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1 Algemeen
1.1 Inleiding
Hierbij bieden we u de jaarstukken 2021 aan. De jaarrekening is het jaarlijkse
verantwoordingsmoment van de gemeente. Daarin staat wat we in 2021 realiseerden en tegen welke
kosten. Dit vergelijken wij met de doelstellingen uit de begroting 2021. Zo kunt u zien of en in welke
mate we het voorgenomen beleid hebben kunnen uitvoeren.
De jaarrekening 2021 laat een voorlopig positief resultaat zien van € 923.000 dit is € 911.000 gunstiger
dan begroot. Voor 2021 was een positief resultaat begroot van € 12.000. In het voorlopige resultaat zit
een bedrag van totaal € 676.00 zijnde een terugvloeiing vanuit centrumgemeente Harderwijk en
Apeldoorn voor een gedeeltelijke uitvoering van de taak Beschermd Wonen en Maatschappelijke
Opvang. Hierdoor blijft een positief resultaat over van € 247.000 voor 2021. Dat is € 235.000
positiever dan begroot.
Coronavirus
Ook in het jaar 2021 hebben we te maken gehad met het coronavirus. De coronabesmettingen zijn in
het begin van dit verslagjaar, mede door het vaccinatieprogramma, sterk afgenomen. Door het
loslaten van de coronamaatregelen zijn de sociale contacten toegenomen. Mensen gingen weer op
vakantie, de horeca is opengegaan en men durfde weer wat meer uit te geven. Helaas heeft het los
laten van de coronamaatregelen mede tot gevolg gehad dat de besmettingen in de maand oktober
weer toenamen. Het kabinet nam voor het einde van het jaar 2021 nieuwe coronamaatregelen om de
toename van het aantal coronapatiënten te stoppen. Deze maatregelen namen we wederom serieus,
waarmee de coronamaatregelen in totaal een grote invloed hebben gehad op onze samenleving in het
jaar 2021.
Successen
Ondanks de maatregelen die van invloed waren op onze samenleving hebben we toch enige successen
geboekt. Een paar noemen we hieronder. Overige successen en tegenvallers lichten we toe in het
eerste deel van de jaarrekening.


Onze gemeente is aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem. Ons meldpunt drugs hebben we
verbreed tot een meldpunt ondermijning, zodat inwoners naast drugsgerelateerde
problematiek ook andere ondermijnende activiteiten (anoniem) kunnen melden. Een aantal
meldingen heeft geleid tot concrete acties. We krijgen hierdoor in totaal een beter inzicht in
meldingen die gaan over onze gemeente.



Ondanks alle gevolgen van de coronacrisis zijn we ook in 2021 in staat geweest inwoners te
ondersteunen, dat blijkt uit de klanttevredenheidsonderzoeken Wmo, Q4C van het CJG en uit
de uitstroom naar werk of school (Participatiewet).



90 % van de aangeboden nieuwbouwwoningen is verkocht aan mensen uit onze gemeente.



Per 1 januari 2021 is diftar ingevoerd. Uit de inzamelcijfers blijkt dat de inwoners in Oldebroek
circa 30 % minder restafval aanbieden in vergelijking met 2020. Het doel van 100 kg per
4

inwoner per jaar komt in zicht, maar het kan nog beter. Het aangeboden restafval bestaat nu
nog voor 56 % uit waardevolle grondstoffen zoals groente-, fruit- en tuinafval (GFT), papier en
glas. We blijven de komende jaren inzetten op het beter gescheiden aanbieden van afval.


Er is een akkoord bereikt met de provincie over de financiering van de overschrijding van
kosten bij de afslag A28-H2O in een addendum. De start van de realisatie in 2022 is daarmee
geborgd.

Na deze successen vindt u in de volgende paragraaf, financieel resultaat, een overzicht met de meest
opvallende financiële afwijkingen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek
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1. 2 Financieel resultaat
In onderstaande tabel is op totaalniveau te zien: de exploitatie-cijfers, voor- en na bestemming, van de
rekening 2020, de primitieve begroting 2021, de begroting 2021 na wijziging, rekening 2021 en het
verschil tussen de begroting 2021 na wijziging en rekening 2021.
Het rekeningresultaat sluit met een positief saldo van € 923.000. Dit is € 911.000 gunstiger dan
begroot. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 676.000 te storten in de reserve Beschermd
Wonen/Maatschappelijke Opvang en het restant in de algemene reserve te storten.
Bedragen * € 1.000
Financieel overzicht
Exploitatie

Totaal lasten

Rekening
2020

Begroting Begroting Rekening Verschil
2021
2021 na
2021
Begr/Rek
primitief wijziging
-84.345
-69.157
-85.025
-84.968
57

Totaal baten
Saldo voor bestemming

83.997

68.561

80.493

85.392

4.899

-348

-596

-4.532

424

4.956

Toevoeging reserves )*

-8.317

-2.027

-4.980

-6.012

-1.032

Onttrekking reserves )*

8.925

2.818

9.525

6.511

-3.014

Saldo reservemutaties

608

791

4.544

499

-4.046

Saldo na bestemming

260

195

12

923

911

(*'-'=toevoeging aan reserve (last exploitatie); '+'=onttrekking aan reserve (baat exploitatie)

Voordelig jaarrekeningresultaat 2021
Op basis van de begroting 2021 na wijziging werd een positief saldo na bestemming van € 12.000
verwacht. Het werkelijke resultaat is € 923.000 voordelig. Dit is € 911.000 gunstiger dan begroot en
wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door:
Onderdeel

Grootste afwijkingen

Bedrag

Burgemeester en
wethouders

Dit betreft deels vrijval van de pensioenvoorziening
voor (voormalige) collegeleden. Als gevolg van de
stijgende rente valt de berekende
pensioenverplichting lager uit.

Openbare orde en
veiligheid

Er zijn extra kosten gemaakt voor juridische bijstand
bij sluitingen van panden en extra cameratoezicht.

Algemene uitkering
Gemeentefonds

Dit voordeel betreft de uitkomst van de
decembercirculaire.

Interne beleggingen

Dit betreft een voordeel op rentekosten. Vanwege
het doorschuiven van investeringen was het nog
niet nodig om aanvullend vreemd vermogen aan te
trekken.
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V/N
€ 148.000

(V)

€ 46.000 (N)

€ 223.000

(V)

€ 91.000

(V)

Dit voordeel komt met name doordat er € 78.000
gereserveerd stond op de Stelpost algemene
uitkering. Op deze gelden is geen beroep gedaan in
2021. Verder zijn hier enkele (positieve)
herstelboekingen op verantwoord.

€ 164.000

(V)

Door hele grote bouwaanvragen is de opbrengst
ruim € 400.000 hoger dan geraamd. De
Omgevingsvergunningen
ontwikkelingen op bedrijventerrein H2O zijn hierin
bepalend geweest.

€ 405.000

(V)

Algemene baten en
lasten

Er zijn nadelen ontstaan op diverse schoolgebouwen
Huisvesting en inrichting
waardoor er per saldo sprake is van een nadeel van
onderwijs
€ 73.000.

€ 73.000 (N)

Er is sprake van een flink lagere bijdrage aan het CJG
dat de toegang verzorgt voor de jeugdhulp
(eerstelijnsloket). Door een verlate implementatie
van de herijkte visie CJG resteert een bedrag van
€ 263.000. Op jeugdhulp zelf is per saldo een nadeel
ontstaan van € 365.000. Op persoonsgebonden
budgetten (PGB) is een voordeel ontstaan van €
107.000 terwijl op zorg in natura (ZIN) sprake is van
een nadeel van € 472.000. We zien al jaren een
verschuiving van PGB naar ZIN. Dit was in 2021
wederom het geval.

€ 102.000 (N)

€ 145.000

Bijstandsverlening
inkomensdeel

Door een daling van het aantal
uitkeringsgerechtigden is er een voordeel van
€236.000 ontstaan op de bijstandsuitkeringen. Aan
loonkostensubsidies is er overigens € 91.000 meer
uitgegeven waardoor er per saldo sprake is van een
voordeel van € 145.000.

BBZ

De uitgaven/inkomsten BBZ vallen € 68.000 tegen
ten opzichte van de raming.

Beschermd wonen en
maatschappelijke
opvang

Als centrumgemeente ontvangt Apeldoorn
middelen voor de financiering van activiteiten
gericht op de aanpak van huiselijk geweld. Regionaal
is afgesproken het overschot te verdelen over de
lokale gemeenten. Oldebroek ontvangt een bedrag
van € 58.000. Daarnaast wordt van Harderwijk voor
Beschermd wonen/Maatschappelijke opvang een
bedrag van € 618.000 ontvangen over het
restantbudget 2021.

Regionaal afval

Het saldo ontstaat uit de afrekening van het project
Zwerfafval met de regio gemeenten.

Jeugd

7

(V)

€ 68.000 (N)
€ 676.000

(V)

€ 79.000 (N)

Openbare ruimte

Diverse extra werkzaamheden voor wegen
(€33.000), OV (€ 44.000) en watergangen (€ 34.000)
is er een nadeel ontstaan van € 111.000

Economische beleid

Er is een voordeel doordat er door o.a. corona
minder kosten zijn gemaakt.

€ 53.000

R.O. Beleid

Dit nadeel komt door minder opbrengst leges RO
dan begroot.

€ 77.000 (N)

Overige verschillen

Overige verschillen (< €40.000)

Totaal

€ 111.000 (N)

€ 437.000 (N)
€ 911.000

8

(V)

(V)

1.3 Leeswijzer
De gemeentelijke jaarrekening en het gemeentelijke jaarverslag zijn samengevoegd tot de
Jaarrekening 2021. Hieronder nemen we u mee door de opbouw van deze Jaarrekening.
Samenvatting
De samenvatting bevat de behaalde resultaten op hoofdlijnen en een korte toelichting op het
financiële resultaat.
Financiële cijfers
De financiële cijfers in tabellen staan altijd weergegeven in 'euro’s gedeeld door 1.000' tenzij anders
vermeld. Lasten staan negatief weergegeven en baten positief. Staat er bij de verschillenkolom een
negatief bedrag dan is dat nadelig (meer uitgegeven of minder ontvangen).
In de verschillenkolommen wordt het resultaat getoond als ‘begroting -/- Rekening’.
Programma's
In dit gedeelte krijgen de verschillende programma's de aandacht. De programma's zijn:
2.1 Bestuurlijke aangelegenheden
2.2 Maatschappelijke ontwikkelingen
2.3 Ruimtelijk beleid en handhaving
2.4 Beheer openbare ruimte
2.5 Dienstverlening
2.6 Algemene dekkingsmiddelen
2.7 Overhead
Een programma is een samenhangend geheel van producten, activiteiten en geldmiddelen gericht op
het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten of op doelen waaraan indicatoren
gekoppeld zijn.
De programmaverantwoording is als volgt opgebouwd:






Algemeen: In deze paragraaf staat de portefeuillehouder en de missie van het programma
beschreven.
Successen en tegenvallers: Per programma zijn successen en tegenvallers uitgelicht.
Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?: Hierin staat een verantwoording
van de doelenboom op het niveau van 'wat hebben we daarvoor gedaan' en 'indicatoren'.
Verplichte indicatoren: Hierin staat een weergave van de realisatie, voor zover bekend, van de
verplichte BBV-indicatoren
Financiën: Hierin is een mutatie overzicht van financiële cijfers op programmaniveau opgenomen
en de ontwikkelingen van de bij de programma’s behorende reserves. Grote afwijkingen van de
begroting ten opzichte van realisatie worden toegelicht.

