethouder A.A. Schoon 
(Bestuurscommissie VA en bestuurscommissie EV)
Financieel belang 
De bijdrage per inwoner wordt gesteld op € 2,51 per inwoner. 
Bijdrage 2018 € 42.261
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) 
(vestigingsplaats: Rotterdam)
De VRR heeft als doelstelling:

 het geven van invulling aan de regionale taken ten aanzien van het 
waarborgen van de fysieke veiligheid van de regio en het voorbereiden op 
rampenbestrijding en crisisbeheersing en de hiermee verband houdende 
multidisciplinaire samenwerking waaronder de Gemeenschappelijke 
Meldkamer als integraal informatieknooppunt;

 het doelmatig organiseren en coördineren van werkzaamheden ter 
voorkoming, beperking en bestrijding van brand, het beperken van 
brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al 
hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor 
mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en 
bestrijden van rampen en het bevorderen van een goede hulpverlening bij 
ongevallen en rampen;

 het doelmatig organiseren en coördineren van het vervoer van zieken en 
ongeval slachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate 
opname van zieken en ongeval slachtoffers in ziekenhuizen of andere 
instellingen voor intramurale zorg;

 het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en 
gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

Missie
 De missie van de VRR bepaalt de doelen die wij stellen, de resultaatgebieden 
waarop wij actief zijn en de organisatieprincipes die worden gehanteerd. Ook geeft 
het richting aan ons besturingsmodel. De missie van de VRR luidt:
We zijn er altijd: De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond staat voor 'samen sterk' in 
risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing, door een gezamenlijke inzet 
van diensten, organisaties, burgers en bedrijfsleven, waardoor schade en leed bij 
incidenten wordt voorkomen of beperkt.
De 'bedoeling': Iedereen werkt bij de VRR voor de veiligheid op straat. Alles binnen 
de VRR moet erop gericht zijn te voorkomen dat het mis gaat, maar als er iets 
misgaat staan we er en helpen we de mensen zo snel en adequaat mogelijk. Het 
systeem moet ondersteunend zijn.
Visie 
Wij zijn een gezaghebbend kennis- en expertisecentrum op het gebied van veiligheid 
en een betrouwbare zorg- en hulpverleningsorganisatie. Wij brengen kennis, 
ervaring, burgers, bedrijven en organisaties bij elkaar om daarmee op een effectieve 
en efficiënte wijze de veiligheid te bevorderen. De VRR is een doelmatige, 
transparante en open organisatie. Medewerkers van de VRR geven en nemen 
verantwoordelijkheid. Zij zijn deskundige professionals die hun werk doen met passie 
en bevlogenheid in een uitdagende omgeving. Zij zijn daarbij voortdurend scherp op 
maatschappelijke ontwikkelingen, innovatie en de vertaling daarvan naar veiligheid.
Betrokkenen
Deelnemende gemeenten aan de VRR zijn 15 gemeenten: Albrandswaard, 
Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, 
Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, 
Nissewaard, Vlaardingen en Westvoorne.
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Bestuurlijk belang 
Vertegenwoordiger: burgemeester G.G.J. Rensen
Financieel belang
Bijdrage 2018 1.018.566   

EV per 01-01-
2018 € 9.174.000 VV per 01-01-

2018 € 49.660.000

EV per 31-12-
2018 € 9.114.000 VV per 31-12-

2018 € 47.055.000

Resultaat € 0   
Streekarchief
(vestigingsplaats: Brielle)
Globale taakstelling c.q. visie 
Het beheer van de ingevolge artikel 12, 1e lid en artikel 13, 1e lid van de Archiefwet 
1995 overgebrachte archiefbescheiden alsmede het toezicht op het beheer van de 
niet overgebrachte archiefbescheiden van deelnemers.
Betrokkenen
Deelnemers in de gemeenschappelijke regeling zijn de gemeenten Brielle, Westvoor-
ne, Hellevoetsluis en Nissewaard.
Bestuurlijk belang
Elke deelnemer aan de regeling is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur onder 
voorzitterschap van de burgemeester van Nissewaard. Het dagelijks bestuur bestaat 
uit de vertegenwoordigers van Nissewaard, Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle.
Vertegenwoordiger Brielle: burgemeester G.G.J. Rensen.
Plaatsvervanger: wethouder D.A. Verbeek.
Financieel belang
Gemeentelijke 
Bijdrage 2018 € 97.195   

EV per 01-01-
2018 € 91.544 VV per 01-01-

2018 € 25.000

EV per 31-12-
2018 € 102.681 VV per 31-12-

2018 € 25.000

Resultaat 2018 € 0   
Wijzigingen in het belang
Geen. 
Ontwikkelingen c.q. beleidsvoornemens
Diverse ontwikkelingen waren voor het algemeen bestuur aanleiding om onderzoek 
te laten doen naar de toekomst van het streekarchief. Hierin is o.m. meegenomen de 
gevolgen van de uittreding van de vm. gemeente Rozenburg per 1 januari 2015, de 
uittreding van het Waterschap Hollandse Delta per 1 januari 2018, de problemen met 
de huidige huisvesting van het streekarchief alsmede de nieuwe taken voor het 
streekarchief, zoals toezicht en inspectie bij de deelnemers en de vorming van een e-
depot.
Begin 2017 is door de gemeentesecretarissen en de hoofden DIV van de 
deelnemende gemeenten alsmede de streekarchivaris een advies hierover 
uitgebracht aan het al-gemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Dit 
heeft ingestemd met dit advies. In grote lijnen komt dit erop neer dat het 
Streekarchief zich gaat ontwikkelen tot een Streekarchief Nieuwe Stijl, waarbij het 
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zwaartepunt zal liggen op het beheer en breed toegankelijk maken en uitdragen van 
de historische collecties en (over-heids)archieven. De nieuwe taken op archiefbeheer 
zoals de verdere digitalisering, het ontwikkelen van een e-depot en meer toezicht en 
inspectie op het documentaire in-formatiebeheer van de deelnemende gemeenten, 
zal (op termijn) worden opgedragen en uitgevoerd aan derde professionele en 
gespecialiseerde partijen.
Risico’s
Door de hiervoor genoemde uittredingen uit de GR van twee deelnemers én de ge-
noemde ontwikkelingen m.b.t. de toekomst van het Streekarchief is inmiddels wel 
duidelijk dat de kosten zullen toenemen en daarmee de bijdragen van de 
deelnemers, dus ook voor onze gemeente. Over de hoogte valt momenteel nog 
weinig te zeggen; dit is sterk afhankelijk van hoe de uitwerking van waartoe door het 
algemeen bestuur is besloten er (financieel) uit komt te zien. Hierin zal een op te 
stellen business case meer duidelijkheid gaan verschaffen.
Syntrophos 
(vestigingsplaats: Spijkenisse)
Globale taakstelling c.q. visie
Syntrophos voert voor de deelnemende gemeenten de volgende taken uit:

 Aanschaf, ontwikkeling, onderhoud, beheer en exploitatie van data en telefo-
nie, hardware, software, netwerken, applicaties, geo-informatie en alle 
overige ICT ondersteunende systemen;
Uitvoering van wettelijke taken op deze terreinen.

 Die dienstverlening van Syntrophos aan de gemeenten is nader uitgewerkt in 
een dienstverleningsovereenkomst.

Betrokkenen
De gemeenten Brielle, Nissewaard en Westvoorne.

Bestuurlijk belang
Er is een algemeen en een dagelijks bestuur. In het algemeen bestuur is elk van de 
deelnemende gemeenten met één lid vertegenwoordigd. In de besluitvorming telt de 
stem van Spijkenisse voor drie, die van elk van de overige gemeenten voor één. De 
stemverhoudingen weerspiegelen deels de gewichten van de financiële bijdragen aan 
en de afname van diensten van Syntrophos.
Financieel belang
Gemeentelijke 
Bijdrage 2018 € 1.174.017   

EV per 01-01-
2018 € n.b. VV per 01-01-

2018 € 0

EV per 31-12-
2018 € n.b. VV per 31-12-

2018 € 0

Resultaat 2018 € 0   
Wijzigingen in het belang
In het begrotingsjaar worden geen veranderingen verwacht.
Ontwikkelingen c.q. beleidsvoornemens
Zie de toelichting op pag. 108 over de zienswijze bij de begroting 2018.
Risico’s
In de begroting 2018 van Syntrophos zijn als belangrijkste financiële risico’s 
opgenomen:

 Onvoldoende koeling en elektrische capaciteit centrale ICT systeem ruimte(s).
 Uitval (sleutel) medewerkers.
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 Toegankelijkheid tot informatie neemt toe en daarmee de kans op 
datalekken.

 Aanleg redundante glasvezelverbinding vertraagd
 Onvoorziene kosten voor uitvoering diensten aan derden
 Afname klanttevredenheid
 De voorcalculatie is te laag voor werkzaamheden voor niet deelnemers, tegen 

een vaste prijs
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling 
(SVHW) 
(vestigingsplaats: Klaaswaal)
Globale taakstelling c.q. visie
Het heffen en invorderen van belastingen, het uitvoeren van de Wet waardering 
onroerende zaken, administreren van de vastgoedgegevens en het verstrekken van 
vastgoedgegevens. Bij het SVHW zijn 26 gemeenten, het Waterschap Hollandse 
Delta en de Regionale Afvalstoffen Dienst Hoeksche Waard aangesloten.
Betrokkenen 
Aalburg, Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Bergambacht, Binnenmaas, 
Brielle, Cromstrijen, Goeree-Overflakkee, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, 
Korendijk, Lansingerland, Molenwaard, Nederlek, Nieuwkoop, Oud-Beijerland, 
Ouderkerk, Schoonhoven, Strijen, Vlist, Werkendam, Woudrichem, Zederik, 
Waterschap Hollandse Delta en Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard.
Bestuurlijk belang
Dhr. D.A. Verbeek is een van de 29 leden van het algemeen bestuur van SVHW.
inancieel belang
Bijdrage 2018 € 173.000   

EV per 01-01-
2018 € 690.000 VV per 01-01-

2018 € 4.685.000

EV per 31-12-
2018 € 690.000 VV per 31-12-

2018 € 4.962.000

Resultaat 2018 € 0   
Wijzigingen in het belang

 Gedurende het begrotingsjaar worden er geen veranderingen verwacht.
 Ontwikkelingen c.q. beleidsvoornemens
 In de begroting 2018 zijn de belangrijkste doelstellingen voor 2018:
 - Handhaven van schaalgrootte;
 Basis op orde van administraties en registraties;
 Ontwikkelen van een social media beleid en doorontwikkeling van de 

website/Mijn SVHW;
 Verdere digitalisering van de informatie-uitwisseling met particulieren en 

bedrijven in het kader van de Digitale Agenda 2020;
 Realiseren van koppelingen met het landelijk stelsel van basisregistraties 

(BRP, NHR en afnemersfunctionaliteit LV-WOZ) in lijn met de landelijke 
ontwikkelingen;

 Verdere invulling en borging van de maatregelen vanuit de 
Waarderingsinstructie 2017;

 Realiseren van werkafspraken tussen de BAG-deelnemers en SVHW in 
verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet;

 Informatiebeveiliging: 
o Afronding van het project “Invoering BIG/aanbevelingen IT-Audit”;
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o Maatregelen treffen met betrekking tot de Europese Algemene 
Verordening Gegevensbescherming.

 Voorbereidingen treffen in verband met de invoering van de Wet 
normalisering rechtspositie ambtenaren;

 Ontwikkeling van het medewerkersbestand (kwalitatief, kwantitatief) in lijn 
met de wijziging van de aard en de omvang van de werkzaamheden

Risico’s
Omgeving /deelnemers

1. Juridisch: Gewijzigde wet- en regelgeving met impact op de operatie.
2. Aantal deelnemer: uitstroom deelnemers zet de schaalgrootte van SVHW en 

kostenstructuur onder druk.
3. Belastingen en Heffingen: te lage belastingopbrengst, onvolledige 

aanslagoplegging, foutieve kwijtschelding, achterwege blijven invordering.
4. Balans activiteiten: foutieve onderbouwing voorzieningen en balansposten 

kunnen de financiële positie en continuïteit onder druk zetten.
Interne organisatie SVHW

 Automatisering: ongeoorloofde uitstroom van informatie (datalek), 
beschikbaarheid hard- en software.

 Huisvesting: (brand) veiligheid.
 Inkoop en aanbesteding: niet voldoen aan EU-aanbestedingsregels en risico 

op ongeoorloofde uitstroom van middelen.
 Renterisico geldlening: veranderingen in rentestanden kunnen resultaten 

beïnvloeden.
 Personeel: maatregelen tegen gezondheid– en veiligheidsrisico’s.
 Fraude: ongeoorloofde uitstroom van middelen. 

Op basis van bovenstaande risico’s zijn/worden (aanvullende) beheersmaatregelen 
genomen. SVHW houdt hierbij vast aan een risicomijdend profiel. In de voor- en 
najaarsnota en jaarrekening 2018 wordt gerapporteerd over de voortgang van de 
risico’s en de beheersmaatregelen.
Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg 
(vestigingsplaats: Schiedam)
Globale taakstelling c.q. visie 
De provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam hebben besloten om per 1 
januari 2018 uit de gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Voorne-
Putten-Rozenburg te treden. De gemeenten Nissewaard, Brielle, Hellevoetsluis en 
Westvoorne hebben in dat kader de wens uitgesproken om de gemeenschappelijke 
regeling vanaf 1 januari 2018 voort te zetten onder de naam gemeenschappelijke 
regeling Recreatieschap Voorne-Putten, met vestigingsplaats Spijkenisse. 
Hiertoe dient de huidige gemeenschappelijke regeling te worden gewijzigd. Omdat de 
huidige tekst van de gemeenschappelijke regeling op veel onderdelen is verouderd, 
wordt voorgesteld om de gemeenschappelijke regeling algeheel te herzien. Het is 
daarbij van belang te beseffen dat de gemeenschappelijke regeling een voortzetting 
is van de huidige gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Voorne-
Putten-Rozenburg. Dit betekent dat er geen sprake is van een nieuw getroffen 
gemeenschappelijke regeling maar een herziening van de tekst van de regeling met 
naamswijziging van zowel de gemeenschappelijke regeling zelf als het openbaar 
lichaam.
Wijzigingen in de taken en verantwoordelijkheden van het Recreatieschap worden in 
deze herziening niet meegenomen. In de tweede helft van 2017 zal een discussie 
plaatsvinden omtrent de taken en verantwoordelijkheden in het kader van de 
toekomst van het Recreatieschap na 2018. Uitkomst van deze discussie kan 
aanleiding zijn om de gemeenschappelijke regeling te wijzigen.