Paragrafen
In paragrafen staan onder meer de door het BBV verplicht gestelde paragrafen. Deze paragrafen
geven een gebundelde verantwoording over bepaalde thema’s. Deze zouden anders te
gefragmenteerd aan de orde komen. Deze informatie is van belang om de financiële positie van de
gemeente te kunnen beoordelen. Het betreft de paragrafen; lokale heffingen, weerstandsvermogen,
9

onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid en
subsidies.
Jaarrekening
De jaarrekening, zoals voorgeschreven in titel 4.4 en 4.5 van het BBV, bestaat uit de volgende
onderdelen:








Overzicht baten en lasten
Toelichting op het overzicht baten en lasten
Begrotingsrechtmatigheid
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Balans
Toelichting op de balans
Gebeurtenissen na balansdatum

Bijlagen
Het laatste deel van het jaarverslag bevat de bijlagen. Deze zijn opgedeeld in bijlagen behorende bij de
gecontroleerde jaarrekening en bijlagen niet behorende bij de gecontroleerde jaarrekening.
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2 Programmaverantwoording
(jaarverslag)
2.1 Bestuurlijke aangelegenheden
2.1.1 Algemeen
Burgemeester Tanja Haseloop - Amsing en wethouders Liesbeth Vos - van de Weg en Ben Engberts
Beschrijving programma
Het programma Bestuurlijke aangelegenheden gaat over de bestuurskracht van de gemeente, gericht
op een sterke en leefbare samenleving en goede relaties met partners en inwoners. Het programma
omvat het bestuur van de gemeente, de intergemeentelijke en regionale samenwerking, de relatie
tussen gemeente en samenleving en de onderwerpen communicatie, juridische zaken, veiligheid en
handhaving.
2.1.2 Successen en tegenvallers
Meest opvallende successen
 De gemeente Oldebroek is door het tijdschrift Publiek Denken verkozen tot één van de vijf
gemeenten in Nederland met de beste combinatie beleid en uitvoering op het gebied van
burgerparticipatie.


De gemeente heeft op verschillende manieren en op verschillende momenten het verbod op
designerdrugs onder de aandacht gebracht, ook bij Kamerleden in Den Haag. We hebben
verschillende brieven persoonlijk aangeboden, bijvoorbeeld aan de commissie Justitie en
Veiligheid, mede namens andere gemeenten. In de brieven wordt de noodzaak van een
verbod benadrukt. Er is ook een werksessie georganiseerd voor Kamerleden, samen met de
gemeente Elburg. Op 28 oktober 2021 werd bekendgemaakt dat 3-MMC op Lijst II van de
Opiumwet is geplaatst.



In 2021 heeft de burgemeester vier woningen gesloten in verband met het aantreffen van
harddrugs. Daarnaast zijn er twee andere maatregelen opgelegd vanwege de handel in
(hard)drugs. Verder zijn er twee waarschuwingen gegeven in een bestuurlijk gesprek waar ook
politie bij aanwezig was. Samen met veiligheidspartners geven we een stevig signaal af dat
handel in drugs en/of het bezit van drugs niet wordt getolereerd.



In november heeft de burgemeester een pand aan de Rondweg in Wezep voor een periode
van drie maanden gesloten omdat hier verboden samenkomsten plaatsvonden van motorclub
Hells Angels.



Onze gemeente is aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem. We krijgen hierdoor inzicht in
meldingen die gaan over onze gemeente. Ons meldpunt drugs hebben wij verbreed tot een
meldpunt ondermijning, zodat inwoners naast drugsgerelateerde problematiek ook andere
ondermijnende activiteiten (anoniem) kunnen melden. Een aantal meldingen heeft geleid tot
vervolging.
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Ondanks coronamoeheid in de samenleving was er een grote bereidheid bij inwoners,
ondernemingen en instellingen om de coronamaatregelen na te leven. Gedurende het jaar
zijn op meerdere momenten door het rijk maatregelen genomen die een grote impact op de
samenleving hadden. Onze toezichtstrategie is daarbij altijd geweest dat we zoveel mogelijk
informeren en overleggen met betrokkenen. Pas als dat geen soelaas biedt volgt een
waarschuwing en als dat niet helpt, treden we strafrechtelijk (proces-verbaal) of
bestuursrechtelijk (sluiting/dwangsom) op. Deze strategie en de grote naleefbereidheid
hebben tot gevolg gehad dat grote incidenten zijn uitgebleven. We hebben niet
bestuursrechtelijk op hoeven te treden en het aantal pv’s is zeer beperkt.



De jaarwisseling 2021-2022 is zonder incidenten verlopen. Wel was er een fors bedrag aan
schade. We hebben aangifte gedaan van vernielingen.

Meest opvallende tegenvallers
 Ondermijning is één van de speerpunten uit het integraal veiligheidsplan. Door de inzet die
corona gevraagd heeft in 2021, is het nog niet gelukt om alle geplande acties uit het plan van
aanpak voor ondermijning op te pakken. Op de planning stond onder andere een
raadsgesprek over dit thema. Door corona is dit raadsgesprek twee keer geannuleerd, omdat
dit onderwerp zich minder goed leent voor digitale behandeling. In 2022 kijken we opnieuw
hoe we raadsleden met dit thema kennis kunnen laten maken en op de hoogte kunnen
brengen van de actualiteiten.


Het geplande mystery-guestonderzoek naar naleving van leeftijdsgrenzen bij de verstrekking
van alcohol hebben we niet kunnen afronden. Dat onderzoek is van start gegaan in
september. Er hebben drie controleronden plaatsgevonden vanaf september. Daarna werd de
horeca gesloten als gevolg van de coronamaatregelen (in eerste instantie in de avond en later
geheel) en moesten we het onderzoek staken.

2.1.3 Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan
2.1.3.1 Een integrale aanpak van veiligheid
Wat wilden we bereiken?
Een veilige en leefbare samenleving.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
In 2020 hebben we een integraal veiligheidsplan vastgesteld, waarbij de onderwerpen inbraak,
ondermijning en personen met verward gedrag in 2021 nog meer aandacht krijgen.
Toelichting:

Het plan van aanpak voor ondermijning is gereed. Themabijeenkomsten zoals de inbraakpreventie-avond
gingen door corona niet door. Ook de jaarlijkse wittevoetjes-actie kon niet doorgaan. Via andere kanalen
hebben we inwoners en ondernemers geïnformeerd over diverse veiligheidsthema's, bijvoorbeeld via de huisaan-huiskrant en social media. Daarnaast wordt dit onderwerp regelmatig in de column van de burgemeester
in de huis-aan-huiskrant benoemd.
Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Het accent van de werkzaamheden van de buitengewoon opsporingsambtenaren ligt op afval,
verkeersveiligheid, horeca/evenementen en kleine ergernissen naar aanleiding van meldingen
van inwoners.
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Toelichting:
De boa's hebben geacteerd op deze prioriteiten. Binnen deze reguliere werkzaamheden voeren ze ook
controles uit op de naleving van coronamaatregelen. In het tweede halfjaar van 2021 bestond een groot deel
van de werkzaamheden uit controle op jeugdoverlast op en rond het Meidoornplein. In het jaarverslag
handhaving fysieke leefomgeving 2021 wordt uitgebreid ingegaan op de werkzaamheden die de boa's hebben
uitgevoerd. Dit jaarverslag wordt naar verwachting in januari 2022 door het college vastgesteld en daarna aan
de gemeenteraad aangeboden.
Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Input vanuit omwonenden, ondernemers, gebruikers, politie, scholieren en jongerenwerk
gebruiken we om de zichtbaarheid op sommige hotspots te vergroten.
Toelichting:

De Meidoornpleinmanager werkt vanaf april 2021 samen met andere partners aan onder andere het
tegengaan van overlast. De omwonenden en de ondernemers van het Meidoornplein weten de
Meidoornpleinmanager intussen goed te vinden. De Meidoornpleinmanager is ook ingezet op andere
overlastlocaties, zoals De Bulten.

2.1.3.2 Aanpak van middelengebruik, zowel alcohol als drugs
Wat wilden we bereiken?
Het beperken van middelengebruik.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
We werken aan preventie.
Toelichting:

In samenwerking met professionals is het schoolvak gezondheidskunde ontworpen. Leerlingen van het
Agnieten College krijgen tijdens de lessen voorlichting over diverse thema’s, waaronder middelengebruik.
Verder is het meldpunt drugs uitgebreid tot meldpunt ondermijning. Inwoners en ondernemers kunnen nu ook
andere signalen van ondermijning (anoniem) melden bij de gemeente. Dit jaar zijn er in totaal vijf meldingen
binnengekomen.
Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
We treden op tegen drugshandel en drugsgebruik.
Toelichting:

We hebben vier woningen gesloten in 2021 en twee stop-gesprekken gevoerd omdat er in een woning
(hard)drugs zijn aangetroffen. Daarnaast hebben we tweemaal een preventieve dwangsom ingezet om op te
treden tegen drugshandel. We werken intensief samen met partners zoals politie en woningcorporaties.
Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
We vragen landelijk aandacht voor problematiek rondom schadelijke drugs die niet op de lijst van
verboden middelen staan.
Toelichting:

In 2021 zijn er verschillende acties vanuit de gemeente ingezet. Zo hebben we samen met de gemeente Elburg
een werksessie met Kamerleden georganiseerd over de gevolgen van het gebruik van designerdrugs en het
belang van een verbod. Ook hebben we verschillende brieven aangeboden waarin de gemeente, ook namens
andere gemeenten, aandringt op een verbod op designerdrugs. Op 28 oktober 2021 werd bekend gemaakt dat
3-MMC op Lijst II van de Opiumwet staat.
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2.1.3.3 Een kwalitatief sterke organisatie
Wat wilden we bereiken?
Digitalisering: de modernisering van processen, een betere workflow, meer efficiëntie, betere producten en
diensten.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Verdere uitvoering geven aan het project M2A (Modernisering Applicatie Architectuur).
Toelichting:

M2A is opgestart voor de verschillende domeinen. De aanbesteding voor het Sociaal domein is afgerond. De
implementatie van dit domein is gestart, en de livegang is 1 januari 2022. Bedrijfsvoering loopt, en in verband
met de complexiteit van de financiële systemen en processen is meer tijd nodig om dit effectief te kunnen
oppakken. Om die reden is het onderdeel Financiën voor een jaar uitgesteld. Daarnaast speelt dat het HRsysteem een hoge urgentie heeft, omdat dit contract afloopt per 31 december 2022. Voor het fysieke domein
wordt een visie op ruimte opgesteld, die helpend zal zijn bij het aanbestedingstraject. Parallel aan dit
visietraject worden de “basis” toepassingen vast beschreven: BAG-toepassing, BGT-toepassing, Geo-viewer en
Gegevensmagazijn Ruimte. Dit staat ook in de Roadmap voor H2O. De Roadmap H2O geeft meer informatie
over de planning.
Wat wilden we bereiken?
Informatisering: een robuuste informatievoorziening die overzichtelijk, inzichtelijk, financieel beheersbaar en
flexibel is.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Kwetsbaarheid verlagen (door onverminderd te investeren in de H2O-samenwerking).
Toelichting:

De samenwerking in H2O-verband krijgt verder vorm door de stappen die gezet worden binnen het M2Atraject. Het gebruiken van dezelfde programma's kan niet zonder afstemming van de ondersteunende
processen. Hierbij komt de basis op orde en wordt de complexiteit gereduceerd. De CIO-office heeft een
centrale rol in het bij elkaar brengen van de beelden op informatisering van de H2O-gemeenten. Door de
samenwerking in het project M2A, de CIO-office en de overleggen van de gemeentesecretarissen komen er
steeds meer natuurlijke samenwerkingen tot stand.
Wat wilden we bereiken?
Rechtmatigheid en procesoptimalisatie.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Maandelijkse organisatiesturing op managementinformatie.
Toelichting:

De wens voor maandelijkse managementinformatie is bekend. De visie op control is door het college
vastgesteld en ter informatie aan de gemeenteraad aangeboden. Er wordt jaarlijks een uitvoeringsagenda bij
de visie op control opgesteld. In deze uitvoeringsagenda zijn meerdere managementrapportages opgenomen.
De huidige gewenste rapportages worden opgesteld en zullen periodiek worden besproken in het MT.
Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Voorbereiden op de rechtmatigheidsverantwoording.
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Toelichting:
De wetgeving is uitgesteld. Oldebroek lag met de voorbereidingen op schema voor de invoering van de
rechtmatigheidsverantwoording. Zodra de wetgeving definitief is en daarmee de specifieke eisen helder zijn zal
er verdere uitvoering aan het implementatieplan worden gegeven.
Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Gerichte sturing en regie op de rapportages van de accountant en VIC om de benoemde
bevindingen en risico's te mitigeren.
Toelichting:

De bevindingen in de rapportages van de VIC en de managementletter van de accountant worden altijd
beoordeeld. Op basis van de bevindingen worden samen met de betrokkenen acties geformuleerd en
opgepakt.

2.1.3.4 Intergemeentelijke en regionale samenwerking draagt bij aan behoud van
kwaliteit, verminderen kwetsbaarheid, minder meerkosten en kansen voor
medewerkers
Wat wilden we bereiken?
De gemeente Oldebroek werkt optimaal samen in de regio.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
We werken aan de hand van de Investeringsagenda Kop van de Veluwe met de gemeenten
Hattem, Heerde, Nunspeet en Elburg, provincie Gelderland en de Regio Zwolle samen aan de
thema's Economie, Bereikbaarheid, Leefomgeving, Menselijk kapitaal en Energie.
Toelichting:

Er zijn een bestuurlijke Kopgroep en diverse bestuurlijke en ambtelijke werkgroepen actief rondom de
genoemde thema's. In 2021 is er een gebiedsverkenning uitgevoerd en een basiskaart opgesteld. De
gebiedsverkenning geldt als een basisdocument voor het aanbod vanuit de Kop van de Veluwe aan de
verstedelijkingsstrategie van de Regio Zwolle. Daarnaast vormt het een bron voor het opstellen van een nieuwe
investeringsagenda voor de Kop van de Veluwe. Er is een (online) radenbijeenkomst georganiseerd over de
gebiedsverkenning en de thema's daarbinnen. Daarnaast zijn er vier edities van het magazine High Five
uitgebracht.
We zorgen er in het algemeen voor dat we als Kop van de Veluwe zo goed mogelijk in beeld zijn en aansluiten
op de acties en planning vanuit de regio Zwolle.
Voortgang
Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Samen met de gemeenten Hattem, Heerde, Elburg en Nunspeet onderzoeken we voor de
verschillende thema’s binnen bedrijfsvoering de mogelijkheden voor verdergaande, nietvrijblijvende samenwerking.
Toelichting:
Op advies van de Verkenners van de Kop van de Veluwe maken we werk van een niet-vrijblijvende
samenwerking in de bedrijfsvoering. Op dit moment lopen (onder leiding van de gemeentesecretarissen)
verkenningen voor samenwerking op de thema's belastingen, ICT en informatiebeveiliging.

2.1.3.5 Oldebroek voor Mekaar
Wat wilden we bereiken?
Uitgangspunt is het streven naar een samenleving waarin inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties
en gemeente elkaar stimuleren en actief bijdragen aan de gemeenschap.
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Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Bij voorstellen en ontwikkelingen die zich hiervoor lenen, stemt het college met de raad af hoe
participatie van de samenleving mogelijk wordt gemaakt.
Toelichting:
Dit is de standaard werkwijze geworden.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Wanneer de raad contact heeft met inwoners (zoals dorpsgroepen) over zaken die een dorp
aangaan, sluit de raad waar mogelijk aan bij de gewenste wijze van contact van een dorp.
Toelichting:

In de afgelopen periode is het door corona beperkt mogelijk geweest om fysieke bijeenkomsten te plannen.
Raadsleden zijn aangesloten bij de diverse (online) bijeenkomsten voor inwoners en eventueel andere
betrokken partijen.
Voortgang
Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Wij gaan bij alles als eerste uit van de behoeften, de inbreng, het initiatief en de eigen kracht van
onze inwoners.
Toelichting:
In het afgelopen jaar zijn er, ondanks de beperkingen door corona, mooie initiatieven van de grond gekomen.
Op verschillende manieren hebben de dorpen en wijken ingezet op ontmoeting. Zo is er in dit kader ook
gewerkt aan het verbeteren van de fysieke omgeving, door bijvoorbeeld wijk(moes)tuinen aan te leggen,
speeltuinen te verbeteren en bankjes te plaatsen.
Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Ook waar wij als gemeente zelf het voortouw nemen voor beleid of een project, betrekken wij de
inwoners zo goed mogelijk aan het begin.
Toelichting:

We zoeken inwoners op waar ze al zijn: we plaatsen bijvoorbeeld niet alleen een advertentie in de krant, maar
zijn ook actief op sociale media en / of versturen brieven. We bekijken per situatie wat het meest geschikt is. In
de zomermaanden was het mogelijk om in kleine groepen fysiek bij elkaar te komen. Voor onder meer het
Woonprogramma, de visie Wonen, Welzijn en Zorg, het Klimaatbestendig Centrumplan Wezep, het
haalbaarheidsonderzoek naar verplaatsing van verenigingen in Wezep en het thema LHBTQ+ hebben er fysieke
bijeenkomsten plaatsgevonden. Helaas is het een groot deel van het jaar onmogelijk gebleken om fysiek bij
elkaar te komen. Participatiemomenten hebben continu plaatsgevonden met inachtneming van de actuele
coronamaatregelen.
Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Wij ondersteunen vernieuwende initiatieven door middel van inzet van het Dorpenbudget.
Toelichting:

Er zijn diverse vernieuwende initiatieven ontwikkeld in 2021, met ondersteuning vanuit het Dorpenbudget. Er is
in Noordeinde bijvoorbeeld een boekenuitleenvoorziening gerealiseerd, in combinatie met een
ontmoetingsmogelijkheid. Verder zijn er diverse initiatieven gericht op ontmoeting van de grond gekomen,
variërend van het plaatsen van bankjes tot het huis-aan-huis uitdelen van vergeet-me-nietjes of iets lekkers.
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2.1.3.6 Dorpsgericht werken, aansluitend bij het karakter van elk dorp en streek
Wat wilden we bereiken?
De sociale binding in de samenleving versterken.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Hiertoe willen we maatschappelijke en particuliere initiatieven (zowel op fysiek als sociaal
gebied), het verenigingsleven en breedtesport stimuleren.
Toelichting:

Het opbouwwerk is gedurende het jaar op verschillende manieren in buurten ingezet. In twee buurten is de
opbouwwerker actief geweest om de verbondenheid te versterken. In de Bloemenbuurt in Oldebroek werd
daarbij de Koffiekar ingezet: een middel om op een laagdrempelige manier buurtgenoten met elkaar in contact
te brengen. In de buurt Taartpunt in Wezep verandert de samenstelling van de buurt zodanig dat de onderlinge
verbondenheid onder druk komt te staan. Afgelopen jaar zijn contacten in deze buurt opgebouwd, is ingezet op
een brede betrokkenheid bij het vernieuwen van een speelplek en zijn voorbereidingen getroffen om in 2022
vervolgplannen uit te voeren om de sociale samenhang te versterken. Daarnaast werkt de opbouwwerker
samen met inwoners van 't Loo aan het verbeteren van het dorpshuis als laagdrempelig ontmoetingspunt.
Wat wilden we bereiken?
Leefbare dorpen, wijken en buitengebied.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Onze dorpscontactambtenaren zijn de spil in de samenwerking met dorps- en wijkgroepen.
Toelichting:

De dorpscontactambtenaren hebben regelmatig overleg met iedere dorpsgroep en denken met de
dorpsgroepen mee over hun plannen en over de mogelijkheden voor ondersteuning vanuit de gemeente.

2.1.3.7 Leefbaarheid in de dorpen en buitengebied behouden
Wat wilden we bereiken?
De leefbaarheid in dorpen en buitengebied behouden en de waardevolle natuur behouden.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
We handhaven op basis van actuele prioriteiten welke gericht zijn op veiligheid, leefbaarheid en
tegengaan van verrommeling; deze komen uit het nieuwste handhavingsbeleid.
Toelichting:

Deze prioriteiten zijn opgenomen in het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2021 en hebben we grotendeels
kunnen uitvoeren. We hebben een jaarverslag handhaving fysieke leefomgeving 2021 opgesteld waarin we
uitgebreid ingaan op de activiteiten die we hebben uitgevoerd. Dit jaarverslag zal naar verwachting in januari
2022 worden vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad.
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2.1.3.8 Afval is een belangrijke pijler onder het duurzaamheidsbeleid en de
leefbaarheid
Wat wilden we bereiken?
Het tegengaan van zwerfafval en afvaldump in belang van milieu en leefbaarheid.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Er is meer inzet van de boa’s voor handhaving van zwerfafval en afvaldump. In 2020 is de boacapaciteit vergroot.
Toelichting:

De boa's hebben in 2021 als afvalcoach diverse werkzaamheden uitgevoerd, gericht op verbetering van
afvalscheiding en vermindering van restafval. Ze zijn onder meer de wijken ingegaan om voorlichting te geven
en om containers te controleren. Overtreders zijn aangesproken. Daarnaast zijn er voorlichtingsfilmpjes
opgenomen. De aanpak van zwerfafval en afvaldump hoort bij deze taak.
Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Op het gebied van preventie richten we ons op monitoring, schoon belonen (scholen /
verenigingen) en participatie (onder de naam Wijkhelden).
Toelichting:

De projecten lopen volgens plan. Initiatiefnemers kunnen een plan indienen en meedoen aan bijvoorbeeld het
project Schoon belonen en / of Wijkhelden. Wijkhelden zijn inwoners van alle leeftijden die een aantal keer per
jaar zwerfafval rapen voor een kleine vergoeding. Hierbij gaat het vooral om bewustwording. Wijkhelden zijn
nadrukkelijk geen vervanging van (delen van) de buitendienst.