150

Op 29 juni 2017 heeft het Algemeen Bestuur van het schap de conceptregeling 
vastgesteld. Deze wordt aangeboden aan de deelnemers en voorgesteld om in te 
stemmen met de conceptregeling. Na instemming van alle betrokken 
bestuursorganen uiterlijk vóór 1 januari 2018, dient de herziene regeling onder 
verantwoording van de Provincie gepubliceerd te worden in de Staatscourant, 
waarna deze in werking kan treden.
Betrokkenen 
Samenwerkingsorgaan in de vorm van een gemeenschappelijke regeling waarin 
wordt deelgenomen door (de provincie Zuid-Holland en) de gemeenten Brielle, 
Hellevoetsluis, (Rotterdam (incl. Rozenburg)), Nissewaard en Westvoorne.
Bestuurlijk belang
Dagelijks bestuur: 
Vertegenwoordiger: de heer D.A. Verbeek
Algemeen bestuur: 
Vertegenwoordiger: de heer D.A. Verbeek en mevrouw I.Y. de Groot
Financieel belang
In de gewijzigde regeling worden de kosten als volgt verdeeld:

 Nissewaard 64 %
 Hellevoetsluis 16 %
 Brielle 11 %
 Westvoorne 9 %

Bijdrage 2018
€ 111.121; de bijdrage van het koepelschap is in verband met de opheffing 
toegevoegd aan de bijdrage van het recreatieschap.
Na uittreding van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam wordt een 
belangrijke wijziging in de balanswaarden verwacht.
Beleid
Over de wijze waarop taken worden uitgevoerd wordt nog overleg gevoerd. De 
gemeenten zullen meer dan voorheen zelf de regie voeren op beleid en 
ontwikkelingen. Ook zullen de gemeenten zelf meer invloed uitoefenen op beheer 
van het recreatiegebied en dat meer afstemmen op ander taken in het belang van 
het recreatiegebied.
De taken van de GZH zijn voor de jaren 2017 en 2018 ondergebracht bij 
Staatsbosbeheer. Binnen het samenwerkingsverband Voorne-Putten wordt 
onderzocht of die samenwerking met Staatsbosbeheer per 1 januari 2019 
gecontinueerd wordt.
Risico’s: 
De gemeenten en de provincie hebben verklaard om de huidige bijdragen ook voor 
de komende jaren beschikbaar te houden. De bijdrage van de provincie kan de 
komende jaren projectmatig worden ingezet.
Uittreding van deelnemers uit het recreatieschap kan financiële gevolgen hebben 
voor de overige deelnemers.
Financieel Koepelschap Buitenstedelijk Groen
(gevestigd op het postadres van het secretariaat)
De gemeenschappelijke regeling Financieel Koepelschap Buitenstedelijk Groen wordt 
met ingang van 1 januari 2018 opgeheven. Na de opheffing van dit schap zal de 
gemeentelijke bijdrage beschikbaar blijven voor de financiering van het 
recreatieschap.
Beleidsrisico’s
Niet meer van toepassing.
Gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de Dienst Centraal 
Milieubeheer Rijnmond (DCMR) 
(vestigingsplaats: Schiedam)
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Globale taakstelling c.q. visie 
De dienst heeft tot taak het in standhouden van een centrale meld- en regelkamer 
en een coördinatie- en informatiepunt handhaving milieuregelgeving, alsmede – met 
inachtneming van het ter zake door de deelnemer geformuleerd beleid. Voor Brielle 
betekent dit o.a. adviseren over af te geven beschikking als gevolg van de Wet 
Milieubeheer, uitvoering van procedures conform wet milieubeheer en de wet 
Algemene Wet bestuursrecht en controle op de naleving van de Wet milieubeheer, 
evenals het adviseren over mogelijke toepassing van handhavingsmiddelen ingeval 
van geconstateerde overtredingen.
Betrokkenen 
De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, 
Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, 
Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, 
Vlaardingen en Westvoorne.
Bestuurlijk belang 
Het algemeen bestuur bestaat uit 19 leden. De Provincie is vertegenwoordigd door 3 
leden. De gemeente Rotterdam is vertegenwoordigd door 2 leden. De overige 
gemeenten zijn per gemeente met 1 lid vertegenwoordig.
Het dagelijks bestuur bestaat uit 6 leden, te weten de voorzitter, de vicevoorzitter en 
vier andere leden. De voorzitter en één lid voor financiële aangelegenheden wordt 
door en uit het algemeen bestuur aangewezen op bindende voordracht van 
gedeputeerde staten van Zuid-Holland. De vicevoorzitter wordt door en uit het 
algemeen bestuur aangewezen op bindende voordracht van het college van 
burgemeester en wethouders van Rotterdam. De drie andere leden komen uit de 
deelregio’s van de regiogemeenten. Naar aanleiding van een evaluatie is besloten om 
voor iedere deelregio een lid in het dagelijks bestuur te plaatsen zodat de binding 
tussen de DCMR en de regiogemeenten versterkt wordt. Voor Voorne-Putten neemt 
de portefeuillehouder milieu van Hellevoetsluis zitting in het dagelijks bestuur van de 
DCMR.
Financieel belang 
De gemeente Brielle betaalt jaarlijks aan de DCMR een bijdrage voor te leveren 
werkzaamheden. Op basis van dat budget wordt een (jaar)werkplan opgesteld. Na 
afloop van een jaar wordt het overschot of tekort niet met de gemeente afgerekend 
maar door de DCMR in "depot" gehouden. Het saldo van dat depot kan in een 
volgend jaar gebruikt worden voor een aanvulling op het werkplan. Na iedere termijn 
van 4 jaren gaat de DCMR over tot afrekening van het saldo. Uitgangspunt is wel dat 
de beschikbare budgetten volledig aan het milieu worden besteed.
Bijdrage 2018 € 439.915   

EV per 01-01-2018
EV per 01-01-2018

 € 3.923.000
€ € 2.833.000

VV per 01-01-
2018
VV per 31-12-
2018

€ 7.900.000
€ 7.400.000

Resultaat 2018
 voor 

bestemming 
 na bestemming

 
 € 1.090.000 

nadelig
 € 0

  

Wijzigingen in het belang
Er worden in 2018 geen wijzigingen in het financieel belang verwacht. 
Ontwikkelingen c.q. beleidsvoornemens 
In 2018 richt de DCMR zich op de volgende ontwikkelpunten:
1. Omgevingswet
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Het doel van de Omgevingswet is dat er meer ruimte ontstaat voor 
gebiedsontwikkeling met voldoende waarborgen voor kwaliteit. Uitgangspunt daarbij 
is ‘eenvoudig beter’. Met de wet wordt een veelheid aan wetten en regels 
samengevoegd. De ingangsdatum van de wet is uitgesteld tot in ieder geval 1 
januari 2020. Dit heeft consequenties voor de wijze waarop beleids- en ruimtelijke 
advisering, vergunningverlening, toezicht en handhaving plaatsvindt.
2. Ontwikkeling gegevensbeheer
Voor een integrale benadering zoals de Omgevingswet voorstaat, is het belangrijk 
om over betrouwbare en actuele gegevens te beschikken zodat deze in alle fasen van 
de beleidscyclus ingezet kunnen worden. De DCMR beschikt en gebruikt 
uiteenlopende milieugegevens bij vergunningverlening, handhaving en advies 
bij ruimtelijke vraagstukken. Inzet is gegevens zo te beheren en op orde te hebben 
dat deze beschikbaar, bruikbaar en bestendig zijn zowel binnen de DCMR als voor 
externe doelgroepen.
3. Nieuwe brandstoffen
Momenteel vindt er een ontwikkeling plaats waarbij nieuwe brandstoffen worden 
ingezet in het verkeer. De productie, de opslag, het vervoer en de verlading van 
nieuwe brandstoffen brengen extra veiligheidsrisico’s met zich mee. Het is nodig om 
de toepassing van nieuwe brandstoffen in stedelijk gebied te onderzoeken en een 
afwegingskader voor de beoordeling van het veiligheidsrisico vast te stellen. Voor 
uitvoering van regelgeving t.a.v. nieuwe brandstoffen moeten de medewerkers van 
de DCMR een adequaat kennisniveau hebben en zij dienen hiervoor opgeleid te 
worden.
4. Asbestketen en grondstromen
Asbestvezels vormen bij inademing een groot gezondheidsrisico. Hoewel de 
toepassing om die reden inmiddels is verboden, komt asbest nog veel voor. Het 
verwijderen moet zorgvuldig gebeuren, om te voorkomen dat er alsnog asbestvezels 
in het milieu komen.
In de komende jaren zal in verband met het verbod op asbestdaken (2024) veel 
verwijdering/sloop van deze daken plaatsvinden. Door de relatief hoge 
verwijderingskosten voor de ontdoener van dit asbestafval neemt het risico toe dat 
bij de sloop van deze daken er nieuwe verontreinigingen ontstaan. Er zullen als 
gevolg van dit verbod naar verwachting nieuwe asbestsaneerders op de markt 
komen die mogelijk niet allemaal over de juiste certificeringen en/of kennis en/of 
veiligheidscultuur zullen beschikken. De kans op illegale verwijdering van 
asbesthoudend materiaal (intensivering asbestdaken sanering) wordt groter. Voor dit 
ontwikkelingspunt is het nodig aandacht te besteden aan de hele keten, de 
informatie-huishouding binnen de keten en de onderlinge samenhang tussen de 
partijen die daarin een rol spelen. De DCMR zal eerst de ketens in kaart brengen en 
een gerichte aanpak ontwikkelen.
5. Van afval naar grondstof; circulaire economie
De toenemende schaarste op het gebied van traditionele grondstoffen, en de wens 
om de afhankelijkheid (van het importeren) daarvan terug te dringen, maakt dat 
overheden en marktpartijen in toenemende mate inzetten op de meer circulaire en 
biobased economie, waarbij afval als grondstof wordt ingezet. De Europese 
Commissie heeft in december 2015 een beleidspakket voor de circulaire economie 
gelanceerd.
De DCMR richt zich op inpassing van deze nieuwe vormen van bedrijvigheid in het 
gebied. Daarbij wordt bezien of de nieuwe bedrijvigheid niet onevenredig gehinderd 
wordt door bestaande wettelijke kaders en regels die op de oude economie zijn 
toegesneden.
6. Warmte/koude uitkoppelen
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Bij de grote industrie gaat veel energie standaard verloren in de vorm van warmte of 
koude. Die warmte of koude kan door andere bedrijven benut worden of bij warmte 
ook in een warmtenet voor bijvoorbeeld huishoudens gestopt worden. De DCMR is 
actief betrokken bij de werkzaamheden onder regie van het Programmabureau 
Warmte Koude Zuid-Holland. DCMR wil verkennen welke mogelijkheden zij heeft om 
deze ontwikkelingen binnen de grote inrichtingen te stimuleren.
7. Cybersecurity
Bedrijven maken in toenemende mate gebruik van het internet om hun installaties 
efficiënt en plaats-onafhankelijk te kunnen besturen. Dat brengt kwetsbaarheid en 
veiligheidsrisico’s met zich mee als deze besturing op afstand kan worden gehackt. 
De DCMR gaat met de relevante partijen om de tafel om te onderzoeken wie welke 
rol heeft bij het terugdringen van de met cybercrime verbonden risico’s voor de 
omgeving. Daarbij ligt de focus van de DCMR op de kritische industrie.
8. Ontkoppelen hemelwater
Met de klimaatveranderingen wordt verwacht dat het aantal extreme regenbuien zal 
toenemen. Wanneer dit niet verontreinigde hemelwater op het riool wordt geloosd, 
brengt dit een onnodige en grote belasting van de capaciteit met zich mee. Hierdoor 
zal het reinigingsrendement van de zuiveringsinstallaties minder zijn. DCMR zal 
onderzoeken op welke wijze zij de ontkoppeling van het hemelwater bij inrichtingen 
kan bevorderen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de mogelijkheid van hergebruik 
van hemelwater.
Risico’s 
DCMR heeft een maatschappelijke doelstelling op het gebied van regulering en 
handhaving o.b.v. milieuwetgeving. Om deze doelstelling ook in de toekomst te 
kunnen realiseren treft de dienst waarborgen voor een goede reputatie en een 
duurzaam gezonde financiële situatie. Dit vindt plaatst in het kader van ‘good public 
governance’. Uit het geheel van bedrijfs- en bestuursrisico’s kunnen in hoofdlijn de 
volgende risico’s voor de DCMR worden benoemd:

1. Het verlenen van toestemming (al dan niet middels een vergunning) voor het 
uitvoeren van activiteiten waarvoor geen of een anders luidende toestemming 
had moeten/mogen worden verleend.

2. Het niet of onvoldoende waarnemen van afwijkingen van verleende 
toestemming.

3. Het niet of onvoldoende anticiperen op waargenomen afwijkingen van 
verleende toestemming.

4. Verstoringen in de organisatievorming en de bedrijfsvoering van de DCMR. 
Aan elk van deze risico’s is bij de sturing en beheersing van de organisatie 
specifieke aandacht besteed om mogelijke gevolgen zo goed mogelijk te 
onderkennen en te minimaliseren.