2.1.4 Verplichte indicatoren
De indicatoren komen uit 'waar staat je gemeente'. De laatst bekende gegevens staan hieronder. Een
toelichting op de indicatoren vindt u in de bijlage 'toelichting verplichte indicatoren'. Voor de
ontwikkeling van de indicatoren verwijzen we u naar de bijlage 'ontwikkeling verplichte indicatoren'.
Verplichte indicatoren
Indicator

Eenheid

Winkeldiefstal

aantal per 1.000
inwoners
aantal per 1.000
inwoners
aantal per 1.000
inwoners
aantal per 1.000
inwoners

2021

0,6

1,8

2021

2,3

4,5

2021

1,3

1,3

2021

4

6,1

Verwijzingen Halt

aantal per 1.000
inwoners 12-17 jaar

2020

9

11

Jongeren met delict voor rechter

% jongeren 12 -21 jaar

2020

1

1

Geweldsmisdrijven
Woningdiefstal
Vernieling en beschadiging

Periode
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2.1.5 Financiën
Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000
Financieel overzicht
Exploitatie

Rekening
2020

Begroting Begroting Rekening
Verschil
2021
2021 na
2021
Begr/Rek
primitief
wijziging
-4.682
-3.865
-4.412
-4.003
409

Totaal lasten
Totaal baten

1.193

646

687

1.124

437

Saldo programma voor bestemming

-3.489

-3.219

-3.726

-2.879

846

Toevoeging reserves )*

-104

-24

-24

-468

-444

Onttrekking reserves )*

222

76

739

284

-455

Saldo reservemutaties

118

52

715

-184

-899

-3.371

-3.166

-3.011

-3.063

-53

Saldo programma na bestemming

(*'-'=toevoeging aan reserve (last exploitatie); '+'=onttrekking aan reserve (baat exploitatie)

Financiële analyse (is onderdeel van de jaarrekening)
Toelichting op de financiële verschillen tussen begroting en jaarrekening (> €25.000 op productniveau)
Alle verschillen zijn incidenteel van aard, dus worden in 2022 in principe niet weer verwacht.
Het resultaat van dit programma was in 2021 € 3.063.000 nadelig. Vóór reservemutaties bedroeg het
resultaat € 2.879.000 nadelig. Dat is € 846.000 positiever dan begroot en wordt veroorzaakt door
€ 409.000 lagere lasten en € 437.000 hogere baten.
Hieronder lichten we de verschillen toe:

Product

Voordeel of nadeel
(€)
Toelichting

LASTEN
Bestuurlijke
Samenwerking

Er zijn extra middelen geraamd voor de samenwerking in
€ 49.000 (V) de Kop van de Veluwe en de regio Zwolle (2021-2024). In
2021 zijn de uitgaven daarop achtergebleven.

Openbare orde en
veiligheid

€ 46.000 (N)

Burgemeester en
wethouders

Ondersteuning raad
en rekenkamer

Er zijn extra kosten gemaakt voor juridische bijstand bij
sluitingen van panden en extra cameratoezicht.

Dit betreft deels vrijval van de pensioenvoorziening voor
€ 148.000 (V) (voormalige) collegeleden. Als gevolg van de stijgende
rente valt de berekende pensioenverplichting lager uit.
Er zijn in 2021 aanmerkelijk hogere accountantskosten
verantwoord. Enerzijds komt dat door extra controles als
€ 48.000 (N) gevolg van corona. Anderzijds is het beschikbare budget
van € 60.000 te laag. Voor 2022 en verder is er € 77.000
geraamd.
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Organisatie

Oldebroek voor
Mekaar

Er is uiteindelijk een voordeel ontstaan van € 691.000 wat
hoofdzakelijk bestaat uit personeelskosten . Hiervan wordt
€ 691.000 (V)
conform bestaand beleid € 444.000 gestort in de reserve
personele kosten.
In 2021 zijn er vanwege corona weinig zaken van de grond
gekomen. Enkele initiatieven zijn al wel opgestart. Via de
€ 61.000 (V)
budgetoverheveling vragen we daarom een bedrag van
€23.500 mee te nemen naar 2022.

Overige verschillen (<
€25.000)
Saldo progr.

€ 9.000 (N)
€ 846.000 (V)

Toelichting op mutaties reserves
De mutaties reserves hebben per saldo een negatief effect van € 184.000 op de exploitatie. Dat is
€ 899.000 lager dan begroot.
Hieronder lichten we de verschillen toe:
Verschillenanalyse reserves
Reserve

Baten/Lasten

Reserve Personele kosten. In totaal was er sprake van een groot voordeel op
het personeelsbeheerplan (loonkosten, inhuur en opleidingen). Dit is
toegevoegd aan de reserve personele kosten (zie ook de paragraaf
Bedrijfsvoering).

€ 444.000 (N)

Algemene reserve. Dit heeft te maken met de geraamde budgetoverhevelingen
vanuit het saldo van 2020. Deze overgehevelde middelen zijn niet allemaal
besteed in 2021 en dan worden ze ook niet onttrokken aan de algemene
reserve. Het gaat om niet-uitgegeven middelen voor zaakgericht werken
(€130.000), de Meidoornpleinmanager (€26.500) en Oldebroek voor Mekaar
(€23.500).

€ 180.000 (N)

Coronareserve. Door corona en de lockdown(s) begin 2021 was de verwachting
dat er extra druk zou komen op de uitvoering van de taken. Dit moest
opgevangen worden door middel van extra inzet personeel. Dit betekent een
extra verhoging van het personeelsbudget met € 271.000 te dekken uit de
coronareserve. Doordat de personeelskosten per saldo bijna € 700.000 onder
de raming zijn gebleven is de bijdrage uit de coronareserve achterwege
gebleven.

€ 271.000 (N)

Overige verschillen

€ 4.000 (N)

Totaal reserve mutatie

€ 899.000 (N)
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2.1.6 Verbonden partijen
Hieronder staan de bij het programma behorende verbonden partij(en). De financiële gegevens zijn
afhankelijk van de laatst bekende cijfers. Als de werkelijke cijfers van 2020 nog niet gereed waren zijn
de begrote gegevens van 2021 of de laatst bekende jaarrekeningcijfers weergegeven.
Bedragen x € 1.000
Gemeenschappelijke regelingen
Naam verbonden partij Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Vestigingsplaats

Apeldoorn

Website

https://www.vnog.nl/

Partijen

In de VNOG werken 22 gemeenten in de provincie Gelderland samen op het
gebied van veiligheid. De VNOG bestaat uit zes clusters: Achterhoek-Oost,
Achterhoek-West, IJsselstreek, EVA (Epe-Apeldoorn-Voorst), Veluwe-West
en Veluwe-Noord. Het cluster Veluwe-Noord bestaat uit de gemeenten
Hattem, Heerde, Oldebroek en Elburg.

Doel/maatschappelijk
belang

De VNOG heeft als maatschappelijke opgave: “Minder incidenten,
slachtoffers en schade”. In het organisatieplan van de VNOG is deze
hoofdopgave uitgewerkt in de volgende opgaven:1. Het voorkomen en
beperken van incidenten, rampen en crisis.2. Het bestrijden van incidenten,
rampen en crisis.3. Herstel na een ontwrichte situatie.4. Risicogericht
werken.5. Informatiegestuurd werken.6. Zelforganiserend vermogen
stimuleren.7. Doelmatige en mensgerichte bedrijfsvoering voeren. Samen
met vele stakeholders zorgt de VNOG voor de kwaliteit en efficiency van de
brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, bevolkingszorg,
crisisbeheersing en rampenbestrijding.
Het algemeen bestuur bestaat uit alle burgemeesters van de gemeenten.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de bestuurlijk vertegenwoordigers
(burgemeester) van de zes clusters.
De bijdragen worden bij de gemeenten in rekening gebracht, waarbij de
bijdrage wordt berekend op basis de waarden van de van toepassing zijnde
verdeelmaatstaven in het Gemeentefonds uit het cluster openbare orde en
veiligheid, sub-cluster brandweer en rampenbestrijding. Het percentage van
Oldebroek in de gemeentelijke bijdragen is 2,65% van de totale kosten van
de VNOG.

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Beheersarrangement

Bestuurder: burgemeester. Team: Samenleving. Gemeenteraad wordt
geïnformeerd via: raadsvoorstellen over begroting, tussentijdse rapportages
en jaarverslag. Frequentie overleggen: algemeen bestuur vier keer per jaar,
dagelijks bestuur vier keer per jaar.

Risico's

Het VNOG heeft zelf een eigen paragraaf Weerstandsvermogen. Ze hebben
deze risico's op dit moment afgedicht met hun eigen weerstandscapaciteit
binnen de VNOG om deze risico's op te vangen. De ratio van het
weerstandsvermogen per 30-12-2020 is 1,18

Jaar financieel resultaat 2021

Financieel resultaat

€ 5.266

Jaar van Bijdrage / Baat 2021

Bijdrage (-) / Baat (+)

€ -1.263

Financiële gegevens

Begindatum

Bedrag
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Einddatum

Bedrag

Eigen vermogen

1-1-2021

€ 14.545

31-12-2021

€ 15.535

Vreemd vermogen

1-1-2021

€ 42.340

31-12-2021

€ 38.203
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2.2 Maatschappelijke ontwikkelingen
2.2.1 Algemeen
Wethouders Liesbeth Vos - van de Weg
Beschrijving programma
Het programma Maatschappelijke Ontwikkeling omvat de gemeentelijke taken op het gebied van
samenleven en het sociaal domein. Het doel van dit programma is om bij te dragen aan gezonde en
gelukkige inwoners die meedoen in de samenleving. Het sociaal domein betreft ondersteuning en zorg
voor inwoners van alle leeftijden. Naast het bevorderen van welzijn en het voorkomen van de
noodzaak van ondersteuning, vallen ook de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet onder het sociaal domein. Ook de beleidsterreinen minima,
vluchtelingen, onderwijs, dorpshuizen, cultuur, sport en (preventief) gezondheidsbeleid dragen bij aan
onze doelstelling.
2.2.2 Successen en tegenvallers
Meest opvallende successen
 Ondanks alle gevolgen van de coronacrisis zijn we ook in 2021 in staat geweest inwoners te
ondersteunen, dat blijkt uit de klanttevredenheidsonderzoeken Wmo, Q4C van het CJG en uit
de uitstroom naar werk of school (Participatiewet).


Per 1 maart 2021 voert de gemeente het sociaal werk zelf uit. De medewerkers die eerder in
dienst waren van MEE en Stimenz, zijn nu onderdeel van het Sociaal Team. We merken dat
hierdoor meer integraal samengewerkt kan worden in het team, wat ten goede komt aan de
dienstverlening voor onze inwoners.



In de Wmo wordt meer maatwerk geboden. Dit gebeurt dankzij nieuwe inkoop en het grotere
aanbod van aanbieders die zich richten op de huishoudelijke verzorging, individuele
begeleiding en het mooi onderscheidend aanbod van bedrijven voor logeeropvang.



Na aanmelding voor het mantelzorgcompliment ontvangen mantelzorgers een nieuwsbrief.
De groep mantelzorgers die deze nieuwsbrief ontvangt is sterk toegenomen. Er zijn door
zorgvragers meer mantelzorgers (volwassenen en jongeren) opgegeven voor het
mantelzorgcompliment. Er is, samen met vrijwilligers en professionals, een nieuwe
uitvoeringsnota Mantelzorgondersteuning gemeente Oldebroek “Samen zorg delen” gemaakt.