Het Algemeen Bestuur van de DCMR heeft in 2012 het weerstandsvermogen 
vastgesteld op 3% van de gemiddelde jaaropbrengst over de laatste 3 afgesloten 
boekjaren. Hiervoor is een algemene reserve aanwezig van € 1,77 miljoen. Bij het 
zich voordoen van eerder genoemde risico’s zal eerst deze algemene reserve 
aangesproken worden. Uiteindelijk zijn de deelnemers gezamenlijk verantwoordelijk 
voor tekorten bij de gemeenschappelijke regeling.
Voorne-Putten Werkt
(vestigingsplaats: Spijkenisse)
Met ingang van 1 januari 2017 is de GR Voorne-Putten Werkt in werking getreden 
onder de gelijktijdige beëindiging van de Sociaal Werkvoorzieningsschap De Welplaat 
en de GR Werk, Inkomen en Zorg (WIZ.) De rechtsvorm is een Gemeenschappelijke 
Regeling (GR) centrumconstructie (Nissewaard) die afzonderlijk met de inkopende 
gemeenten (Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) wordt aangegaan. Brielle is met 
Nissewaard een Dienstverleningsovereenkomst (Dvo) aangegaan voor zowel de 
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Wsw, als voor de Participatiewet. De Wsw-afdeling “beschut werken” is als BV 
ondergebracht in het Arbeidsontwikkelbedrijf Voorne-Putten Werkt.
Globale taakstelling c.q. visie 
Arbeidsontwikkelbedrijf ‘Voorne-Putten Werkt’ voert de Wet sociale werkvoorziening 
(Wsw) en re-integratie werkzaamheden uit en is een werkleerbedrijf op het eiland 
Voorne-Putten en het havengebied. De organisatie heeft een bedrijfsmatig karakter 
en bouwt in fasen aan een nieuw leerwerkbedrijf die tot doel heeft onze arbeidsregio 
te versterken. Hiermee wordt een regio met 150.000 inwoners bediend. Voor 
cliënten die bekend zijn met een bijstandsuitkering wordt alle ondersteuning gegeven 
om snel als mogelijk in te stromen op de arbeidsmarkt.
Het streven is om door werkaanbod zo veel mogelijk inwoners naar vermogen laten 
participeren in onze maatschappij. Daarmee kunnen mensen voorzien in hun eigen 
inkomen, zodat de zelfredzaamheid van mensen wordt verbeterd. Voorne-Putten 
Werkt legt de verbinding tussen vraag en het aanbod van werk. Hierbij wordt 
uitgegaan van een inclusieve arbeidsmarkt voor iedereen. Een arbeidsmarkt die 
plaats biedt aan jongeren en ouderen en aan mensen met en zonder beperking. 
Daarbij wordt gewerkt aan de doelstelling van de Participatiewet; iedereen met 
arbeidsvermogen duurzaam naar werk toe leiden, bij voorkeur regulier werk. Voor 
wie dat nog niet haalbaar is, wordt gewerkt aan de hoogst haalbare vorm van 
participatie.
Betrokkenen
Wsw: Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne.
Participatiewet: Nissewaard en Brielle
Bestuurlijk belang
Deze gemeenschappelijke regeling wordt aangemerkt als een lichte vorm van 
samenwerking, waarbij het college van Nissewaard (centrumgemeente) door het 
college van Brielle is gemandateerd om op basis van in de 
dienstverleningsovereenkomsten omschreven afspraken, de wettelijke taken uit te 
voeren.
Financieel belang
De taken zoals beschreven in de GR/DVO’s worden uitgevoerd door de 
centrumgemeente. De daarvoor in de afzonderlijke begroting van Brielle opgenomen 
gelden worden maandelijks overgeheveld naar de centrumgemeente. De 
centrumgemeente legt over de bedrijfsvoering verantwoording af. Aan het eind van 
ieder kalenderjaar vindt de jaarlijkse eindafrekening plaats. Over de kosten van 
bedrijfsvoering wordt voorafgaand door de centrumgemeente een (geactualiseerde) 
kostenbegroting opgesteld. Na instemming door de betrokken gemeenten worden de 
kosten volgens overeengekomen bedragen en tijdstippen met elkaar verrekend.
De gemeente Nissewaard heeft voor de uitvoering van de WSW voor de jaren t/m 
2019 een dalend productprijs gegarandeerd. Als vestigingsgemeente ontvangt 
Nissewaard voor alle WSW-werknemers een rijkssubsidie. Omdat deze onvoldoende 
is om de totale lasten van de WSW-verbanden te dekken, wordt door de gemeenten 
een aanvullende bijdrage betaald.
Bijdrage 2017 € 27.908   

EV per 01-01-2017
EV per 01-01-2017

 € n.v.t
€ n.v.t

VV per 01-01-
2017
VV per 31-12-
2017

€ n.v.t
€ n.v.t

Resultaat 2017 € 548.551 (nadelig)  
Wijzigingen in het belang 
Geen
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Ontwikkelingen c.q. beleidsvoornemens 
Geen
Risico’s
De gemeenten Hellevoetsluis en Westvoorne hebben de werkzaamheden betreffende 
de Participatiewet nog niet in de GR Voorne-Putten ondergebracht. Het streven is dat 
Hellevoetsluis en Westvoorne in 2018 hierover een besluit te nemen. Op dit moment 
is het niet duidelijk of en welke (financiële) consequenties er voor Brielle zijn als 
Hellevoetsluis en Westvoorne de re-integratie werkzaamheden niet onderbrengen bij 
het AOB.
De ontwikkeling van de AFO, als nieuw element in de bestuurlijke besluitvorming, 
kan wellicht leiden tot een herziening in de productafname van Brielle bij Nissewaard 
wat betreft uitvoering Participatie. Voor de Participatiewet geldt een opzegperiode 
van twee jaar, per kalenderjaar. De uitvoering van de Wsw staat hier los van.
Openbare Gezondheidszorg Rotterdam Rijnmond (OGZRR) 
(vestigingsplaats: Rotterdam)
Globale taakstelling c.q. visie 
Het openbaar lichaam OGZRR stelt zich ten doel:

 het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of van 
specifieke groepen daarbinnen in het rechtsgebied van het lichaam;

 het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking;
 alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt.

In het kader van de gemeenschappelijke regeling OGZRR is het college van de ge-
meente Rotterdam verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van de GGD 
Rotterdam Rijnmond (GGD RR) als uitvoerende organisatie.
Betrokkenen
Het rechtsgebied van de OGZRR omvat het grondgebied van Albrandswaard, Barend-
recht, Brielle, Capelle a/d IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan 
den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, 
Vlaardingen en Westvoorne.

Bestuurlijk belang
Per gemeente wordt één lid en één plaatsvervangend lid aangewezen voor het alge-
meen bestuur (AB) van de OGZRR. Het AB heeft de bevoegdheid op voorstel van het 
dagelijks bestuur over de omvang en inhoud van het basistakenpakket en de 
tarieven hieraan gekoppeld te besluiten (regiobegroting OGZRR). Verder behoren alle 
andere bevoegdheden in het kader van de gemeenschappelijke regeling OGZRR, die 
niet aan een ander orgaan zijn opgedragen, aan het AB.
Financieel belang
Bijdrage 2018 vast deel basis 
pakket
Bijdrage 2018 variabel deel

€ 85.904
€ 14.564   

EV per 01-01-2018
EV per 01-01-2018

 € n.v.t.
€ n.v.t.

VV per 01-01-2018
VV per 31-12-2018

€ n.v.t.
€ n.v.t.

Resultaat 2017 € n.v.t.  
Wijzigingen in het belang
 
Verwachte veranderingen die zich in het begrotingsjaar zullen voordoen: Geen.
Ontwikkelingen c.q. beleidsvoornemens 
Onbekend.
Risico’s 
Onbekend
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Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp 
Rijnmond
(vestigingsplaats: Rotterdam)
Globale taakstelling c.q. visie 
Kwalitatief goede en efficiënte uitvoering van bovenlokale taken (door middel van 
het contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp en uitvoerders van 
jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen) en taken die vallen onder het 
landelijke transitiearrangement, met inachtneming van de bepalingen in de 
Jeugdwet. Het gaat hierbij om de uitvoering van jeugdreclassering en 
jeugdbeschermingsmaatregelen (JB/JR), de uitvoering van gesloten jeugdhulp, 
crisiszorg, pleegzorg, residentiële, intramurale zorg en/of specialistische zorg voor 
jeugdigen. Deze taken zullen aanvullend en in aansluiting op het lokale aanbod 
uitgevoerd worden. Daarnaast beoogt de GR het bevorderen van gezamenlijk overleg 
van de gemeenten inzake de uitvoering van de jeugdhulptaken.
Betrokkenen
Gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle a/d IJssel, Goeree-
Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, 
Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.
Bestuurlijk belang
Per deelnemende gemeente wordt één lid en één plaatsvervangend lid aangewezen 
voor het Algemeen Bestuur (AB). Vanuit het AB wordt een Dagelijks Bestuur (DB) 
aangewezen. Het DB bestaat uit maximaal 4 leden, met dien verstande dat het lid 
van het AB dat door het college van de gemeente Rotterdam is aangewezen in ieder 
geval deel uitmaakt van het DB. Tevens vormt het DB een afspiegeling van de 
verschillende subregio’s in het rechtsgebied van het openbaar lichaam. Het DB en 
het AB worden ondersteund middels een ambtelijk secretaris vanuit de uitvoerende 
gemeente.
Financieel belang
Bijdrage 2018 € 1.459.642   

EV per 01-01-2018
EV per 01-01-2018

 € n.v.t.
€ n.v.t.

VV per 01-01-
2018
VV per 31-12-
2018

€ n.v.t.
€ n.v.t.

Resultaat 2017 € n.v.t.  
Wijzigingen in het belang
Basis GG, gebiedsteaminzet en dyslexiezorg zijn naar het lokale veld overgeheveld 
en dat betekent dat de begroting van de GR naar beneden is bijgesteld ten voordele 
van de lokale budgetten.
Ontwikkelingen c.q. beleidsvoornemens: 
Om de transformatie jeugdhulp in de regio Rijnmond te stimuleren en verder uit te 
werken, is een transformatieagenda ontwikkeld. In dit plan zijn 4 actielijnen 
benoemd die in 2017 verder uitgewerkt zullen worden.
Per 31 december 2017 lopen de contracten voor specialistische jeugdhulp af. In 2017 
zal verder nagedacht worden over hoe vormgeving van de inkoop (en subsidiering) 
en de bekostiging met ingang van 2018 zal plaatsvinden.
Daarbij heeft het AB van de GRJR besloten om de resultaatgerichte bekostiging als 
uitgangspunt te nemen bij de verdere uitwerking. Gunning zal naar verwachting 
halverwege 2017 plaatsvinden.
Risico’s
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Bijdrage GR is op basis van macrocijfers en werkelijke historische productie over 3 
jaar. Omdat voor 2017 en 2018 niet alle noodzakelijke gegevens beschikbaar zijn 
wordt voor deze jaren een aangepaste berekeningssytematiek toegepast

Vennootschappen en coöperaties
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
(vestigingsplaats: Den Haag)
Globale taakstelling c.q. visie
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.
Financieel belang 
De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de 
aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van EUR 2,50). De gemeente is in 
het bezit van 24.414 aandelen à € 2,50 en heeft zeggenschap via het stemrecht op 
deze aandelen.
EV per 01-01-2016 € 4.163 
miljoen
EV per 31-12-2016 € 4.486 
miljoen

VV per 01-01-2016 € 145.317 
miljoen
VV per 31-12-2016 € 149.483 
miljoen

Zoals bekend wordt het dividend verantwoord in het jaar van uitkering, derhalve 
wordt in 2018 het dividend van 2017 verantwoord. Over 2016 realiseerde BNG Bank 
een nettowinst na belastingen van EUR 369 miljoen (2015: EUR 226 miljoen).
Geraamd dividend 2018 € 40.000
Wijzigingen in het belang 
Gedurende het begrotingsjaar hebben zich geen veranderingen voorgedaan in de 
belangen van aandeelhouders in BNG Bank.
Ontwikkelingen c.q. beleidsvoornemens
Het aandelenbezit in BNG Bank is een duurzame belegging.
Risico’s
Zoals werd verwacht leverde de stresstest geen verrassingen op en voldoet de BNG 
aan de kapitaaleisen wanneer zich een zwaar stress scenario zou voor doen.
N.V. Eneco
(vestigingsplaats: Rotterdam)
Globale taakstelling c.q. visie
De levering van gas en elektra aan het werkgebied.
Betrokkenen
De aandeelhouders van de structuurvennootschap Eneco Holding N.V. zijn een groot 
aantal gemeenten in Zuid-Holland, Friesland, Noord-Brabant en Noord-Holland.
Bestuurlijk belang
Het aandeelhouderschap in Eneco wordt vertegenwoordigd door de wethouder 
financi?n.
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Financieel belang
Bijdrage 2018 € n.b.   

EV per 01-01-
2018 
EV per 31-12-
2018 

€ n.b.
€ n.b.

VV per 01-01-
2018
VV per 31-12-
2018

€ n.b.
€ n.b.

Resultaat 2018 € n.b.   
(n.b. = niet bekend)
Geraamd dividend 2018 € 490.000 (Eneco en Stedin samen)
Wijzigingen in het belang
Zie de toelichting bij Ontwikkelingen c.q. beleidsvoornemens en bij Risico’s.
Beleid
Om te voldoen aan de Wet Onafhankelijk Netbeheer is het Eneco Groep inmiddels 
gesplitst in een energiebedrijf (Eneco) en een bedrijf voor het netbeheer (Stedin).
Risico’s 
In het splitsingsplan is uitgegaan van een dividend na splitsing conform het huidige 
beleid van Eneco (50% uitkering van aan aandeelhouders toe te rekenen resultaat). 
In dit beeld past ook dat qua dividend de opgetelde toekomstige dividendstromen 
van beide ondernemingen tot vergelijkbaar resultaat zouden moeten leiden als het 
dividend van Eneco Holding van voor de splitsing. De gemeente ontvangt nu van 
twee bedrijven dividend.
Het financieel risico beperkt zich tot de hoogte van het dividend dat in een slecht 
weer scenario tot nihil kan afnemen. Begin 2018 zal een besluit genomen moeten 
worden over het houden of afbouwen van het aandelenbezit in Eneco.
B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides
(vestigingsplaats: Rotterdam)
Globale taakstelling c.q. visie
Op betrouwbare, veilige en maatschappelijk verantwoorde wijze leveren van drink- 
en industrieel- water en daaraan gerelateerde producten aan particuliere en zakelijke 
klanten.
Betrokkenen 
De aandeelhouders van de structuurvennootschap Evides Holding N.V. zijn een groot 
aantal gemeenten in de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en de provincie en 
gemeenten in Zeeland.
De gemeente Brielle bezit circa 0,87 procent van de aandelen B.V. Gemeentelijk 
Bezit Evides (GBE), die op haar beurt 50 procent bezit in de N.V. Evides. De overige 
50 procent van N.V. Evides is in handen van de andere fusiepartner N.V. Delta, het 
moederbedrijf van Delta waterbedrijf B.V.
Bestuurlijk belang 
Het aandeelhouderschap in Evides wordt vertegenwoordigd door de wethouder 
financiën.
Financieel belang
EV per 01-01-
2018 
EV per 31-12-
2018 

€ n.b.
€ n.b.

VV per 01-01-
2018
VV per 31-12-
2018

€ n.b.
€ n.b.

Resultaat 2018 € n.b.   
  (n.b. = niet bekend) 
Geraamd dividend 2018 € 160.000. 
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Wijzigingen in het belang
Er worden geen belangrijke veranderingen verwacht die zich in het begrotingsjaar 
zullen voordoen.
Ontwikkelingen c.q. beleidsvoornemens
In het Strategisch Kader 2017-2021 zijn voor de volgende pijlers meerjarige 
actieplannen opgesteld, welke zijn vertaald in uitvoeringsprogramma’s en 
strategische verbetertrajecten:

1. Het realiseren van uitstekende waterkwaliteit
2.  Gecontroleerde omzetgroei van onze industriewateractiviteiten
3. Het waarmaken van onze klantbeloften
4. Verdere digitalisering van de bedrijfsprocessen binnen Evides
5. Werken in de toekomst
6. Verbinden met onze omgeving

Risico’s 
Het financieel risico beperkt zich tot de hoogte van het dividend dat in een slecht 
weer scenario tot nihil kan afnemen.

Stichtingen en verenigingen
Raad voor het Publiek Belang (St. CJG Rijnmond) (als onderdeel van de 
OGZRR) 
(vestigingsplaats Rotterdam)
Globale taakstelling c.q. visie
Uitvoering integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar (Wpg)
Betrokkenen
Het rechtsgebied van de Raad voor het Publiek belang omvat het grondgebied van 
Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, , Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen 
aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, 
Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.
Bestuurlijk belang
Per gemeente wordt één lid en één plaatsvervangend lid aangewezen voor de Raad 
voor het Publiek Belang.
Financieel belang
Bijdrage 2018 vast deel
Bijdrage 2018 huisvesting
Bijdrage 2018 aanvullend 
preventief

€ 291.200
 € 85.310
€ 50.000

EV per 31-12-2018 n.v.t
EV per 01-01-2018 n.v.t.

VV per 01-01-2018 
n.v.t
VV per 31-12-2018 
n.v.t 

Resultaat 2018 n.v.t.
 
Wijzigingen in het belang
Verwachte veranderingen die zich in het begrotingsjaar zullen voordoen: Geen.
Ontwikkelingen c.q. beleidsvoornemens:
Herziening van de rol CJG Rijnmond (Jeugdverpleegkundige en jeugdarts) in het 
onderwijs naast het Schoolmaatschappelijk werk.
Risico’s
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 Grote vraag naar organiseren van themabijeenkomsten, zoals 
Vriendentraining, Puber Brein, Alles kits training, waardoor het budget 
ontoereikend zou kunnen zijn.

Overige verbonden partijen
Geen

Grondbeleid

Algemeen
Volgens artikel 16 van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten bevat de 
paragraaf grondbeleid ten minste:
Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de 
programma’s die zijn opgenomen in de begroting;
Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondex-
ploitatie;
Een onderbouwing van de geraamde winstneming;
De beleidsuitgangspunten over de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s 
van de grondzaken.

Financieel overzicht

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten
Programma’s, algemene 
dekkingsmiddelen  realisatie raming raming

en onvoorzien en saldo 
kostenplaatsen  2016 2017 na 

1e wijz 2018

0 Algemeen bestuur lasten 3.243.050 2.503.340 2.810.208

 baten -440.925 -845.838 -1.117.448

 saldo 2.802.125 1.657.502 1.692.760

1 Openbare orde en veiligheid lasten 1.556.423 1.190.025 1.225.037

 baten -4.586 -5.286 -5.282

 saldo 1.551.837 1.184.739 1.219.755

2 Verkeer, vervoer en waterstaat lasten 3.273.584 3.245.560 3.356.856

 baten -124.572 -126.718 -208.252

 saldo 3.149.012 3.118.842 3.148.604

3 Economische zaken lasten 1.298.551 3.025.886 5.081.261

 baten -1.751.009 -3.027.036 -5.397.178
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 saldo -452.458 -1.150 -315.917

4 Onderwijs lasten 4.671.743 4.302.277 4.234.638

 baten -91.956 -3.150.713 -38.580

 saldo 4.579.786 1.151.564 4.196.058

5 Cultuur en recreatie lasten 9.692.546 7.587.687 7.865.677

 baten -1.389.027 -836.527 -849.298

 saldo 8.303.519 6.751.160 7.016.379

6 Sociale voorzieningen en maat- lasten 12.018.341 11.858.496 12.202.224

schappelijke dienstverlening baten -3.102.694 -3.400.984 -3.436.806

 saldo 8.915.647 8.457.512 8.765.418

7 Volksgezondheid en milieu Lasten 4.990.843 4.781.256 4.988.189

 baten -3.208.044 -3.271.012 -3.332.619

 saldo 1.782.799 1.510.244 1.655.570

8 Ruimtelijke ordening en lasten 11.395.156 3.068.599 2.697.735

volkshuisvesting baten -
14.970.718 -2.240.402 -1.799.629

 saldo -3.575.562 828.197 898.106

Overzicht algemene dekkings- lasten 1.355.747 146.245 -56.527

middelen en onvoorzien baten -
27.951.454

-
26.656.866

-
27.423.420

 saldo -
26.595.707

-
26.510.621

-
35.385.041

Overhead lasten  6.215.097 7.139.910

 baten  -37.602 -31.602

 saldo  6.177.495 7.108.308

Vennootschapsbelasting lasten  0 0

 baten  0 0

 saldo  0 0

Onvoorziene uitgaven lasten  85.935 87.155

     

Totaal lasten 53.495.984 48.010.403 51.632.363

 baten -
53.034.985

-
43.598.984

-
43.640.114



162

Resultaat voor bestemming saldo 460.999 4.411.419 7.992.249

Toevoegingen en onttrekkingen 
(=minteken) aan reserves per 
programma en algemene 
dekkingsmiddelen

realisatie 
2016

raming 
2017 na 
1ee wijz.

raming 
2018

2 Verkeer, vervoer en waterstaat    

Beschikking reserve onderhoud wegen -464.026 -337.455 -485.482

Storting reserve onderhoud wegen 1.853.000   

Storting in de reserve baggeren 42.947 42.947 42.947

Beschikking over de reserve baggeren -22.574 -160.000  

3 Economische zaken    

Storting in de reserve toek. onderh. Plas 
van Heenvliet 71.527   

4 Onderwijs    

Storting in reserve huisvesting onderwijs 874.214 876.252 867.537

Storting batig saldo van Sleenstraat (via 
GREX)  3.100.000  

Storting in reserve huisvesting onderwijs 2.300.000 2.300.000 2.300.000

Rentetoevoeging reserve 
onderwijshuisvesting 882.385 891.620 998.640

Beschikking over de reserve huisvesting 
onderwijs:    

Huisvesting openbaar basisonderwijs -567.794 -558.956 -533.956

Huisvesting openbaar bijzonder 
basisonderwijs -383.481 -380.004 -373.431
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Toevoegingen en onttrekkingen 
(=minteken) aan reserves per 
programma en algemene 
dekkingsmiddelen

realisatie 
2016

raming 
2017 na 
1ee wijz.

raming 
2018

Huisvesting (voortgezet) speciaal onderwijs -324.548 -336.055 -323.026

Huisvesting Maerlant College -2.330.883 -2.009.519 -2.019.321

Huisvesting Penta College -186.377 -183.553 -174.742

Huur/servicekosten KZC -46.101 -51.301 -50.669

Storting in de reserve sportstimulering 4.440   

5 Cultuur en recreatie    

Beschikking over de reserve aankoop en 
exploitatie museum inz. 
masterplan/kap.lasten

-72.434 -70.170 -67.907

Storting in reserve aankoop kunstwerken 26.270   

Storting exploitatiereserve museum 13.874   

Beschikking kapitaallasten grond/bouw 
Bresgebouw -165.052 -162.017 -158.982

Beschikking reserve Brielse Zoom noord -10.279   

Besch.alg.res.onderzoek cultuurhuis -35.000   

Beschikking reserve renovatie openbaar 
groen -185.300  -305.300

Beschikking res. MFA Vierpolders inz. 
kap.lasten -216.588 -212.527 -208.466

Beschikking reserve Geuzenpark inz. 
kap.lasten -552.773 -542.925 -533.078
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Toevoegingen en onttrekkingen 
(=minteken) aan reserves per 
programma en algemene 
dekkingsmiddelen

realisatie 
2016

raming 
2017 na 
1ee wijz.

raming 
2018

6 Sociale voorzieningen en 
maatschappelijke dienstverlening    

Beschikking reserve sociaal domein  -215.320 -422.081

Storting reserve kap.lasten Cultuurhuis  1.237.500  

beschikking reserve Cultuurhuis inz 
kapitaallasten   -94.500

Storting reserve Beleg10  483.777 282.639

7 Volksgezondheid en milieu    

Storting reserve egalisatie rioolrecht 96.837   

Beschikking reserve egalisatie rioolrecht -88.659 -23.273 -68.069

storting reserve egalisatie 
afvalstoffenheffing 11.695   

Beschikking reserve egalisatie 
afvalstoffenheffing -210.266 -210.973 -300.733

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting    

Beschikking egalisatiereserve bouwleges  -96.696 -107.821

storting in de egalisatiereserve bouwleges 34.243   

-Grondexploitatie (GE):    

Beschikking reserve gevolgen BBV GREX  -500.000 -450.000
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Toevoegingen en onttrekkingen 
(=minteken) aan reserves per 
programma en algemene 
dekkingsmiddelen

realisatie 
2016

raming 
2017 na 
1ee wijz.

raming 
2018

Storting AR in reserve gevolgen BBV GREX 1.332.321 2.750.000  

Storting in de algemene reserve 
grondexploitatie   217.854

9 Algemene dekkingsmiddelen en 
onvoorzien    

Storting alg. reserve (trendmatige 
verhoging)  30.205  

Best jaarrek resultaat 2015 poll ambtsdr. 391.230 0  

Storting alg reserve inzake glassanering 3.976.307 0  

Storting reserve beleg10 446.009 0  

Rentetoevoeging algemene risicoreserve 208.000 208.000 208.000

Storting algemene reserve resultaat 2015 1.373.932 0  

Beschikking reserve ICT -40.282 -100.000 -100.000

Onttrekking aan de algemene reserve:    

Inzake onderwijshuisvesting -2.300.000 -2.300.000 -2.300.000

Beschikking kap.l. maatsch. nut t/m 2005 -254.976 -298.425 -272.271

Beschikking kap.l. inv. maatsch. nut vanaf 
2006 -335.476 -279.994 -271.488

Reserve dekking kap.lasten toek. nieuwe 
inv. maatschappelijk nut -621.302 -245.380 -237.684
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Toevoegingen en onttrekkingen 
(=minteken) aan reserves per 
programma en algemene 
dekkingsmiddelen

realisatie 
2016

raming 
2017 na 
1ee wijz.

raming 
2018

Reserve dekking kap.lasten grote inv. 
economisch nut t/m 2005 -276.548 -499.723 -490.874

beschikk. over res. dekking kap.l. toek. ivs 
maatsch. Nut -248.109   

Beschikking algemene risicoreserve -208.000 -208.000 -208.000

Beschikking reserve gr. onderh/renovatie 
sportcpl's  -161.815 -196.334

Beschikking AR inz. Voortaan Voorne  -143.000 -355.000

Beschikking Algemene reserve  -807.139 -550.651

Beschikking AR t.b.v. reserve BBV GREX  -2.750.000  

Beschikking AR t.b.v. reserve Cultuurhuis  -1.237.500  

Beschikking AR inzake Grondexploitatie -649.757   

Beschikking over de alg. reserve overhev 
budgetten van 2015 -404.646 0  

Besch reserve te bestemmen resultaat 
(resultaat 2015) -2.298.857   

Beschikking AR tbv reserve openbaar groen -1.853.000 0  

Besch. alg.res.grex. subs.BZN PZH -103.795   

Beschikking reserve Beleg 5 -727.919   

Beschikking reserve Beleg 10  -1.250.000 -1.250.000
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Toevoegingen en onttrekkingen 
(=minteken) aan reserves per 
programma en algemene 
dekkingsmiddelen

realisatie 
2016

raming 
2017 na 
1ee wijz.

raming 
2018

Totaal mutaties in reserves *) -
2.245.571

-
4.411.419

-
7.992.249

Resultaat na bestemming 1.784.573 0 0

Toelichting op het overzicht van baten en lasten
De belangrijkste afwijkingen zijn reeds toegelicht bij de diverse programma’s in de 
programmabegroting onder het kopje “wat heeft het gekost”.

Overzicht incidentele lasten en baten
In de begroting dient een overzicht incidentele lasten en baten te worden 
opgenomen. De verplichting hiervan vloeit voort uit artikel 19, lid c van het Besluit 
Begroting & Verantwoording provincies en gemeenten.
Bij de beoordeling of een raming structureel of incidenteel is, gaat het om het ka-
rakter van de uitgaaf of ontvangst als post in de begroting. Als voorbeelden van deze 
bijzondere lasten en baten kunnen genoemd worden de incidentele baten vanwege 
de verkoop van panden, eventuele bijzondere vrijvallen van voorzieningen dan wel 
instel-ling van voorzieningen, kosten voor verkiezingen en dergelijke. Het overzicht 
tracht inzicht te geven in het materiële evenwicht van de meerjarenraming. Wanneer 
in meerdere jaren structurele lasten worden gedekt door incidentele baten is er 
sprake van onevenwichtigheid van de begroting.
Zoals uit de onderstaande tabel blijkt zijn de incidentele lasten in de periode 2019-
2021 hoger dan de incidentele baten bij een sluitende begroting. Dit impliceert dat 
de incidentele lasten in deze jaren niet worden gedekt door incidentele baten maar 
worden gedekt door structurele baten. Hier vloeit dan tevens uit voort dat ook de 
structurele lasten worden gedekt door structurele baten en dat van de hiervoor 
genoemde onevenwichtigheid geen sprake, maar dat de begroting meerjarig, 
materieel in even-wicht is.

Programma/omschrijving Raming
2018

raming
2019

raming
2020

raming
2021

Incidentele lasten     

0 Bestuur en ondersteuning     

Verkiezingen 22.880 68.640  22.880

Cursus politiek actief   8.000  

Onderhoud sloepenloods, Kruithuis 
en Bravo. 22.000  30.000  

1 Veiligheid     
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Programma/omschrijving Raming
2018

raming
2019

raming
2020

raming
2021

Integrale veiligheidsmonitor 2.500  2.500  

3 Economische zaken     

Bedrijventerrein Seggelant 4.516.664 180.146 7.351 7.351

5 Cultuur en recreaties     

Herstraten Dukdalf en Nen 3140 
Inspectie    13.500

Gebouw tennisaccommodatie   25.000  

Vervanging Bres theater    15.785

Binnenschilderwerk gymzaal Tromp   7.000 15.500

Remplace tl-verlichting Tromp   2.500 0

Binnenschilderwerk Bres    15.000

Subsidie groot onderhoud 
buitensportverenigingen (100%) 91.494 17.979   

Douches/kleedkamers voetbal  2.556 18.100  

Onderhoud Brestheater 106.458  29.338 15.785

Briels erfgoed 50.000    

Cultureel erfgoed onderhoud 42.476    

Brielle 2022 25.000    

6 Sociale voorzieningen en 
maatschappelijke dienstverlening     

Parketvloer Dijckhuis 4.500   4.500

vervangen accu's Dijckhuis   1.000 5.500

Bergruimte speeltoestellen Dijckhuis 10.000    

Stimuleringsbudget innovatie 30.000 30.000   

Buitenschilderwerk + electra 
Dijckhuis 17.950    

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke 
ordening en stedelijke vernieuwing     