Cijfers mantelzorgcompliment:
Volwassen mantelzorgers:



Jonge mantelzorgers:



2019: 457

71



2020: 555

92



2021: 690

120

Het Platform Informele Ondersteuning is een zelfstandige stichting geworden met een eigen
budget voor activiteiten voor vrijwilligers in de informele ondersteuning.

23



De werkgroep dementie zoekt de samenwerking met het project Samen in de Wijk waar
professionals in de zorg elkaar ontmoeten en nadenken over goede zorg voor dementerenden
en hun mantelzorgers.



De kerngroep eenzaamheid is uitgebreid met nieuwe leden waardoor een mooi scala aan
formele en informele organisaties elkaar informeert, activiteiten deelt en zaken afstemt. De
kerngroep richt zich op inwoners van alle leeftijden.



In het laatste kwartaal van 2021 is de visie Wonen, Welzijn en Zorg 2022-2030 opgeleverd en
aangeboden aan de gemeenteraad. Deze visie is integraal tot stand gekomen met
betrokkenheid van de zorgpartners, corporaties, maatschappelijke organisaties en de
gemeente.



De samenwerking en verbinding tussen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Nummer
13, bureau voor jongeren- en straathoekwerk, is versterkt. De inzet van elkaars expertise is
eenvoudiger door de gemaakte afspraken. Zo versterken ze elkaar in het voorveld ten
behoeven van de jeugdigen. De lijnen zijn kort en de drempels laag. NR 13 ondersteunt in
lichte ondersteuning, is een aanvulling op lopende ondersteuning of wordt ingezet ter
overbrugging tot andere hulpverlening start.



Het proces van aanbesteding jeugdhulp voor nieuwe contracten per 1 april 2022 is succesvol
afgerond. Er is definitief gegund aan de aanbieders en er is een start gemaakt met een goede
implementatie, met als uitgangspunt goede zorg voor de jeugdigen.



In 2021 zijn zes locaties rookvrije terreinen geworden. We hebben dit zichtbaar gemaakt. Het
gaat om zwembad De Veldkamp, dorpshuis De Bouwakker, De Kamphal, gymzaal De Heerdt,
het Harlekijntje en de gymzaal aan de kerkweg.



In samenwerking met de GGD hebben we in Oldebroek prikken zonder afspraak
georganiseerd. Dit leverde per keer minimaal 73 en maximaal 212 gezette vaccinaties tegen
Covid-19 op. Vier van de vijf keer was de opkomst onder de 13-18 jarigen het hoogst.



Uit de gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen blijkt dat 47 % van de respondenten nu
dagelijks fruit eet. Dit is 11 % meer dan in 2012 toen dit nog bleef steken op 36 %.



Het boerderijmuseum heeft in de huidige situatie met coronamaatregelen en zorgen toch
kansen gepakt. Het museum heeft gezocht naar verschillende fondsen. De gemeente heeft
vanuit de coronagelden bijgedragen als één van de co-financiers. De entree was klein en het
was niet goed mogelijk om voldoende afstand van elkaar te houden. Daarnaast wilde het
bestuur de entree los van het boerderijpand op het erf realiseren, zodat er meerdere
activiteiten naast elkaar kunnen plaatsvinden. De nieuwe entree wordt in een hooiberg op het
erf gemaakt, waarbij de monumentale hooiberg onaangetast blijft.



Sportfondsen heeft de aanbesteding voor de exploitatie van zwembad De Veldkamp
gewonnen. Het nieuwe contract gaat in op 1 januari 2022 en heeft een looptijd van tien jaar.



De inzet van Goed Bezig voor het verzorgen van bewegingsonderwijs op de basisscholen is in
het schooljaar 2020-2021 met ruim 20 uren per week toegenomen. In totaal huren de
basisscholen ruim 94 uur per week Goed Bezig in voor de gymlessen.
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Het Uitvoeringsprogramma Lokaal Sport- en preventieakkoord is van start gegaan en er is een
kernteam van diverse sportaanbieders dat toezicht houdt op de voortgang. Dit kernteam
heeft in 2021 aan elf sport- en beweeginitiatieven een financiële bijdrage toegekend.

Meest opvallende tegenvallers
 Door de coronacrisis konden veel plannen geen doorgang vinden. Andere plannen moesten
worden aangepast aan de op dat moment geldende coronamaatregelen. Binnen het sociaal
domein staat of valt veel effect met persoonlijk contact. De coronacrisis is de basis van veel
hieronder genoemde tegenvallers.


Het aantal deelnemers dat gebruik heeft gemaakt van de (beleef)trainingen Grip op
verwardheid is tegengevallen. Door de coronacrisis hebben meerdere trainingen online
moeten plaatsvinden en mede hierdoor leek er minder belangstelling voor de trainingen te
zijn. De trainingen worden gefinancierd met behulp van ZonMW-gelden. ZonMW heeft ermee
ingestemd de projectperiode te verlengen tot 30 juni 2022. In het komend jaar worden
meerdere trainingen alsnog aangeboden.



Door coronamaatregelen kon de 'verwendag' voor 180 mantelzorgers niet plaatsvinden.



De gezamenlijke inzet voor kwetsbare inwoners is een onderwerp dat lange adem nodig heeft.
Er worden kleine stappen gezet om de doorgaande lijn in zorg en welzijn te verbeteren, elkaar
te leren kennen en de samenwerkingen te versterken. Corona is spelbreker geweest in de
organisatie van fysieke ontmoetingen. Scholingen, bijeenkomsten en vergaderingen zijn
geannuleerd of vonden digitaal plaats. Niet iedereen is hier goed voor toegerust. Het
verminderen van eenzaamheid is binnen de coronasamenleving een uitdaging. Vooral voor
organisaties die werken met (oudere) vrijwilligers.



De dagbesteding van de Wmo moet vanwege een fout in de berekening van de kostprijs
opnieuw worden aanbesteed. Verder was er een tekort aan aanbod voor een specifieke
doelgroep.



Door de krapte op de huizenmarkt is het voor het eerst sinds jaren niet gelukt om de
taakstelling Statushouders te realiseren. De gemeente Oldebroek had een taakstelling van 34
en heeft slecht 16 kunnen huisvesten.



De uitvoering van activiteiten op het gebied van preventie middelengebruik, jeugdparticipatie
en jongerenwerk vraagt continue aanpassing aan de coronamaatregelen. Sommige
activiteiten worden uitgesteld, andere vinden in aangepaste vorm plaats.



De implementatie van de Herijkte visie voor het centrum van Jeugd en Gezin verloopt trager
dan verwacht. De belangrijkste factor hierin is de krappe arbeidsmarkt, waardoor het vinden
van de juiste expertise om toe te voegen aan het CJG meer tijd vraagt.



Door corona heeft de uitvoering van het preventieakkoord vooral op het gebied van rookvrije
gemeente vertraging opgelopen. De geplande gesprekken met de middenstand en de
sportlocaties hebben niet plaats kunnen vinden in 2021.



In het kader van Meer muziek in de klas zijn verbindingen gelegd tussen onderwijs en
muziekverenigingen. We hadden graag de eerste concerten willen horen en foto’s van
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musicerende kinderen willen zien. Echter, de pandemie liet dit nog niet toe. Er staat inmiddels
wel een afstemmingsstructuur vanuit het programma en er ligt een goed uitvoeringsplan
onder. We hopen volgend jaar de muziek te kunnen horen.


Voor het project Extra gym + in Wezep hebben zich geen deelnemers aangemeld. Extra Gym is
er voor kinderen die het moeilijk vinden om in de gymles, thuis, in de buurt of bij de
sportvereniging mee te doen. Dit kan doordat het bewegen zelf moeilijk gaat, het ontbreekt
aan zelfvertrouwen. Bij moeilijk bewegen kun je denken aan een motorische achterstand
(houterig, beweegangst, weinig evenwicht). Wel is er met de scholen goed geëvalueerd en is
er op deze manier een vernieuwd plan van aanpak gemaakt voor het werven van deelnemers
in Oldebroek.



De officiële opening van de vernieuwde Erica Terpstrahal kon door de coronabeperkingen
opnieuw niet doorgaan.



Het project renovatie, uitbreiding en verduurzaming van sporthal De Kamphal vraagt meer
voorbereidingstijd dan verwacht. Het uitwerken van de scenario’s, het
duurzaamheidsonderzoek en de doorrekening van de investeringskosten plus de structurele
lasten is complex. Pas eind 2021 was alle noodzakelijke informatie beschikbaar. Definitieve
besluitvorming schuift daarom door naar 2022.

2.2.3 Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan
2.2.3.1 Zorg en ondersteuning moeten beschikbaar zijn voor inwoners in kwetsbare
omstandigheden
Wat wilden we bereiken?
Een groter bereik van de minimaregelingen en vroegtijdige ondersteuning voor mensen met (dreigende)
problematische schulden.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
De minimaregelingen worden actief onder de aandacht gebracht. Mensen met schulden worden
naar aanleiding van signalen benaderd waarbij ondersteuning wordt aangeboden.
Toelichting:

De minimaregelingen zijn via diverse kanalen onder de aandacht gebracht bij de doelgroep. Zoals in het
Financieel Spreekuur, tijdens een intakegesprek bij het Sociaal Team, sociale media en de huis-aan-huiskrant. In
2021 zijn we gestart met vroegsignalering. Elke maand ontvangen we betalingsachterstanden van inwoners.
Deze betalingsachterstanden komen van energieleveranciers, zorgverzekeraars, woningcorporaties en het
waterbedrijf. Bij een enkelvoudige betalingsachterstand met een laag bedrag versturen we een kaart waarop
een hulpaanbod wordt gedaan. Zijn er meerdere achterstanden op een adres en / of gaat het om een hoog
bedrag dan nemen we telefonisch contact op of gaan we (on)aangekondigd op huisbezoek. Naast dat we
ondersteuning bieden bij het oplossen van betalingsachterstanden wordt er ook gekeken naar de
onderliggende problemen waardoor de betalingsachterstanden zijn ontstaan. Elke dinsdagmorgen is er een
Financieel Spreekuur dat wordt bemenst door vrijwilligers en het Sociaal Team. Waar mogelijk wordt de
hulpvraag opgepakt door vrijwilligers, waar nodig door professionals van het Sociaal Team. We zien dat het
Financieel Spreekuur steeds beter gevonden wordt door inwoners en organisaties.
Indicator: Het aantal mensen dat gebruikmaakt van de collectieve zorgverzekering
Normwaarde

Resultaat

Bron

160

160

Eigen gegevens

Toelichting:
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Voortgang

Per 31 december 2021 zijn 160 inwoners verzekerd via de collectieve zorgverzekering van de gemeente. In dit
cijfer zijn voor een deel ook de nieuwe aanmeldingen voor 2022 opgenomen. De stand van 1 januari 2022 kan
een iets ander beeld geven, maar zal hier niet veel afwijken.
Wat wilden we bereiken?
Een meer inclusieve samenleving voor mensen met complexe problemen en onbegrepen gedrag.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Mensen met complexe problemen en / of onbegrepen gedrag blijven steeds meer in wijken en
buurten.
Toelichting:

De trainingen zijn in 2021 van start gegaan. Het aantal deelnemers in 2021 is tegengevallen. Door de
coronamaatregelen moesten de meeste trainingen online worden georganiseerd, waardoor er minder animo
was. Dit project wordt gefinancierd met behulp van ZonMW-gelden. ZonMW heeft toestemming gegeven de
projectperiode te verlengen met een half jaar tot 1 juli 2022. Begin 2022 zullen we deze trainingen weer
nadrukkelijk onder de aandacht gaan brengen.
Indicator: Aantal deelnemers trainingen.
Normwaarde