Grondexploitaties 308.867 122.353 314.419 317.279

Woningexploitatie  20.000   

0.4 Overhead     

Personele knelpunten 271.906    
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Programma/omschrijving Raming
2018

raming
2019

raming
2020

raming
2021

0.10 Mutaties reserves     

Batig saldo van Sleenstraat (via 
GREX)  189.264   

Storting in de algemene reserve 
grondexploitatie 217.854 292.054   

Totaal 5.740.549 922.992 445.208 433.080

Incidentele baten     

3 Economische zaken     

Bedrijventerrein Seggelant -4.727.167 -464.849   

0.10 Mutaties reserves     

Beschikking algemene reserve inz 
VV -355.000    

Beschikking egalisatiereserve sociale 
zorg -422.081 -297.255 0 -65.344

beschikking over de algemene 
reserve -550.651 0 0 0

Totaal -
6.054.899

-
762.104 0 -65.344

Saldo incidentele lasten en baten -314.350 160.888 445.208 367.736
 

Uiteenzetting financiële positie

Algemeen
Tot de verplichte onderdelen van de begroting van een gemeente behoort een uit-
eenzetting over de financiële positie. Deze geeft inzicht in de financiële gevolgen van 
het bestaande en nieuwe beleid en moet dus duidelijk maken hoe de gemeente er 
financieel voor staat. Uit de uiteenzetting moet blijken dat de baten en lasten over 
een reeks van jaren in evenwicht zijn (duurzaam financieel evenwicht). 
De uiteenzetting van de financiële positie omvat ook een overzicht van investerin-
gen en een overzicht van reserves en voorzieningen. In het kader van de vernieu-
wing BBV is hier aan toegevoegd een geprognotiseerde begin- en eindbalans van het 
begrotingsjaar, die ten tenminste de posten bevat om het EMU-saldo te kunnen 
berekenen en het EMU-saldo over het vorig begrotingsjaar en de berekening van het 
geraamde bedrag over het begrotingsjaar alsmede het jaar volgend op het be-
grotingsjaar.
Doordat deze informatie deel uit maakt van de door de raad vastgestelde begroting 
zijn de bedragen in deze overzichten bindend en moet er in het kader van de jaar-
stukken verantwoording over worden afgelegd.
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Totstandkoming begroting 2018
Deze begroting bevat ramingen die gebaseerd zijn op bestaand beleid zoals dat is 
verwerkt tot en met de 1e wijziging van de meerjarenraming 2017-2020, de voor-
jaarswijziging 2017 en het collegeprogramma 2014-2018 (raadsvergadering d.d. 8 
juli 2014).
Verder is daarbij o.a. rekening gehouden met het volgende:
gelijkblijvend loon- en prijspeil per 31 december 2017.
kostendekkende tarieven afvalstoffenheffing en rioolrechten.
gelijkblijvend belastingen- en heffingenniveau (in december 2017 zullen de 
voorstellen over de belastingen en tarieven 2018 door de raad worden be-sproken).
aantal inwoners: 2018: 17.431 2019: 17.787 2020: 17.985 2021: 18.045. 
aantal woonruimten: 2018: 8.027 2019: 8.164 2020: 8.240 2021: 8.270.
In de Nota van aanbieding zijn de verschillen tussen de uitkomsten, zoals die zijn 
vermeld in de Kadernota 2018-2021, en de uitkomsten van de Begroting 2018-2021, 
nader verklaard.

Geprognosticeerde balans 2018

ACTIVA 01-01-
2018

31-12-
2018

Vaste activa   

Materiële vaste activa   

 Investeringen met een economisch nut 78.984 76.738

 Inv. met een economisch nut waarvoor ter 
bestrijding van de kosten een heffing kan worden 
geheven

13.837 13.957

 Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend 
een maatschappelijk nut 8.345 7.654

Financiële vaste activa   

 Kapitaalverstrekkingen aan:   

 deelnemingen 78 78

 Overige langlopende leningen u/g 9 9

Totaal vaste activa 101.253 98.436

Vlottende activa   

Voorraden   

 Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 10.770 6.035

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één 
jaar   

 Vorderingen op openbare lichamen 5.000 5.000
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 Uitzettingen in ‘s Rijks schatkist met een 
rentetypische looptijd < één jaar 13.868 11.926

 Overige vorderingen 1.500 1.500

Liquide middelen   

 Kassaldi 5 5

 Banksaldi 50 50

Overlopende activa   

 Nog te ontvangen bedragen - overheidslichamen 50 50

 Overige nog te ontvangen bedragen en 
vooruitbetaalde bedragen 2.000 2.000

Totaal vlottende activa 33.243 26.566

Totaal-generaal 134.496 125.002

PASSIVA
01-01-
2018

31-12-
2018

Vaste passiva   

Eigen vermogen   

 Algemene reserve 32.978 29.772

 Bestemmingsreserves 88.784 83.997

Voorzieningen   

 Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en 
risico’s 0 0

 Van derden verkregen middelen die specifiek 
besteed moeten worden 757 367

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar 
of langer   

 Onderhandse leningen 6.955 5.843

 Waarborgsommen 22 22

Totaal vaste passiva 129.496 120.002

Vlottende passiva   

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd 
korter dan één jaar   

 Overige kasgeldleningen   

 Banksaldi   

 Overige schulden 2.500 2.500
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Overlopende passiva
 2.500 2.500

Totaal vlottende passiva 5.000 5.000

Totaal-generaal 134.496 125.002

Berekening EMU Saldo
Teneinde het EMU-saldo (het gezamenlijke begrotingstekort van het Rijk, lokale 
overheden en sociale fondsen) beter te beheersen en om de bewustwording rond het 
begrip EMU-saldo te vergroten dienen gemeenten met ingang van het begrotingsjaar 
2008 het saldo op te nemen in de begroting.
 
Het EMU-saldo heeft betrekking op het vorderingensaldo van de gemeenten op 
transactiebasis. Het geeft het saldo weer van de inkomsten en uitgaven. Tot de 
uitgaven behoren onder meer lonen en salarissen, aankopen van goederen en 
diensten, rentelasten, uitkeringen, bijdragen aan derden, investeringen en aankopen 
van grond. Inkomsten bestaan uit onder meer belastingopbrengsten, rentebaten, 
bijdragen van derden en opbrengsten uit de verkoop van grond. De veranderingen in 
de vorderingen en de schulden op de financiële balans van de gemeenten geven 
inzicht in de wijze waarop de gemeenten (per saldo) hun tekort hebben gefinancierd 
of hun overschot hebben uitgezet. Behaalde boekwinsten bij de verkoop van
aandelen moeten daarbij buiten beschouwing worden gelaten omdat deze 
boekwinsten niet worden meegenomen bij de berekening van het EMU-saldo.
 Omschrijving 2017 2018 2019

     

1 Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking 
uit reserves (negatief expl.saldo is negatief bedrag)

-
4.411

-
7.992

-
6.290

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 3.559 3.660 3.608

3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van 
de exploitatie    

4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de 
balans worden geactiveerd 2.445 834 1.474

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de 
Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie 
zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht 
bij post 4

   

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:    

 
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste 
activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op 
exploitatie verantwoord

   

7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, 
woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden 754 927 763
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 Omschrijving 2017 2018 2019

die niet op de exploitatie staan)

8 Baten bouwgrondexploitatie:    

 Baten voor zover transacties niet op exploitatie 
verantwoord 3.217 5.524 6.264

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze 
transacties met derden betreffen    

10

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de 
onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar 
rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief 
fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog 
niet vallen onder één van bovenstaande posten

   

11 Verkoop van effecten:    

 Berekend EMU-saldo (+1+2+3-4+5+6-7+8-9-10-
11) -833 -569 1.345

Voor de berekening van de individuele EMU-referentiewaarden zijn de maximale 
tekorten per bestuurslaag verdeeld naar rato van de begrotingstotalen (na be-
stemming). Een individuele EMU-referentiewaarde betreft geen norm, maar een in-
dicatie van het aandeel dat de gemeente op basis van zijn begrotingstotaal in de 
gezamenlijke tekortnorm heeft. Deze waarden zijn voornamelijk bedoeld om het 
eigen EMU-saldo te monitoren en te beheersen.

Schatkistbankieren en wet HOF
De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet 
HOf) en de verplichting tot schatkistbankieren. Met de Wet Hof gaat per jaar een 
macroplafond gelden voor het EMU-tekort van alle gemeenten samen. De Wet 
schatkistbankieren verplicht gemeenten om hun overtollige financiën onder te 
brengen bij het Rijk.
Wet HOF
De hoogte van het macroplafond dat met de Wet Hof geldt, wordt jaarlijks op basis 
van bestuurlijk overleg vastgesteld. Voor gemeenten bedraagt dit plafond in 2017 
0,3% van het Bruto Binnenlands Product. Het netto-financieringssaldo van alle ge-
meenten bij elkaar mag in een jaar niet boven dit plafond uitkomen.
Schatkistbankieren
Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse 
schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de fi-
nanciële markten en zal de staatsschuld dalen. Het verplicht schatkistbankieren 
wordt ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen, en gemeenschappe-
lijke regelingen. Depositotarieven en inleentarieven worden geharmoniseerd. De-
centrale overheden krijgen op de deposito’s een rente vergoed die gelijk is aan de 
rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Het 
besluit om decentrale overheden te verplichten tot schatkistbankieren heeft tot 
gevolg dat de decentrale overheden jaarlijks meer dan honderd miljoen rendement 
op hun reserves mislopen. 
Gemeenten mogen hun overtollige financiën tot een bepaald bedrag buiten de 
schatkist van het Rijk aanhouden. Het drempelbedrag wordt als volgt bepaald:
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- voor gemeenten met een begrotingstotaal kleiner of gelijk aan € 500 miljoen is het 
drempelbedrag gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal, waarbij het 
drempelbedrag minimaal € 250.000 bedraagt.
- voor gemeenten met een begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is het 
drempelbedrag gelijk aan € 3,75 miljoen (0,75% x 500 miljoen) plus 0,2% van het 
deel van het begrotingstotaal dat boven de € 500 miljoen komt.

Investeringen
De boekwaarde van de bestaande materiële vaste activa t/m de begroting 2017 
bedraagt volgens de staat van investeringen per 1-1-2018 een bedrag van afgerond 
€ 124 miljoen.
Deze investeringen kunnen als volgt worden gesplitst:
Investeringen met economisch nut ca. € 104 miljoen
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut ca. € 20 miljoen
In het investeringsschema 2018–2021 zijn de navolgende investeringen opgenomen:
omschrijving 2018 2019 2020 2021

Investeringen met economisch 
nut     

-waarvan t.l.v. exploitatie 449.340 410.804 78.000 880.000

-waarvan gedekt door tarieven 385.000 312.787 715.000 680.000

-waarvan t.l.v. reserve     

     

Investeringen in de openbare 
ruimte met maatschappelijk nut     

-waarvan t.l.v. exploitatie 0 750.000 0 750.000

-waarvan t.l.v. voorzieningen 390.000 367.213 0 0

     

Totaal investeringen 1.224.340 1.840.804 793.000 2.310.000
De investeringen staan afzonderlijk vermeld en toegelicht bij het programma waarop 
zij betrekking hebben. Zie ook de bijlagen 1 A t/m 1 D.

Financiering 2018 - 2021
Op basis van de thans opgenomen bedragen ontstaat er in 2018 een financierings-
overschot van ca. € 35,7 miljoen. Voorts wordt verwezen naar de paragraaf Finan-
ciering.

Verloop reserves en voorzieningen 2018– 2021
In de bijlagen 2 en 3 is het verloop van de reserves en voorzieningen voor de peri-
ode 2018 t/m 2021 opgenomen. De mutaties in de reserves staan vermeld in de 
berekening van het resultaat na bestemming. Voor het jaar 2018 staan deze in het 
“Overzicht van baten en lasten” en voor de jaren 2019-2021 in de ”Meerjarenra-
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ming 2019-2021”. De mutaties in de voorzieningen zijn opgenomen in de baten en 
lasten van het betreffende programma en waar nodig op die plaats toegelicht.
De bijlagen 4 t/m 7 geven een overzicht van de investeringen (excl. onderwijs) die 
worden gedekt door de diverse reserves.