Resultaat

Bron

40

39

Eigen gegevens

Voortgang

Toelichting:
In het jaar 2021 zijn veel geplande trainingen niet doorgegaan omdat de trainingen door coronamaatregelen
niet fysiek gehouden konden worden. De onlinetrainingen werden minder goed bezocht. Een deel van de
trainingen wordt in 2022 alsnog aangeboden. In totaal hebben 38 deelnemers (professionals, vrijwilligers of
inwoners) uit de gemeente Nunspeet, Elburg en Oldebroek gebruik gemaakt van de trainingen. Het is niet terug
te halen hoeveel deelnemers uit Oldebroek kwamen.
Wat wilden we bereiken?
Toename van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
We blijven inzetten op het versterken van de eigen kracht bij onze inwoners en onze buurten.
Toelichting:

In de Bloemenbuurt zijn we bij de Koffiekar in gesprek gegaan met inwoners over hun beleving van en
betrokkenheid bij de buurt. Waar zijn ze trots op en wat zouden verbeteringen voor hun buurt zijn? Daarbij
hebben we ook nadrukkelijk naar het thema eenzaamheid gekeken. Uiteindelijk willen we met de buurt
initiatieven voor laagdrempelige ontmoetingsplekken ontwikkelen. Ook op ’t Loo kijken we naar deze
ontmoetingsplekken. Daarbij werken we samen met onder andere de Klankbordgroep en het dorpshuis. Op 't
Loo zijn verschillende gesprekken gevoerd om te bepalen hoe we de toegankelijkheid en de uitstraling van het
dorpshuis kunnen verbeteren. Ook hier is eenzaamheid een belangrijk thema. In de Taartpunt Wezep
oriënteren we ons op verzoek van de bewonersgroep op manieren om de onderlinge betrokkenheid te
behouden en/of te versterken. We signaleren een grote diversiteit aan taal, (oorspronkelijke) nationaliteit en
mogelijkheden om te participeren. Bij al deze interventies wordt nauw samen gewerkt met de DCA’s.
Indicator: Aantal nieuwe initiatieven gestart door de opbouwwerker.
Normwaarde

Resultaat

Bron

3

3

Eigen gegevens
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Voortgang

Toelichting:
De opbouwwerker heeft meer dan drie nieuwe initiatieven ingezet en ondersteund. In de Bloemenbuurt zijn
buurtgesprekken gevoerd als vervolg op de inzet van de Koffiekar. Er is een nieuwe ontmoetingsplek in de wijk
gecreëerd door plaatsing van een bankje en op 't Loo wordt het dorpshuis en de buitenruimte opgeknapt,
samen met bewoners. In de Taartpunt Wezep zijn nieuwe speelplekken voor de jeugd gerealiseerd. Bij alle
activiteiten en contacten staat de versterking van de sociale samenhang binnen deze wijk centraal.
Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Jaarlijkse controle bij gebruik inzet van de hulpmiddelen.
Toelichting:

In 2021 heeft er geen controle plaatsgevonden door de impact van corona en de mede daardoor beperkte
mogelijkheden van het Sociaal Team. Wel zijn de voorbereidingen getroffen om in het eerste kwartaal van
2022 deze controle alsnog uit te voeren.
Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
We bieden inwoners passende ondersteuning op grond van de Wmo 2015.
Toelichting:

Er vindt vanaf 2021 een continue meting plaats. Door het dashboard hebben we realtime informatie over de
kwaliteit die onze inwoners die gebruik maken van de ondersteuning op grond van de Wmo ervaren.
Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
We sluiten nieuwe jeugdhulpcontracten af met zorgaanbieders.
Toelichting:

De nieuwe jeugdhulpcontracten sluiten we af met de zorgaanbieders per 1 april 2022. In het
aanbestedingsproces is in de loop van 2021 door klachten van aanbieders vertraging opgetreden, waardoor
voor een zorgvuldig proces gekozen is voor het verplaatsen van de ingangsdatum. In december 2021 is er
definitief gegund aan de aanbieders voor het ingaan van de contracten per 1 april 2022. Het
aanbestedingsproces is hiermee afgerond. We kunnen de contracten gaan sluiten. De Wmo-contracten - hulp
bij het huishouden, begeleiding en dagbesteding - zijn ingegaan per 1 juni 2021. Helaas is het noodzakelijk de
aanbesteding dagbesteding opnieuw uit te voeren. Er zijn vier partijen die het huidige contract wel hebben
gehouden en niet meedoen met de nieuwe aanbesteding.
Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
We blijven ondersteuning bieden aan vrijwilligers en mantelzorgers.
Toelichting:

In 2021 zijn mantelzorgers en vrijwilligers op verschillende manieren ondersteund. Een recordaantal
mantelzorgers ontving het mantelzorgcompliment. Het Platform Informele Ondersteuning is in 2021 een
zelfstandige stichting geworden en wordt door de gemeente ondersteund met werkbudget en inhoudelijk met
een consulent informele ondersteuning vanuit het Sociaal Team. Op verschillende thema's zoals dementie,
eenzaamheid en mantelzorg trekken informele en formele ondersteuners continu samen op.
Indicator: % meldingen WMO opgelost op eigen kracht
Normwaarde

Resultaat

Bron

20

23,2

Eigen gegevens

Toelichting:
Eigen kracht en oplossen in het eigen netwerk Wmo 2021:
Aantal aanvragen maatwerkvoorziening na de melding is 632
Oplossen in eigen kracht: 85 is 13,40 %
Voorliggende voorziening: 62 is 9,8 %
Totaal: 23,2 %
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Voortgang

Indicator: Uitgereikte mantelzorgcomplimenten.
Normwaarde

Resultaat

Bron

550

810

Eigen gegevens

Voortgang

Toelichting:
Totaal aantal uitgereikte mantelzorg complimenten in 2021:
120 complimenten voor jonge mantelzorgers
690 complimenten voor volwassen mantelzorgers.
Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
We bieden de meest passende zorg en ondersteuning voor onze jeugdigen, binnen de begroting
van de Gemeente Oldebroek.
Toelichting:

De begroting voor jeugd is voor 2021 en de jaren daarna aangepast naar een realistisch niveau: het niveau van
2020 met een indexatie.
Wat wilden we bereiken?
Voorkomen van eenzaamheid.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Met een brede coalitie van partijen uit de Oldebroekse samenleving werken we verder aan het
thema eenzaamheid.
Toelichting:

Er is een kerngroep eenzaamheid die om de zes weken bijeen kwam om alle initiatieven te delen en elkaar te
versterken in een eigen aanpak van eenzaamheid. Deze kerngroep is een mix van vrijwilligers en professionals.
De informele zorg, het Sociaal Team, de dorpshuizen, de kerken, Goed Bezig en de gemeente zijn
vertegenwoordigd. Diverse initiatieven van organisaties worden uitgewisseld en we leren van elkaar. De
Kerngroep heeft activiteiten gericht op de bestrijding van eenzaamheid en omzien naar elkaar georganiseerd.
Er zijn bijvoorbeeld kaarten uitgedeeld en er zijn diverse initiatieven rondom de burendag ondersteund. Er is
een Koffiekar waarmee de opbouwwerker en de dorpscontactambtenaar de wijk ingaan om contacten op te
bouwen en te horen wat er leeft en speelt in wijken. Binnen de vrijwilligersorganisaties zijn vrijwilligers
geschoold in het bespreken van eenzaamheid. De kerngroep organiseert trainingen in beter leren luisteren. Er
is een speciale pagina over eenzaamheid verschenen in de huis-aan-huisbladen. Door corona hebben niet alle
geplande activiteiten kunnen plaatsvinden.
Indicator: Aantal verhalen over eenzaamheid in de media.
Normwaarde

Resultaat

Bron

10

10

Eigen gegevens

Toelichting:
Er zijn meerdere keren ervaringsverhalen in de huis-aan-huisbladen gepubliceerd.
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Voortgang

2.2.3.2 We zetten er actief op in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met
maatwerktrajecten te helpen om eigen inkomen te genereren
Wat wilden we bereiken?
Het aantal laaggeletterde inwoners neemt af.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Het Taalpunt is en blijft het centrale punt voor vragen en toeleiding naar hulp op het gebied van
basisvaardigheden.
Toelichting:

Door corona is de begeleiding van deelnemers van het Taalpunt beperkter geweest (digitaal of tijdelijk
opgeschort). De samenwerking met lokale partijen is echter wel zoveel mogelijk gecontinueerd en de Loco is
bereid gevonden laaggeletterdheid een terugkerend item op de radio te laten zijn. Hiermee hopen we het
onderwerp nog beter op de agenda te zetten bij inwoners en betrokken organisaties.
Indicator: Het aantal personen dat een ondersteuningstraject krijgt ter bevordering van basisvaardigheden.
Normwaarde

Resultaat

Bron

60

50

Eigen gegevens

Voortgang

Toelichting:
In 2021 hebben ruim vijftig personen een traject doorlopen ter bevordering van basisvaardigheden. Het feit dat
door de coronamaatregelen fysieke bijeenkomsten deels zijn geannuleerd heeft hier een belangrijke rol in
gespeeld.
Wat wilden we bereiken?
Mensen zetten een stap naar boven op de participatieladder.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Alle mensen krijgen een persoonlijk ontwikkelingsplan met daarin het voor hun hoogst haalbare
doel waarbij de nadruk ligt op betaald werk.
Toelichting:

Inwoners die vallen onder de Participatiewet kregen het afgelopen jaar persoonlijk dan wel in groepsverband
ondersteuning om te participeren. Instrumenten die zijn ingezet zijn onder andere het Participatiehuis en het
traject Bewegen Werkt. Ondanks de beperkingen door het coronavirus is er uitstroom uit de uitkering
gerealiseerd. Het aantal uitkeringen is in jaren niet zo laag geweest. Dit maakt dat, in het algemeen gesproken,
de doelgroep die nu een uitkering ontvangt een zeer grote afstand heeft tot de arbeidsmarkt. Met onder
andere de eerder genoemde instrumenten wordt eraan gewerkt die afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.
Er is een groep voor wie betaald werk uiteindelijk niet meer is weggelegd of van wie dit een zeer lange adem
vraagt. Een traject met zorg en ondersteuning, eventueel in combinatie met vrijwilligerswerk, is dan een
alternatief.
Indicator: Het percentage van de mensen dat een opwaartse beweging maakt op de participatieladder.
Normwaarde

Resultaat

Bron

30%

Niet beschikbaar

Eigen gegevens

Toelichting:

30

Voortgang

Vanwege het verouderde systeem en de overgang in 2022 naar een nieuw systeem, is deze informatie niet op
te leveren. Het percentage van mensen dat een opwaartse beweging maakt op de participatieladder kan niet
uit onze systemen gehaald worden. Wel is per periode zichtbaar hoeveel mensen op welke trede van de
participatieladder staan. Hierover is ieder kwartaal in de kwartaalrapportage sociaal domein gerapporteerd. Op
basis van de ervaringsverhalen en het dalend aantal uitkeringen, kunnen we wel concluderen dat het aantal
participerende mensen toeneemt.