Toelichting op de ingestelde reserves en voorzieningen
Onderstaand worden de ingestelde reserves en voorzieningen in het kort toegelicht.
Reserves:
1. Algemene reserve (AR).
De AR is de opvolger van de algemene exploitatiereserve (AER) en ontstaan uit 
toevoegingen van voordelige exploitatiesaldi waarvan bij de jaarrekenin-gen geen 
bestemming is gegeven. De AR is dat deel van het eigen ver-mogen dat "vrij" 
besteedbaar is. De reserve is niet geoormerkt door een specifieke bestemming. 
Aangezien de bespaarde rente over deze reserve ten gunste van de exploitatie komt, 
heeft een beschikking over de reserve wel direct effect op de exploitatie (wegvallen 
rentetoevoeging over aange-wend bedrag).
Het systeem waarbij jaarlijks over 1/30 van de AR wordt beschikt is met in-gang 
2006 vervallen. Hiervoor komen “in de plaats” de reserves hierna ge-noemd bij nrs. 
6 t/m 9. De instelling van deze reserves betekent een voort-zetting van de 
systematiek waarbij een gedeelte van het eigen vermogen wordt aangewend om de 
jaarlijkse exploitatie sluitend te krijgen. Het ver-schil met de 1/30 regeling is met 
name gelegen in het feit dat in de gewij-zigde systematiek tegenover de aanwending 
van het vermogen aanwijsbare kosten staan.
2. Algemene Risicoreserve (ARR).
De ARR dient ter dekking van de in de paragraaf weerstandvermogen (van deze 
begroting) beschreven risico’s.
Bestemmingsreserves.
3. Fonds sportstimulering.
Het fonds is ingesteld voor:
Financiële ondersteuning van bijzondere evenementen in het kader van de sportieve 
uitwisseling met Havlickuv Brod.
Subsidiëring van kadercursussen van leden van sportverenigingen.
Subsidiëring van sportactiviteiten van hoog technisch niveau en garantie voor 
mogelijke exploitatietekorten.
Subsidiëring van bijzondere kosten, waarvoor verenigingen zich buiten hun wens om, 
geplaatst zien.
Subsidiëring van de kosten voor algemene sportieve recreatie.
Het fonds wordt niet meer gevoed als gevolg van o.m. bezuinigingsmaatre-gelen en 
de afschaffing van de toevoegingen uit reclame opbrengsten (Sportverenigingen).
4. Aankoop- en exploitatiereserve museum.
Het historisch Museum Brielle in staat te stellen het behoud en beheer van haar 
collectie structureel op een hoger niveau te brengen, c.q. uit te brei-den. Eventuele 
exploitatie tekorten van het museum dekken.
5. Aankoop kunstwerken.
De reserve is ingesteld om het aankopen van kunstwerken, met een aan-
schafwaarde die het jaarlijkse reguliere budget te boven gaat, mogelijk te maken. 
Het(restant)budget van het product 540 Kunst, kostensoort “stads-beeldcollectie”, 
welke in enig jaar niet wordt gebruikt, wordt gestort in de reserve aankoop 
kunstwerken.
6. Reserve dekking kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut t/m 
2005;
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Deze reserve is ingesteld tot het bedrag van € 7.325.496 zijnde de geduren-de de 
restant afschrijvingstermijn per 31 december 2005 van de betreffende investeringen 
in de openbare ruimte met maatschappelijk nut nog te dekken kapitaallasten.
7. Reserve dekking kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut vanaf 
2006;
Deze reserve is ingesteld tot het bedrag van € 4.928.766 zijnde nog te dek-ken 
kapitaallasten van de nieuwe investeringen (zoals opgenomen in het in-
vesteringsschema 2006-2009) in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.
8. Reserve dekking kapitaallasten toekomstige nieuwe investeringen 
maatschappelijk nut;
Deze reserve is ingesteld tot een bedrag van € 5.000.000. Hiermee kunnen de 
kapitaallasten van nieuwe investeringen (die niet zijn opgenomen in het 
investeringsschema 2006-2009) in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 
worden gedekt. Deze reserve is inmiddels volledig ingezet voor de dek-king van 
kapitaallasten.
9. Reserve dekking kapitaallasten grote investeringen economisch nut t/m 
2005.
Deze reserve is ingesteld tot het bedrag van € 19.658.067 zijnde de gedu-rende de 
restant afschrijvingstermijn per 31 december 2005 van de betref-fende grote 
investeringen met economisch nog te dekken kapitaallasten.
10. Reserve Beleg 10
De belegging van 10 jaar is in 2016 vrijgevallen. Het behaalde rendement is in deze 
reserve gestort en zal worden ingezet ten gunste van de exploitatie. Voor het verloop 
van de reserve verwijzen wij u naar de Nota van aanbie-ding.
11. Algemene reserve grondexploitatie
Deze reserve dient om risico‘s in de diverse grondexploitaties op te kunnen vangen 
en om te kunnen verevenen tussen winstgevende en verlieslatende locaties. Indien 
blijkt dat, rekening houdend met vorenstaande, de reserve een structureel overschot 
vertoont, wordt dit overschot in principe toege-voegd aan de algemene reserve.
12. Reserve huisvesting onderwijs
De in de algemene uitkering begrepen middelen voor decentralisatie onder-
wijshuisvesting inclusief klassenverkleining e.d. , worden toegevoegd aan de reserve. 
Jaarlijkse dotatie van € 1.015.457. Deze bestaat uit het gefixeerde bedrag dat in het 
verleden is toegevoegd aan de algemene uitkering in het kader van de 
decentralisatie van onderwijshuisvesting en de toevoeging van de bespaarde rente. 
Door de overheveling van de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en de 
aanpassingen van schoolgebouwen voor primair en speciaal onderwijs per 1 januari 
2015 vindt een korting op de algemene uitkering plaats. De jaarlijkse dotatie wordt 
hierdoor verlaagd tot € 868.000.
De lasten, die op de huisvesting van het onderwijs betrekking hebben, wor-den ten 
laste van de reserve gebracht. Door de genoemde overheveling van de 
verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud dalen ook de lasten.
Om de lasten van de geplande toekomstige investeringen in de onderwijs-
huisvesting te kunnen realiseren zijn er in 2003 voorshands extra middelen in de 
reserve gestort (€ 5 miljoen).
Op basis van het door het college op 5 september 2003 vastgestelde “dek-kingsplan 
onderwijsaccommodaties” was een structurele storting ten laste van de jaarlijkse 
exploitatie in de reserve onderwijshuisvesting benodigd van € 800.000. Tot en met 
2005 is binnen de vastgestelde begrotingen hiervoor geen dekking gevonden. 
De dekking van de jaarlijkse dotatie aan de reserve onderwijshuisvesting is in 2006 
opgelost door een eenmalige storting in deze reserve van € 11 mil-joen. Bij de 
vaststelling van de 2e wijziging van de programmabegroting 2006 heeft u hiermee 
ingestemd. 
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In de “notitie over de inzet van reserves” is aangegeven dat voor de reali-satie van 
de nieuwe onderwijshuisvesting die nog niet in het bovenvermelde dekkingsplan zijn 
opgenomen per saldo een aanvullende dotaties benodigd is van ca. € 20 miljoen. Dit 
bedrag dient te worden onttrokken aan de alge-mene reserve. Om de budgettaire 
(rente)effecten in de tijd te spreiden is er voor gekozen deze dotatie niet in een keer 
te doen maar gefaseerd in circa
10 termijnen. Hiertoe wordt vanaf 2011 jaarlijks een extra storting gedaan in deze 
reserve van € 2,3 miljoen (ten laste van de algemene reserve).
Door de genoemde mutaties in 2015 als gevolg van de overheveling van het 
buitenonderhoud heeft een totale doorrekening van de reserve plaatsgevon-den. 
Hierbij is tevens de verwachte dotatie als gevolg van de opbrengst door woningbouw 
van leeggekomen schoollocaties aangepast aan de bijge-stelde verwachtingen. De 
opbrengst van de locaties Reede, J. Matthijs-senlaan en Burg. Van Sleenstraat is 
hierbij verlaagd van ca. € 11,5 miljoen naar ca. € 5 miljoen. Door de genoemde 
jaarlijkse dotaties vanaf 2011 van € 2,3 geen 10 maar 11 keer te doen blijft de 
reserve toereikend.
13. Egalisatiereserve leges bouwvergunningen
Bij het bepalen van de te verwachten opbrengst leges bouwaanvragen wordt 
uitgegaan van een jaarlijks gelijk blijvend aantal “reguliere” bouwaanvragen en de 
bouwaanvragen volgend uit de laatst bekende woningbouwplanning. Uitgangspunt is 
dat de meeste aanvragen 1 jaar voor het jaar van gereed-komen ingediend worden. 
Door deze wijze van berekenen is de opbrengst sterk afhankelijk van de geplande en 
gerealiseerde woningbouw. Om al te grote fluctuaties in de begrotingsuitkomsten te 
voorkomen is in 2007 een egalisatiereserve gecreëerd. De jaarlijkse legesopbrengst 
boven of onder het verwachte gemiddelde van de jaren tot 2020 wordt jaarlijks 
gemuteerd met de reserve.
14. Reserve toekomstig onderhoud Plas van Heenvliet
Het doel van de reserve is het dekken van de onderhoudskosten nadat de Plas van 
Heenvliet als recreatieplas is overgedragen. Voor de stort van bag-gerspecie en de 
ontwikkeling van het terrein tot recreatieplas is per 1 juli 2007 een contract 
afgesloten, welke in 2015 onder dezelfde voorwaarden is verlengd tot 2020.
De bij het contract overeengekomen eenmalige bijdrage, verminderd met de nog 
aanwezige boekwaarde, is gestort in de reserve. Daarnaast worden de jaarlijkse 
exploitatiesaldi gestort in deze reserve. In 2015 is de reserve ver-laagd ter dekking 
van de onderhoudskosten van de gehele buitenruimte.
15. Egalisatie rioolheffing
Doel van de reserve is het egaliseren van het tarief rioolheffing, teneinde grote 
jaarlijkse schommelingen in het tarief te voorkomen.
Het saldo van de efficiencyverschillen op het product riolering wordt gestort in c.q. 
onttrokken aan de reserve. In de daaropvolgende jaren wordt het saldo via het tarief 
weer met de gebruikers verrekend.
16. Onderhoud wegen
In 2008 is de voorziening onderhoud wegen omgevormd tot de reserve on-derhoud 
wegen. Het doel van de reserve is het egaliseren en verminderen van de jaarlijks 
variërende onderhoudslasten op programma 2. In 2015 is € 2,3 miljoen in de reserve 
gestort waardoor de reserve toereikend is tot medio 2025.
17. Renovaties openbaar groen
In 2008 is de voorziening renovaties openbaar groen omgevormd tot de re-serve 
renovaties openbaar groen. Het doel van de reserve is het egaliseren en 
verminderen van de jaarlijks variërende onderhoudslasten ten behoeve van het 
openbaar groen. In 2015 is € 1,25 miljoen in de reserve gestort waardoor de reserve 
toereikend is tot medio 2025.
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18. Egalisatie baggeren
Baggerwerkzaamheden van keurplichtige watergangen zijn opgenomen in het 
baggerplan. Dit baggeren moet 1 keer in de 7 jaar plaatsvinden. In de gemeente 
Brielle worden deze werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd in 3 opeenvolgende jaren. 
De reserve egalisatie baggeren dient om grote fluctu-aties in de jaarlijkse lasten te 
voorkomen.
19. Reserve sportpark Geuzenpark
Met de begroting 2010 is deze reserve ingesteld. Met de najaarswijziging van 2011 is 
het te storten bedrag geactualiseerd. Het doel van deze reserve is dekking voor de 
kapitaallasten die voorvloeien uit de investeringen ter zake de aanleg van de 
sportvelden "Geuzenpark". De omvang van de reserve is berekend op het totaal van 
de kapitaallasten (excl. de rente over de grond-kosten) gedurende de voorgestelde 
afschrijvingstermijn. Dit bedrag is ont-trokken aan de algemene reserve.
20. Reserve mfa Vierpolders
Met de begroting 2010 is deze reserve ad € 7.200.000 ingesteld. Het doel van deze 
reserve is dekking voor de kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen ter 
zake de realisatie van de multifunctionele accommodatie in Vierpolders (excl. 
onderwijsgedeelte). De investeringen en de dekking van de kapitaallasten zijn 
conform dit voorstel in deze begroting verwerkt. Dit bedrag is onttrokken aan de 
algemene reserve.
21. Egalisatie afvalstoffenheffing
Doel van de reserve is het egaliseren van het tarief afvalstoffenheffing, teneinde 
grote jaarlijkse schommelingen in het tarief te voorkomen.
Het saldo op het product afvalstoffen, dus de inkomsten afvalstoffenheffing minus de 
kosten voor afvalverwijdering, wordt gestort in c.q. onttrokken aan de reserve. In de 
daaropvolgende jaren wordt het saldo via in het tarief weer met de gebruikers 
verrekend.
22. Reserve ICT
Doel van de reserve is dekking van kosten die voortvloeiende uit de uitvoe-ring van 
het realisatieplan (e-)dienstverlening (inmiddels i-NUP) en verdere digitalisering, de 
nog niet uitgevoerde vervanging hardware 2012 en de niet voorziene kosten SSC 
Syntrophos. Deze reserve wordt gevoed door de niet bestede budgetten over 
voorgaande jaren à € 728.000 + € 88.600 en de boekwaarde van door het SSC 
Syntrophos overgenomen hard- en software van de gemeente à € 301.936.
23. Egalisatiereserve sociale zorg
Het doel van deze (egalisatie) reserve is dekking m.b.t. de decentralisaties Wmo, 
jeugdhulp en participatie voor de periode (2015-2016).
24. Groot onderhoud/renovatie sportcomplexen
Het doel van deze reserve is dekking voor investeringen tot en met 2032 van alle 
basisbuitensportverenigingen.
25. Brielse Zoom Noord
Het doel is de besteding van de subsidie aan het project Brielse Zoom Noord.
26. Waardeoverdracht politieke ambtsdragers 
De pensioenen voor politieke ambtsdragers zijn geregeld in de Algemene 
pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA). Deze pensioenen worden door-gaans 
niet uit een kapitaaldekking bij een fonds of verzekeraar gefinancierd. 
De gemeenten betalen de pensioenuitkeringen uit de begroting. Vanuit het rijk 
worden de mogelijkheden onderzocht voor een pensioenstelsel op basis van 
kapitaaldekking en fondsfinanciering en deze onder te brengen bij een 
pensioenfonds, bijvoorbeeld het ABP.
27. Reserve Cultuurhuis
Het doel van deze reserve is het dekken van de kapitaallasten van de in-vestering 
ten behoeve van een cultuurhuis. Dit bedrag is gebaseerd op een investering van € 
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1.050.000 incl. BTW. Uitgaande van een afschrijvingster-mijn van 25 jaar is een 
reserve nodig van € 1.732.500.

28. Reserve Gevolgen BBV GREX
Door een wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de definitie 
voor bouwgronden in exploitatie gewijzigd. Hierdoor moeten ge-meenten niet in 
exploitatie genomen gronden herrubriceren naar terreinen en gronden bij de 
materiële vaste activa. Materiële vaste activa hebben als waarderingsgrondslag 
verkrijgingsprijs of duurzaam lagere marktwaarde. Deze omzetting heeft daar mee 
gevolgen voor de waardering van deze gronden op de balans van gemeenten. 
Uiterlijk 31 december 2019 moet een toets plaatsvinden op de marktwaarde van 
deze gronden tegen de geldende bestemming op het moment van de 
marktwaardetoets. Wordt daarbij een duurzame waardevermindering vastgesteld, 
dan moet dat uiterlijk 31 de-cember 2019 leiden tot een afwaardering van deze 
gronden. Het feit dat de waardering en rubricering wordt aangepast heeft ook 
gevolgen voor de wijze van rentetoerekening aan deze exploitaties. Op het moment 
dat dekking van de toegerekende rente niet meer kan worden gevonden binnen de 
grondexploitatie ontstaat een nadelig effect in het resultaat van de totale 
renteverdeling. Voor het dekken van het nadelig effect van deze wijziging wordt een 
tijdelijke bestemmingsreserve ingesteld. Deze reserve heeft een looptijd van 10 jaar 
en de beschikking over de reserve daalt jaarlijks met 10%. Uitgaande van de 
genoemde € 500.000 dient de reserve een omvang te hebben van € 2.750.000. 

Voorzieningen
29. Verwachte verliezen grondexploitatie
Deze voorziening is ingesteld voor het afdekken van verwachte verliezen met 
betrekking tot bouwgronden in exploitatie (BIE). Deze verliesvoorzie-ning is 
gewaardeerd tegen contante waarde; de discontovoet bedraagt 2%. 
Ook is in de voorziening een bedrag opgenomen voor de eerder genoemde 'niet in 
exploitatie genomen gronden' (nu gerubriceerd als materiële vaste activa). De 
hoogte betreft het verschil tussen de boekwaarde (aanschaf-waarde vermeerderd 
met kosten) en de marktwaarde rekening houdend met de toekomstige bestemming.
De oude NIEGG-complexen moeten uiterlijk ultimo 2019 getoetst worden aan de 
marktwaarde rekening houdend met de bestemming op het moment van toetsing. 
Gelet op het verschil tussen toekomstige bestemming en hui-dige bestemming is het 
de verwachting dat minimaal de gehele voorziening ingezet moet worden.
30. Voorlopig resultaat grondexploitatie
In deze voorziening worden voordelige tussentijdse resultaten gestort. Nade-lige 
tussentijdse resultaten worden, voor zover mogelijk, ten laste van deze voorziening 
gebracht. Bij het afsluiten van een complex wordt het saldo in deze voorziening, ten 
aanzien van dat complex, gestort in de algemene re-serve grondexploitatie.
31. Voorziening egalisatie rioolheffing
De voorziening wordt gevoed door het gedeelte van de rioolheffing die per 
balansdatum nog niet is besteed als gevolg van het later investeren en uit-voeren 
dan voorzien.
32. Voorziening dubieuze debiteuren SOZA 
Door de inwerkingtreding van de Wet Werk en Bijstand is de gemeente voor 100% 
verantwoordelijk geworden voor de kosten die samenhangen met de uitvoering. Dit 
heeft ook gevolgen voor de wijze waarop de debiteuren die t/m 2003 op basis van de 
“oude” wetgeving nog openstaan, moeten worden uitgevoerd. Op basis van de 
aannames die zijn gedaan t.a.v. de inbaarheid van de vorderingen is deze 
voorziening ingesteld.
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33. Voorziening dubieuze debiteuren
Het doel van deze voorziening is het afdekken van oninbare vorderingen. Jaarlijks zal 
berekend worden wat de stand van de voorziening moet zijn.

Meerjarenraming 2019 - 2021

Meerjarenraming 2019-2021
Deze begroting bevat ramingen die gebaseerd zijn op bestaand beleid zoals dat is 
verwerkt tot en met de 1e wijziging van de meerjarenraming 2017-2020, de voor-
jaarswijziging 2017 en het collegeprogramma 2014-2018.
Verder is daarbij o.a. rekening gehouden met het volgende:
gelijkblijvend loon- en prijspeil per 31 december 2018.
kostendekkende tarieven afvalstoffenheffing en rioolrechten.
in deze begroting is vooralsnog uitgegaan van een gelijkblijvend belastin-gen- en 
heffingenniveau, in december 2017 zullen de adviezen over de voorstellen belasting- 
en heffingstarieven 2018 door de raad worden bespro-ken. 
de loon/prijscompensatie aan gemeenschappelijke regelingen is voor 2018 bepaald 
op 0,1%.
aantal inwoners: 2018: 17.431 2019: 17.787 2020: 17.985 2021: 18.045.
aantal woonruimten: 2018: 8.027 2019: 8.164 2020: 8.240 2021: 8.270.
omschrijving 2019 2020 2021

Resultaat voor bestemming mjr 2019-2021 6.289.801 6.236.379 6.132.874

Totaal mutaties reserves -
6.289.801

-
6.236.379

-
6.132.874

Resultaat na bestemming mjr 2019-
2021 0 0 0

Resultaat na bestemming begroting 2018 0 0 0

Totaal tekort 2019-2021 0 0 0
De mutaties ten opzichte van 2018 in de jaren 2019-2021, uiteindelijk resulterend in 
de saldi voor die jaren, zijn opgenomen in het navolgende overzicht.
Programma's en algemene 
dekkingsmiddelen raming raming raming

en onvoorzien 2019 2020 2021

    

Lasten (t.o.v. 2018):    

0 Bestuur en ondersteuning    

Bestuur -5.060 4.226 -4.922

Burgerzaken 39.501 -29.778 -7.973

Beheer overige gebouwen en gronden -512.743 -806.254 -825.995

1 Veiligheid    
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Openbare orde en veiligheid -9.764 62 -2.688

2 Verkeer, vervoer en waterstaat    

Verkeer en wegen -17.806 -33.474 -65.225

Parkeren -7.038 -11.316 -17.706

Recreatieve havens -12.181 43.904 31.185

3 Economische zaken    

Fysieke bedrijfsinfrastructuur -4.336.518 -4.509.313 -4.509.313

Bedrijfsloket en -regelingen -138 -91 -136

4 Onderwijs    

Onderwijshuisvesting (openbaar en 
bijzonder) -57.692 -115.383 -173.075

Onderwijsbeleid en leerling-zaken 13.091 21.182 21.031

5 Sport, cultuur en recreatie    

Sportaccommodaties -56.447 -49.313 -73.957

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 
cultuurparticipatie -42.273 -95.165 -89.216

Musea -46.990 -43.289 -57.379

Cultureel erfgoed -95.130 -92.535 -106.913

Openbaar groen en (openlucht)recreatie -16.146 -19.863 -24.325

6 Sociale voorzieningen en 
maatschappelijke dienstverlening    

Samenkracht en burgerparticipatie -45.784 -44.672 -44.248

Wijkteams 114.892 113.570 141.808

Inkomensvoorzieningen -1.833 -1.833 -1.833

Arbeidsparticipatie 121 6.621 6.621

Maatwerkdienstverlening 18+ 0 9.280 10.646

7 Volksgezondheid en milieu    

Riolering 14.462 -50.490 1.748

Afval -18.748 -14.422 -10.221

Begraafplaatsen en crematoria 5.787 1.415 -913

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting    

Grondexploitatie -328.390 1.502.568 -447.503
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Wonen en bouwen 42.275 22.275 22.276

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en 
onvoorzien    

Treasury -187.176 -128.304 -282.663

Overige baten en lasten 1.780 2.770 3.070

Overhead    

Overhead -927.392 -1.036.232 -1.034.445

Totaal lasten t.o.v. 2018 -
6.493.340

-
5.353.854

-
7.542.264

    

Baten (t.o.v. 2018):    

0 Bestuur en ondersteuning    

Beheer overige gebouwen en gronden 440.814 440.814 440.814

3 Economische zaken    

Fysieke bedrijfsinfrastructuur 4.267.318 4.722.167 4.722.167

5 Cultuur en recreatie    

Sportaccommodaties -4.710 -4.710 -4.710

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 
cultuurparticipatie -390 -390 -390

6 Sociale voorzieningen en 
maatschappelijke dienstverlening    

Samenkracht en burgerparticipatie -3.100 -3.100 -3.100

7 Volksgezondheid en milieu    

Riolering -54.519 -65.719 -76.919

Afval -8.250 -16.500 -24.750

8 Ruimtelijke ordening en volksh.vesting    

Grondexploitatie 141.876 -1.497.016 455.915

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en 
onvoorzien    

Treasury 322.307 576.515 828.587

Onroerende Zaakbelasting woningen -36.540 -54.464 -59.336

Onroerende Zaakbelasting niet woningen -4.498 -8.996 -13.494

Algemene uitkering gemeentefonds -269.416 -490.617 -581.895
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Totaal baten t.o.v. 2018 4.790.892 3.597.984 5.682.889

    

Resultaat voor bestemming mjr 2019-
2021

-
1.702.448

-
1.755.870

-
1.859.375

Mutaties reserves     

Toevoegingen reserves    

4 Onderwijs    

Rentetoevoeging reserve huisvesting 
onderwijs 21.282 53.379 81.608

Huisvestingonderwijs regulier budget -1.054 -1.447 -955

Batig saldo investeringen 
onderwijsaccommodaties 189.264 0 0

6 Sociale voorzieningen en 
maatschappelijke dienstverlening    

Reserve Beleg10 4.978 37.566 37.566

7 Volksgezondheid en milieu    

Reserve egalisatie rioolrecht 0 48.140 7.102

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting    

Reserve grondexploitatie 74.200 -217.854 -217.854

Totaal toevoegingen reserves 288.670 -80.216 -92.533

Onttrekkingen reserves    

2 Verkeer, vervoer en waterstaat    

Reserve onderhoud wegen 15.982 15.982 15.982

4 Onderwijs    

Reserve onderwijshuisvesting inzake:    

-huisvesting openbaar basisonderwijs 9.307 18.615 27.922

-huisvesting bijzonder basisonderwijs 6.478 12.956 19.435

-huisvesting (voortgezet) speciaal 
onderwijs 6.050 12.099 18.148

-huisvesting Maerlant College 32.598 65.196 97.794

-huisvesting Penta College 3.259 6.517 9.776

-Kindzorgcentrum kapitaallasten 152 304 455

5 Cultuur en recreatie    
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Reserve huisvesting onderwijs 
(Bresgebouw) 3.035 6.070 9.105

Aankoop- en exploitatiereserve museum 2.264 4.527 6.791

Reserve Cultuurhuis 2.100 4.200 6.300

Reserve renovatie openbaar groen -70.000 -70.000 -70.000

besch. alg. res. inz. vorming res. gr. 
onderh/renovatie sportcpl's 73.515 91.494 91.494

6 Sociale voorzieningen en 
maatschappelijke dienstverlening    

Egalisatiereserve sociale zorg 124.826 422.081 356.737

7 Volksgezondheid en milieu    

Reserve egalisatie rioolheffing 40.057 68.069 68.069

Reserve egalisatie afvalstoffenheffing 26.998 30.922 34.971

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting    

Reserve gevolgen BBV GREX 50.000 100.000 150.000

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien    

Algemene reserve 550.651 550.651 550.651

Reserve dekking kap.l. ivs maatsch. nut 
t/m2005 20.165 38.719 55.277

Reserve dekking kap.l. ivs economisch nut 
t/m2005 8.849 17.698 26.547

Reserve dekking kap.l. ivs maatsch. nut 
vanaf 2006 11.043 19.781 38.103

Reserve dekking kap.l. toek. ivs maatsch. 
nut 7.837 15.675 35.235

Reserve sportpark Geuzenpark 9.847 19.695 29.542

Reserve mfa Vierpolders 4.061 8.122 12.183

Beleg10 119.704 21.713 6.391

Overhead    

beschikking algemene reserve inz. 
Voortaan Voorne 355.000 355.000 355.000

Totaal onttrekkingen reserves 1.413.778 1.836.086 1.951.908

    

Totaal mutaties reserves 1.702.448 1.755.870 1.859.375
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Resultaat na bestemming mjr 2019-2021 0 0 0

Resultaat na bestemming begroting 2018 0 0 0

Totaal tekort 2019-2021 0 0 0

Toelichting op het overzicht van baten en lasten 
meerjarenraming 2019-2021
De belangrijkste afwijkingen zijn reeds toegelicht bij de diverse programma’s in de 
programmabegroting onder het kopje “wat mag het kosten?”

Ontwikkeling EMU-saldo 2019-2021
 Omschrijving 2019 2020 2021

    Bedragen x € 1.000

     

1 Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking 
uit reserves (negatief expl.saldo is negatief bedrag)

-
6.290

-
6.236

-
6.133

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 3.608 3.600 3.581

3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van 
de exploitatie    

4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de 
balans worden geactiveerd 1.474 793 1.560

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de 
Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie 
zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht 
bij post 4

   

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:    

 
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste 
activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op 
exploitatie verantwoord

   

7
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, 
woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden 
die niet op de exploitatie staan)

763 252 258

8 Baten bouwgrondexploitatie:    

 Baten voor zover transacties niet op exploitatie 
verantwoord 6.264 3.012 1.078

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze 
transacties met derden betreffen    
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 Omschrijving 2019 2020 2021

    Bedragen x € 1.000

10

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de 
onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar 
rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief 
fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog 
niet vallen onder één van bovenstaande posten

   

11 Verkoop van effecten:    

 Berekend EMU-saldo (+1+2+3-4+5+6-7+8-9-
10-11) 1.345 -669 -

3.292

Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de 
reserves
omschrijving 2018 2019 2020 2021

Toevoegingen:     

rentetoevoeging reserves 1.206.640 1.227.922 1.260.019 1.288.248

toevoeging reserve 
huisvesting onderwijs inzake:     

-regulier budget 867.537 866.483 866.090 866.582

storting in de reserve 
onderwijshuisvesting 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000

storting reserve baggeren 42.947 42.947 42.947 42.947

storting reserve egalisatie 
rioolheffing 0 0 48.140 7.102

Storting Beleg10 282.639 287.617 320.205 320.205

Onttrekkingen:     

huisvesting openbaar 
basisonderwijs -533.956 -524.649 -515.341 -506.034

huisvesting bijzonder 
basisonderwijs -373.431 -366.953 -360.475 -353.996

huisvesting (voortgezet) 
speciaal onderwijs -323.026 -316.976 -310.927 -304.878

huisvesting Maerlant College -2.019.321 -1.986.723 -1.954.125 -1.921.527

huisvesting Penta College -174.742 -171.483 -168.225 -164.966

kapitaallasten grond/bouw 
Bresgebouw -158.982 -155.947 -152.912 -149.877
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omschrijving 2018 2019 2020 2021

Kindzorgcentrum exploitatie -46.573 -46.573 -46.573 -46.573

Kindzorgcentrum 
kapitaallasten -4.096 -3.944 -3.792 -3.641

beschikking over de reserve 
ICT -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

Beschikking egalisatiereserve 
bouwleges -107.821 -107.821 -107.821 -107.821

beschikking over de reserve 
onderhoud wegen -340.482 -324.500 -324.500 -324.500

beschikking over de reserve 
onderhoud wegen -145.000 -145.000 -145.000 -145.000

beschikking over de reserve 
renovatie openbaar groen -305.300 -375.300 -375.300 -375.300

beschikking reserve egalisatie 
rioolheffing -68.069 -28.012   

beschikking reserve egalisatie 
afvalstoffenheffing -300.733 -273.735 -269.811 -265.762

beschikking reserve gevolgen 
BBV GREX -450.000 -400.000 -350.000 -300.000

beschikking over de algemene 
reserve -2.300.000 -2.300.000 -2.300.000 -2.300.000

besch. alg. res. inz. vorming 
res. gr. onderh/renovatie 
sportcpl's

-196.334 -122.819 -104.840 -104.840

beschikk. over res. dekking 
kap.l. ivs maatsch. nut 
t/m2005

-272.271 -252.106 -233.552 -216.994

beschikk. over res. dekking 
kap.l. ivs economisch nut 
t/m2005

-490.874 -482.025 -473.176 -464.327

beschikk. over res. dekking 
kap.l. ivs maatsch. nut vanaf 
2006

-271.488 -260.445 -251.707 -233.385

beschikk. over res. dekking 
kap.l. toek. ivs maatsch. nut -237.684 -229.847 -222.009 -202.449

besch reserve sportpark 
Geuzenpark -533.078 -523.231 -513.383 -503.536

besch reserve mfa Vierpolders -208.466 -204.405 -200.344 -196.283
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omschrijving 2018 2019 2020 2021

beschikking aankoop-
/exploitatiereserve museum 
inz. kap.lasten

-67.907 -65.643 -63.380 -61.116

beschikking reserve 
Cultuurhuis inz kapitaallasten -94.500 -92.400 -90.300 -88.200

beschikking algemene 
risicoreserve -208.000 -208.000 -208.000 -208.000

beschikking over reserve 
Beleg10 -1.250.000 -1.130.296 -1.228.287 -1.243.609

Totaal -
6.882.371

-
6.473.864

-
6.236.379

-
6.067.530

Geprognosticeerde balans meerjarig

ACTIVA 31-12-
2018

31-12-
2019

31-12-
2020

31-12-
2021

Vaste activa     

Materiële vaste activa     

 Investeringen met een 
economisch nut 76.738 75.169 71.832 70.408

 Inv. met een economisch nut 
waarvoor ter bestrijding van de 
kosten een heffing kan worden 
geheven

13.957 13.214 12.573 11.836

 Investeringen in de openbare 
ruimte met uitsluitend een 
maatschappelijk nut

7.654 6.974 6.304 5.651

Financiële vaste activa     

 deelnemingen 78 78 78 78

 Overige langlopende leningen 
u/g 9 9 9 9

Totaal vaste activa     

Vlottende activa 98.436 95.444 90.796 87.982

Voorraden     

 Onderhanden werk, waaronder 
gronden in exploitatie 6.035 6.008 3.105 2.285

Uitzettingen met een rentetypische     
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looptijd korter dan één jaar 