2.2.3.3 Iedereen doet mee
Wat wilden we bereiken?
Versterken van deelname aan sport en cultuur.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Voor het versterken van de deelname aan sport en cultuur geven we uitwerking aan de
richtinggevende uitspraken van de raad.
Toelichting:

Het Kernteam Lokaal Sportakkoord heeft in 2021 maar liefst dertien budgetaanvragen voor sport- en
beweeginitiatieven beoordeeld en deels toegekend. In totaal gaat het om een bedrag van € 46.000,-. Door
corona is de uitvoering van de meeste initiatieven helaas uitgesteld, net als de officiële opening van de
gerenoveerde Erica Terpstrahal. Het haalbaarheidsonderzoek verplaatsing WHC-WTC zit in de eindfase.
Verplaatsing van WTC blijkt financieel niet haalbaar. WTC heeft daarom besloten te blijven op de huidige
locatie en gaat verder met haar oorspronkelijke plan voor herinrichting van het tenniscomplex. Het
haalbaarheidsonderzoek richt zich nu alleen op verplaatsing van WHC. In februari 2022 bespreekt de raad een
opiniërende nota met een toelichting op de onderzochte scenario's en het participatieproces. In 2021 is hard
gewerkt aan het project renovatie en uitbreiding sporthal De Kamphal. Deze sporthal is veertig jaar oud en
dringend aan renovatie en modernisering toe. Eind december zijn het definitieve ontwerp en de
kostenramingen door de architect en de installatieadviseur opgeleverd.
Indicator: In 2021 zal de uitvoering van het muziekakkoord door muziekverenigingen en onderwijs gestalte
krijgen.
Normwaarde

Resultaat

Bron

100%

100%

Eigen gegevens

Voortgang

Toelichting:
De uitvoering van het programma heeft in 2021 gestalte gekregen. Er is een lokale werkgroep en een
bovenlokale stuurgroep opgericht. De lokale werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de
muziekverenigingen in onze gemeente en van het onderwijs. De cultuurcoach maakt ook onderdeel uit van
deze groep. De stuurgroep heeft een bovenlokale financieringsopzet uitgewerkt, vertaald naar de verschillende
lokale situaties.
Indicator: Ten minste 80 % van de scholen voor primair onderwijs hebben in 2021 het muziekakkoord
ondertekend.
Normwaarde

Resultaat

Bron

80%

83%

Eigen gegevens

Voortgang

Toelichting:
Tien van de twaalf scholen binnen onze gemeente hebben het convenant ondertekend. Daarmee is de
normwaarde van 80 % bereikt. De uitvoering is door de coronamaatregelen niet verder gekomen dan een door
de stuurgroep en werkgroep gedragen werkplan. De verenigingen, het onderwijs en de cultuurcoach zijn in de
groepen vertegenwoordigd.
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2.2.3.4 Elk kind gunnen wij de mogelijkheid om mee te doen aan activiteiten die te
maken hebben met onderwijs, cultuur of sport
Wat wilden we bereiken?
Onderwijs en jeugdhulp werken optimaal samen.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Passende ondersteuning van het kind en de ouders.
Toelichting:

Passend onderwijs moet vorm krijgen in een situatie met veel verschillende partners, een versnipperd
onderwijsveld en veel verschillende financiële belangen. Twee van de drie proeftuinen lopen goed, namelijk:
Kansrijke Start en Durf te delen. Voor de proeftuin onderwijsvernieuwing zijn we verder in gesprek met de
scholen over mogelijkheden tot samenwerking. Voor de aanpak van dyslexie is een plan gemaakt door
gemeente en onderwijsaanbieders. Het programma Bouw! wordt ingezet om dyslexie tegen te gaan. De
implementatie van Bouw! heeft plaatsgevonden en de trainingen zijn gestart. Alle scholen zijn gefaciliteerd in
het werken met het programma. Door de impact van corona op het onderwijs wordt het programma nog niet
op alle scholen intensief gebruikt. Daarbij heeft het programma een doorlooptijd van twee jaar. Hierdoor laat
het te verwachten resultaat langer op zich wachten en is het niet realistisch dit al vanaf schooljaar 2021 - 2022
te zien.
Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
De bouw van IKC Wezep Noord start in 2021.
Toelichting:

De nieuwbouw van De Rank is nog niet gestart. Het ontwerpteam is bezig met het opstellen van het voorlopige
ontwerp van het gebouw. Naar verwachting is dit in januari 2022 gereed. Daarna volgen nog het definitieve
ontwerp en de aanbesteding. De gemeenteraad heeft in januari 2022 besloten over wijzigingen op het ontwerp
bestemmingsplan. Mogelijk leidt besluitvorming hierover nog tot vertraging in het traject.

2.2.3.5 We willen dat Oldebroek aantrekkelijk is voor de jeugd
Wat wilden we bereiken?
Een gemeente waarin jongeren zich gehoord voelen en worden uitgedaagd om mee te doen.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Een aantrekkelijke gemeente zijn voor de jeugd.
Toelichting:

Oldebroek heeft een breed aanbod aan activiteiten voor de jeugd. De activiteiten zijn in de coronaperiode niet
allemaal uitgevoerd. Ook merken we dat het tijd en moeite kost om deze activiteiten weer op te starten, omdat
organisaties druk zijn met het opstarten en inhalen van hun reguliere werkzaamheden. Met onze partners
kijken we naar de mogelijkheden om zo veel mogelijk activiteiten plaats te laten vinden, in te halen of
alternatieven te bieden. Activiteiten die hebben plaatsgevonden zijn onder andere Local Talent Oldebroek en
activiteiten die voortkomen uit de wintereditie van Jeugd aan zet, waaronder een online escaperoom en een
online gametoernooi. Hiermee hebben we jongeren juist in coronatijd iets ter vermaak of talentontwikkeling
kunnen aanbieden. De nieuwe aanbesteding van het jongeren- en straathoekwerk is een jaar uitgesteld, naar 1
januari 2023, zodat er ruimte is voor een gedegen aanbestedingsprocedure en voor de evaluatie van de pilot
met de uitbreiding van het aantal uren straathoekwerk. Voor 2022 is een overbruggingscontract met de
huidige aanbieder van het jongeren- en straathoekwerk gesloten, om de continuïteit van het werk met een
kwetsbare doelgroep te waarborgen.
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Indicator: Aantal activiteiten in het kader van jongerenparticipatie.
Normwaarde

Resultaat

Bron

4

3

Eigen gegevens

Voortgang

Toelichting:
In 2021 is een aantal activiteiten in het kader van jongerenparticipatie uitgevoerd. Er zijn bijvoorbeeld
verschillende gesprekken gevoerd met leerlingen van het Agnieten College om te horen hoe het met hen gaat
in deze coronatijd. Waar lopen zij tegenaan? Samen kijken we naar mogelijkheden en oplossingen.
Ook zijn een aantal gesprekken met kinderen van de Looschool gevoerd naar aanleiding van hun brieven aan de
burgemeester met vragen, plannen en ideeën die zij graag met de burgemeester wilden delen. Eén van deze
plannen is het realiseren van een skatepark op ’t Loo. In 2022 wordt dit plan verder uitgewerkt en wordt samen
met de leerlingen onderzocht of dit gerealiseerd kan worden.
In de tweede helft van 2021 stond de start van de jeugdraadsvergaderingen gepland, waarbij leerlingen van
groep 8 door raadsleden betrokken worden bij de lokale politiek. In verband met de coronamaatregelen is dit
uitgesteld tot 2022.

2.2.3.6 Het is een grote uitdaging om de uitgaven in het Sociaal Domein binnen de
rijksbijdrage te houden
Wat wilden we bereiken?
We realiseren de geplande bezuinigingen binnen het sociaal domein door het inzetten van een aantal
interventies.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Ons uitgangspunt blijft dat hulp beschikbaar blijft voor hen die het nodig hebben: jong en oud.
Toelichting:

Er is ondersteuning beschikbaar voor de inwoners die het nodig hebben, jong en oud. We voeren regie op de
ondersteuning die geboden wordt aan inwoners. Er is gestart met het invoeren van de herijkte visie van het
Centrum voor Jeugd en Gezin. GGZ-expertise is nu beschikbaar in het Centrum voor Jeugd en Gezin en de
ambulante ondersteuning wordt verder versterkt. De implementatie van ambulante ondersteuning binnen het
CJG loopt vertraging op doordat er op de huidige arbeidsmarkt nog niet het juiste specialisme kan worden
gevonden. Dit heeft echter geen invloed op het beschikbaar hebben van passende ondersteuning voor
inwoners. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is aanwezig bij de huisartsenpraktijken in Wezep, waardoor
ondersteuning ook daar dichtbij is gerealiseerd. Ook is de samenwerking tussen huisartsen en Centrum voor
Jeugd en Gezin daardoor verder versterkt.
Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Om de uitgaven, voor met name Wmo en jeugdzorg, in de hand te houden zetten we interventies
in.
Toelichting:

De interventies zijn in 2021 volop uitgevoerd. We hebben bij het CJG-expertise van de achterkant naar de
voorkant gehaald. De implementatie is gestart en de GGZ-expertise is beschikbaar in het CJG. De inzet van
ambulante expertise per oktober 2021 is vertraagd door het nog niet kunnen aantrekken van de juiste
specialisten door de krapte op de arbeidsmarkt. Verwijzen naar specialistische jeugdhulp gebeurt alleen nog
wanneer het CJG de ondersteuning niet zelf kan bieden. Het gaat dan om specialistische ondersteuning.
Verlengde jeugdhulp voor 18+ wordt niet ingezet, tenzij we dit wettelijk verplicht zijn. Het werken met een
gezinsbudget wordt bij een tweede casus ingezet. Het lokale contractmanagement krijgt meer vorm vanuit de
nieuwe DVO met Meerinzicht en een lokaal beschikbare contractmanager. Hierdoor komt de verbinding tussen
gemeente, CJG, contractmanager en aanbieders nog beter tot stand.
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Indicator: Ieder kwartaal informeren we de raad over de stand van zaken.
Voortgang

Normwaarde

Resultaat

Bron

4

4

Eigen gegevens

Toelichting:
Door middel van de kwartaalrapportages sociaal domein wordt de gemeenteraad ieder kwartaal geïnformeerd
over de behaalde resultaten.