 Vorderingen op openbare 
lichamen 5.000 5.000 5.000 5.000

 Uitzettingen in ‘s Rijks schatkist 
met een rentetypische looptijd 
< één jaar

11.926 7.105 7.160 9.664

 Overige vorderingen 1.500 1.500 1.500 1.500

Liquide middelen     

 Kassaldi 5 5 5 5

 Banksaldi 50 50 50 50

Overlopende activa     

 Nog te ontvangen bedragen - 
overheidslichamen 50 50 50 50

 Overige nog te ontvangen 
bedragen en vooruitbetaalde 
bedragen

2.000 2.000 2.000 2.000

Totaal vlottende activa 26.566 21.718 18.870 20.554

Totaal-generaal 125.002 117.162 109.666 108.536

PASSIVA
31-12-
2018

31-12-
2019

31-12-
2020

31-12-
2021

Vaste passiva     

Eigen vermogen     

 Algemene reserve 29.772 27.472 25.172 25.172

 Bestemmingsreserves 83.997 80.008 76.071 76.071

Voorzieningen     

 Voorzieningen voor 
verplichtingen, verliezen en 
risico’s

    

 Van derden verkregen 
middelen die specifiek besteed 
moeten worden

367    

Vaste schulden met een rente typische 
looptijd van één jaar of langer     

 Onderhandse leningen 5.843 4.660 3.401 2.271

 Waarborgsommen 22 22 22 22

Totaal vaste passiva 120.002 112.162 104.666 103.536
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Vlottende passiva     

Netto vlottende schulden met een 
rente typische looptijd korter dan één 
jaar 

    

 Overige kasgeldleningen     

 Banksaldi     

 Overige schulden 2.500 2.500 2.500 2.500

Overlopende passiva 2.500 2.500 2.500 2.500

Totaal vlottende passiva 5.000 5.000 5.000 5.000

Totaal-generaal 125.002 117.162 109.666 108.536

Overzicht van de geraamde baten en lasten per 
taakveld

Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld
Volgens artikel 7 lid 3c van de BBV dient de financiële begroting een overzicht te 
bevatten van de geraamde baten en lasten per taakveld.
Taakveld 2018 2019 2020 2021

0 Bestuur en ondersteuning     

0.1 - Bestuur     

Totaal lasten 885.933 880.873 890.159 881.011

Totaal baten 0 0 0 0

Saldo (- = voordelig) 885.933 880.873 890.159 881.011

0.2 - Burgerzaken     

Totaal lasten 374.256 413.757 344.478 366.283

Totaal baten -308.960 -308.960 -308.960 -308.960

Saldo (- = voordelig) 65.296 104.797 35.518 57.323

0.3 - Beheer overige 
gebouwen en gronden     

Totaal lasten 1.550.019 1.037.276 743.765 724.024

Totaal baten -808.488 -367.674 -367.674 -367.674

Saldo (- = voordelig) 741.531 669.602 376.091 356.350

1 Veiligheid     
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Taakveld 2018 2019 2020 2021

1.1 - Crisisbeheersing en 
brandweer     

Totaal lasten 1.027.966 1.027.966 1.027.966 1.027.966

Totaal baten 0 0 0 0

Saldo (- = voordelig) 1.027.966 1.027.966 1.027.966 1.027.966

1.2 - Openbare orde en 
veiligheid     

Totaal lasten 197.071 187.307 197.133 194.383

Totaal baten -5.282 -5.282 -5.282 -5.282

Saldo (- = voordelig) 191.789 182.025 191.851 189.101

2 Verkeer, vervoer en 
waterstaat     

2.1 - Verkeer en vervoer     

Totaal lasten 2.634.877 2.617.071 2.601.403 2.569.652

Totaal baten -17.165 -17.165 -17.165 -17.165

Saldo (- = voordelig) 2.617.712 2.599.906 2.584.238 2.552.487

2.2 - Parkeren     

Totaal lasten 189.419 182.381 178.103 171.713

Totaal baten -37.775 -37.775 -37.775 -37.775

Saldo (- = voordelig) 151.644 144.606 140.328 133.938

2.3 - Recreatieve havens     

Totaal lasten 522.319 510.138 566.223 553.504

Totaal baten -153.312 -153.312 -153.312 -153.312

Saldo (- = voordelig) 369.007 356.826 412.911 400.192

2.5 - Openbaar vervoer     

Totaal lasten 10.241 10.241 10.241 10.241

Totaal baten 0 0 0 0

Saldo (- = voordelig) 10.241 10.241 10.241 10.241

3 Economie     

3.2 - Fysieke 
bedrijfsinfrastructuur     

Totaal lasten 4.727.984 391.466 218.671 218.671
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Taakveld 2018 2019 2020 2021

Totaal baten -5.084.993 -817.675 -362.826 -362.826

Saldo (- = voordelig) -357.009 -426.209 -144.155 -144.155

3.3 - Bedrijfsloket en -
regelingen     

Totaal lasten 74.622 74.484 74.531 74.486

Totaal baten -19.056 -19.056 -19.056 -19.056

Saldo (- = voordelig) 55.566 55.428 55.475 55.430

3.4 - Economische 
promotie     

Totaal lasten 278.655 278.655 278.655 278.655

Totaal baten -293.129 -293.129 -293.129 -293.129

Saldo (- = voordelig) -14.474 -14.474 -14.474 -14.474

4 Onderwijs     

4.1 - Openbaar 
basisonderwijs     

Totaal lasten 54.734 54.734 54.734 54.734

Totaal baten 0 0 0 0

Saldo (- = voordelig) 54.734 54.734 54.734 54.734

4.2 - 
Onderwijshuisvesting 
(openbaar en bijzonder)

    

Totaal lasten 3.487.939 3.430.247 3.372.556 3.314.864

Totaal baten -16.759 -16.759 -16.759 -16.759

Saldo (- = voordelig) 3.471.180 3.413.488 3.355.797 3.298.105

4.3 - Onderwijsbeleid en 
leerling-zaken     

Totaal lasten 691.965 705.056 713.147 712.996

Totaal baten -21.821 -21.821 -21.821 -21.821

Saldo (- = voordelig) 670.144 683.235 691.326 691.175

5 Sport, Cultuur en 
recreatie     

5.1 - Sportbeleid en 
activering     
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Taakveld 2018 2019 2020 2021

Totaal lasten 78.112 78.112 78.112 78.112

Totaal baten 0 0 0 0

Saldo (- = voordelig) 78.112 78.112 78.112 78.112

5.2 - 
Sportaccommodaties     

Totaal lasten 3.078.227 3.021.780 3.028.914 3.004.270

Totaal baten -667.005 -671.715 -671.715 -671.715

Saldo (- = voordelig) 2.411.222 2.350.065 2.357.199 2.332.555

5.3 - Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie

    

Totaal lasten 1.114.574 1.072.301 1.019.409 1.025.358

Totaal baten -130.170 -130.560 -130.560 -130.560

Saldo (- = voordelig) 984.404 941.741 888.849 894.798

5.4 - Musea     

Totaal lasten 610.396 563.406 567.107 553.017

Totaal baten -14.500 -14.500 -14.500 -14.500

Saldo (- = voordelig) 595.896 548.906 552.607 538.517

5.5 - Cultureel erfgoed     

Totaal lasten 355.967 260.837 263.432 249.054

Totaal baten -271 -271 -271 -271

Saldo (- = voordelig) 355.696 260.566 263.161 248.783

5.6 - Media     

Totaal lasten 275.186 275.186 275.186 275.186

Totaal baten 0 0 0 0

Saldo (- = voordelig) 275.186 275.186 275.186 275.186

5.7 - Openbaar groen en 
(openlucht)recreatie     

Totaal lasten 2.353.215 2.337.069 2.333.352 2.328.890

Totaal baten -37.352 -37.352 -37.352 -37.352

Saldo (- = voordelig) 2.315.863 2.299.717 2.296.000 2.291.538

6 Sociaal domein     
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Taakveld 2018 2019 2020 2021

6.1 - Samenkracht en 
burgerparticipatie     

Totaal lasten 1.967.135 1.921.351 1.922.463 1.922.887

Totaal baten -220.800 -223.900 -223.900 -223.900

Saldo (- = voordelig) 1.746.335 1.697.451 1.698.563 1.698.987

6.2 - Wijkteams     

Totaal lasten 810.457 925.349 924.027 952.265

Totaal baten 0 0 0 0

Saldo (- = voordelig) 810.457 925.349 924.027 952.265

6.3 - 
Inkomensvoorzieningen     

Totaal lasten 4.621.355 4.619.522 4.619.522 4.619.522

Totaal baten -2.996.006 -2.996.006 -2.996.006 -2.996.006

Saldo (- = voordelig) 1.625.349 1.623.516 1.623.516 1.623.516

6.4 - Begeleide 
participatie     

Totaal lasten 289.719 289.719 289.719 289.719

Totaal baten 0 0 0 0

Saldo (- = voordelig) 289.719 289.719 289.719 289.719

6.5 - Arbeidsparticipatie     

Totaal lasten 299.029 299.150 305.650 305.650

Totaal baten 0 0 0 0

Saldo (- = voordelig) 299.029 299.150 305.650 305.650

6.6 - 
Maatwerkvoorzieningen 
WMO

    

Totaal lasten 441.908 441.908 441.908 441.908

Totaal baten 0 0 0 0

Saldo (- = voordelig) 441.908 441.908 441.908 441.908

6.71 - 
Maatwerkdienstverlening 
18+

    

Totaal lasten 1.269.680 1.269.680 1.278.960 1.280.326
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Taakveld 2018 2019 2020 2021

Totaal baten -220.000 -220.000 -220.000 -220.000

Saldo (- = voordelig) 1.049.680 1.049.680 1.058.960 1.060.326

6.72 - 
Maatwerkdienstverlening 
18-

    

Totaal lasten 2.334.076 2.334.076 2.334.076 2.334.076

Totaal baten 0 0 0 0

Saldo (- = voordelig) 2.334.076 2.334.076 2.334.076 2.334.076

6.81 - Geëscaleerde zorg 
18+     

Totaal lasten 131.393 131.393 131.393 131.393

Totaal baten 0 0 0 0

Saldo (- = voordelig) 131.393 131.393 131.393 131.393

6.82 - Geëscaleerde zorg 
18-     

Totaal lasten 37.472 37.472 37.472 37.472

Totaal baten 0 0 0 0

Saldo (- = voordelig) 37.472 37.472 37.472 37.472

7 Volksgezondheid en milieu     

7.1 - Volksgezondheid     

Totaal lasten 526.671 526.671 526.671 526.671

Totaal baten 0 0 0 0

Saldo (- = voordelig) 526.671 526.671 526.671 526.671

7.2 - Riolering     

Totaal lasten 1.864.073 1.878.535 1.813.583 1.865.821

Totaal baten -1.864.085 -1.918.604 -1.929.804 -1.941.004

Saldo (- = voordelig) -12 -40.069 -116.221 -75.183

7.3 - Afval     

Totaal lasten 1.573.243 1.554.495 1.558.821 1.563.022

Totaal baten -1.351.635 -1.359.885 -1.368.135 -1.376.385

Saldo (- = voordelig) 221.608 194.610 190.686 186.637

7.4 - Milieubeheer     
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Totaal lasten 655.341 655.341 655.341 655.341

Totaal baten -19.411 -19.411 -19.411 -19.411

Saldo (- = voordelig) 635.930 635.930 635.930 635.930

7.5 - Begraafplaatsen en 
crematoria     

Totaal lasten 368.861 374.648 370.276 367.948

Totaal baten -97.488 -97.488 -97.488 -97.488

Saldo (- = voordelig) 271.373 277.160 272.788 270.460

8 Volkshuisvesting, 
ruimtelijke ordening en 
stedelijke vernieuwing

    

8.1 - Ruimtelijke 
ordening     

Totaal lasten 212.565 212.565 212.565 212.565

Totaal baten 0 0 0 0

Saldo (- = voordelig) 212.565 212.565 212.565 212.565

8.2 - Grondexploitatie     

Totaal lasten 1.917.517 1.589.127 3.420.085 1.470.014

Totaal baten -1.608.650 -1.466.774 -3.105.666 -1.152.735

Saldo (- = voordelig) 308.867 122.353 314.419 317.279

8.3 - Wonen en bouwen     

Totaal lasten 567.653 609.928 589.928 589.929

Totaal baten -190.979 -190.979 -190.979 -190.979

Saldo (- = voordelig) 376.674 418.949 398.949 398.950

Algemene dekkingsmiddelen 
en onvoorzien     

0.5 - Treasury     

Totaal lasten -231.771 -418.947 -360.075 -514.434

Totaal baten -5.613.771 -5.291.464 -5.037.256 -4.785.184

Saldo (- = voordelig) -5.845.542 -5.710.411 -5.397.331 -5.299.618

0.61 - Onroerende 
Zaakbelasting woningen     

Totaal lasten 113.280 113.280 113.280 113.280
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Totaal baten -1.862.495 -1.899.035 -1.916.959 -1.921.831

Saldo (- = voordelig) -1.749.215 -1.785.755 -1.803.679 -1.808.551

0.62 - Onroerende 
Zaakbelasting niet 
woningen

    

Totaal lasten 23.828 23.828 23.828 23.828

Totaal baten -658.506 -663.004 -667.502 -672.000

Saldo (- = voordelig) -634.678 -639.176 -643.674 -648.172

0.64 - Belastingen overig     

Totaal lasten 38.136 38.136 38.136 38.136

Totaal baten -272.000 -272.000 -272.000 -272.000

Saldo (- = voordelig) -233.864 -233.864 -233.864 -233.864

0.7 - Algemene uitkering 
gemeentefonds     

Totaal lasten 0 0 0 0

Totaal baten -19.016.648 -19.286.064 -19.507.265 -19.598.543

Saldo (- = voordelig) -19.016.648 -19.286.064 -19.507.265 -19.598.543

0.8 - Overige baten en 
lasten     

Totaal lasten 87.155 88.935 89.925 90.225

Totaal baten 0 0 0 0

Saldo (- = voordelig) 87.155 88.935 89.925 90.225

0.10 - Mutaties reserves     

Totaal lasten 4.917.617 5.206.287 4.837.401 4.825.084

Totaal baten -12.909.866 -11.496.088 -11.073.780 -10.957.958

Saldo (- = voordelig) -7.992.249 -6.289.801 -6.236.379 -6.132.874

Overzicht Overhead     

0.4 - Overhead     

Totaal lasten 7.139.910 6.212.518 6.103.678 6.105.465

Totaal baten -31.602 -31.602 -31.602 -31.602

Saldo (- = voordelig) 7.108.308 6.180.916 6.072.076 6.073.863

TOTAAL LASTEN 56.549.980 50.345.310 51.115.910 48.915.183
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TOTAAL BATEN -
56.549.980

-
50.345.310

-
51.115.910

-
48.915.183

SALDO TOTAAL 0 0 0 0

Verrekening met reserves
De verrekening met de reserves is als volgt:
Lasten € 4.917.617

Baten € 12.909.866