2.2.4 Verplichte indicatoren
De indicatoren komen uit 'waar staat je gemeente'. De laatst bekende gegevens vindt u hieronder. Een
toelichting op de indicatoren vindt u in de bijlage 'toelichting verplichte indicatoren'. Voor de
ontwikkeling van de indicatoren verwijzen we u naar de bijlage 'ontwikkeling verplichte indicatoren'.
Verplichte indicatoren
Indicator

Eenheid

Niet wekelijkse sporters

% inwoners

2020

58,2

49,3

Banen

Aantal per 1.000
inwoners 15-64 jaar
% werkzame
beroepsbevolking tov
beroepsbevolking

2021

509,6

685,7

2020

70,5

68,4

Aantal per 10.000
inwoners 18 jaar en
ouder
Per 10.000 inwoners 1565 jaar

2021

200

431,2

2020

297,1

202

Maatwerkarrangement WMOcliënten
Kinderen in armoede

Aantal per 10.000
inwoners
% kinderen tot 18 jaar in
gezin met
bijstandsuitkering

2021

530

650

2019

3

6

Jeugdwerkloosheid

% werkloze jongeren 1622 jaar
% leerlingen 12-23 jaar

2020

2

2

2019

1,2

1,7

Absoluut verzuim

Aantal leerlingen per
1.000 inwoners 5 -18 jaar

2019

0

2,4

Relatief verzuim

Aantal leerlingen per
1.000 inwoners 5-18 jaar

2019

26

26

Jongeren met jeugdhulp

2021

8,5

10,3

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot
18 jaar
% jongeren tot 18 jaar

2021

1,0

1,1

Jongeren met jeugdreclassering

% jongeren 12-22 jaar

2021

Geen data

0,3

Netto arbeidsparticipatie

Bijstandsuitkeringen

Re-integratievoorzieningen

Voortijdige schoolverlaters

Periode
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2.2.5 Financiën
Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000
Financieel overzicht
Exploitatie

Rekening
2020

Begroting Begroting Rekening
Verschil
2021
2021 na
2021
Begr/Rek
primitief
wijziging
-31.789
-29.152
-32.556
-32.945
-389

Totaal lasten

8.924

5.731

7.281

8.757

1.476

-22.866

-23.421

-25.276

-24.188

1.087

Toevoeging reserves )*

-1.037

-296

-1.306

-1.368

-62

Onttrekking reserves )*

1.055

632

2.106

1.593

-513

18

336

801

225

-575

-22.847

-23.085

-24.475

-23.963

512

Totaal baten
Saldo programma voor bestemming

Saldo reservemutaties
Saldo programma na bestemming

(*'-'=toevoeging aan reserve (last exploitatie); '+'=onttrekking aan reserve (baat exploitatie)

Financiële analyse (is onderdeel van de jaarrekening)
Toelichting op de financiële verschillen tussen begroting en jaarrekening (> €25.000 op productniveau)
Alle verschillen zijn incidenteel van aard, dus worden in 2022 in principe niet weer verwacht.
Het resultaat van dit programma was in 2021 € 23.963.000 nadelig. Vóór reservemutaties bedroeg het
resultaat € 24.188.000 nadelig. Dat is € 1.087.000 positiever dan begroot en wordt veroorzaakt door
€ 389.000 hogere lasten en € 1.476.000 hogere baten.

Hieronder lichten we de verschillen toe:

Product

Voordeel of nadeel
(€)
Toelichting

LASTEN
Beheerplannen
gebouwen MO

Dit voordeel wordt veroorzaakt door minder uitgaven dan
geraamd voor het beheerplan Gebouwen (onderdeel speel€ 26.000 (V) en sporttoestellen). Deze middelen blijven beschikbaar
binnen de reserve Beheerplan Gebouwen.

Kunst en cultuur

De verplaatsing van de Muziektent Wezep is in 2021 helaas
nog altijd niet gerealiseerd. De verwachting is dat de
herontwikkeling van het Meidoornplein dit jaar in gang
€ 63.000 (V) gezet gaat worden. We stellen voor om het budget van €
39.000 over te hevelen naar 2022. Voor het overige is er
een voordeel op subsidiëring kunst en cultuur/volksfeesten
.
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Sport

Het nadeel wordt met name veroorzaakt door het geven
van extra gymlessen Goed Bezig. Hiervoor worden ook
€ 45.000 (N) extra bijdragen van de scholen ontvangen (zie toelichting
baten).

Zwembad De Veldkamp

Het nadeel heeft met name te maken met het feit dat er
over de afgelopen 3 jaar een fiscale afrekening heeft
€ 166.000 (N) plaatsgevonden. Hierdoor is er sprake van extra
exploitatiebijdrage van € 175.000. De huuropbrengst is met
hetzelfde bedrag verhoogd (zie baten).

Huisvesting en
inrichting onderwijs

Door uitstel gereed melding van IKC De Vlinder blijft de
geraamde afschrijving van € 188.000 in 2021 achterwege.
Dit geeft geen voordeel omdat dit wordt verrekend met de
€ 115.000 (V) reserve onderwijshuisvesting. Daarnaast zijn er nadelen
ontstaan op diverse schoolgebouwen waardoor er per
saldo sprake is van een nadeel van € 73.000.

WMO
maatwerkvoorzieningen
materieel

Eerstelijnsloket WMO

Dit nadeel heeft vooral te maken met meer uitgaven aan
woonvoorzieningen en rolstoelen. Op
vervoersvoorzieningen is daarentegen een voordeel te
melden. Per saldo is er sprake van een nadeel van € 48.000.
€ 48.000 (N)
Daarbij kan vermeld worden dat er aan reizigersbijdragen
nog een extra opbrengst is verantwoord van € 21.000.

€ 28.000 (N) Door extra inhuur is er een nadeel ontstaan van € 28.000.

Eerstelijnsloket Jeugd

Naast de basistaken verzorgt het CJG ook plustaken voor
een subsidiebedrag van € 436.000. Deze zijn door een
€ 263.000 (V) verlate implementatie van de herijkte visie CJG niet
opgemaakt. Dit geeft uiteindelijk een voordeel van
€ 263.000 in 2021.

PGB Jeugd

We zien al jaren een verschuiving van persoonsgebonden
€ 107.000 (V) budgetten (PGB) naar zorg in natura (ZIN). Dit was in 2021
wederom het geval.

Indiv. voorz. natura
jeugd

Van Meerinzicht is de afrekening 2021 ontvangen. Het
nadeel komt uiteindelijk uit op € 508.000. Hierin zit een
bedrag van € 36.000 voor meerkosten als gevolg van de
€ 508.000 (N) corona . Dit bedrag wordt onttrokken aan de
coronareserve. Dit nadeel op specialistische zorg houdt
verband met de achtergebleven inzet bij CJG (voordeel €
263.000) en het voordeel op PGB (€ 107.000).

Algemene voorziening
WMO

Vanwege corona zijn er in 2021 nauwelijks bijeenkomsten
€ 43.000 (V) (adviesraad, bewoners etc.) georganiseerd en dus ook veel
minder bijbehorende kosten gemaakt.

36

Beschermd wonen en
maatschappelijke
opvang

Vreemdelingen

Armoede en
schuldenbeleid

Voor de jaren 2021-2024 is extra budget beschikbaar
gesteld voor het uitvoeringplan ter voorkoming van
instroom in de maatschappelijke opvang en beschermd
wonen. Niet alle middelen zijn in 2021 besteed doordat
een tweetal woonprojecten (tijdelijk wonen Wezep en
realisatie maatwerkwoningen) nog niet gerealiseerd zijn en
door de coronacrisis bepaalde activiteiten minder goed tot
€ 108.000 (V)
stand kunnen komen (gericht op trainingen,
bijeenkomsten). We zijn op dit moment nog steeds actief
bezig deze activiteiten tot ontwikkeling te laten komen. Het
overgebleven budget blijft beschikbaar in de reserve
MO/BW.

De nieuwe Wet Inburgering is uitgesteld naar 1 januari
2022 en op de maatschappelijke begeleiding van
statushouders konden vanwege de corona niet alle
middelen worden ingezet. We hebben vanwege corona
niet alle activiteiten kunnen uitvoeren en om die reden is
€ 138.000 (V) dit budget nog niet gebruikt. In 2022 hebben we een
verdubbelde taakstelling voor statushouders en moeten we
alle zeilen bij zetten om de begeleiding daarvan te
organiseren en betalen. We stellen voor om € 126.000 over
te hevelen naar 2022.
In 2021 was sprake van overheveling van incidentele
middelen ter versterking van de schulddienstverlening.
€ 55.000 (V) Door corona is het niet mogelijk geweest deze middelen in
te zetten. We stellen voor om € 39.000 over te hevelen
naar 2022.

Bijstandsverlening
inkomensdeel

Door een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden is er
een voordeel van € 276.000 ontstaan op de
€ 185.000 (V) bijstandsuitkeringen. Aan loonkostensubsidies is er
overigens € 91.000 meer uitgegeven waardoor er per saldo
sprake is van een voordeel van € 185.000.

BBZ/Tozo

De uitgaven voor de Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo) in het kader van de
coronacompensatie waren niet geraamd. Uiteindelijk ging
€ 318.000 (N) dit om een bedrag van € 337.000 aan uitgaven. De uitgaven
BBZ vallen daarentegen € 19.000 mee ten opzichte van de
raming.

Sociale werkvoorziening

Bij de decembercirculaire 2021 is er een extra bijdrage
WSW ontvangen voor extra te maken kosten in verband
€ 51.000 (N) met corona. Dit geeft een nadeel op dit product van
€51.000 (bij de algemene uitkering is er overigens sprake
van een voordeel tot ditzelfde bedrag).
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Dorpshuizen en
accommodaties

Er is een voordeel van € 68.000 ontstaan op
subsidieregeling vangnet Covid-19. De kosten worden
€ 68.000 (V) gedekt uit de reserve corona. Het voordeel blijft daarmee
beschikbaar in de reserve corona voor 2022.

BATEN

Sport

Zwembad De Veldkamp

Peuterspeelzaalwerk

Beschermd wonen en
maatschappelijke
opvang

Er zijn voor het geven van gymlessen Goed Bezig extra
bijdragen (€ 56.000) van de scholen ontvangen (zie
€ 39.000 (V) toelichting lasten). Daarnaast er ondanks compensatie van
het rijk (€ 41.000) een (extra) huurderving opgetreden van
€28.000.
Om fiscale redenen heeft er over de afgelopen 3 jaar een
afrekening plaatsgevonden. Hierdoor is er sprake van extra
€ 175.000 (V) huuropbrengst van € 175.000. Zie ook toelichting lasten.
Dit nadeel is het gevolg van lagere huuropbrengsten door
€ 26.000 (N) latere ingebruikname peuterspeelzaal IKC De Vlinder.
Als centrumgemeente ontvangt Apeldoorn middelen voor
de financiering van activiteiten gericht op de aanpak van
huiselijk geweld. Regionaal is afgesproken het overschot te
verdelen over de lokale gemeenten. Oldebroek ontvangt
€ 676.000 (V) een bedrag van € 58.000. Daarnaast wordt van Harderwijk
voor Beschermd wonen/Maatschappelijke opvang een
bedrag van € 618.000 ontvangen over het restantbudget
2021.

Bijstandsverlening
algemeen

Dit nadeel heeft te maken met de uitkeringsadministratie
die wij uitvoeren voor Hattem en Heerde. Doordat er geen
€ 26.000 (N) extra inhuur derden heeft plaatsgevonden is er minder in
rekening gebracht.

Bijstandsverlening
inkomensdeel

De terugbetalingen leenbijstand en de terugvordering van
€ 40.000 (N) in het verleden verstrekte bijzondere bijstand waren lager
dan begroot.

Bijstandsverlening
bijzonder

De terugbetalingen leenbijstand en de terugvordering van
in het verleden verstrekte bijstand waren hoger dan
€ 42.000 (V) begroot. Op de uitgaven is er overigens een nadeel van €
14.000 te melden.

BBZ/Tozo

Sociale werkvoorziening

De ontvangen vergoeding voor de Tozo van € 345.000
(inclusief terugvordering en vergoeding voor
€ 258.000 (V) uitvoeringskosten) waren niet geraamd. Op de inkomsten
BBZ is er sprake van een nadeel van € 87.000.
Er is een belastingteruggave ontvangen van € 31.000
€ 31.000 (V) wegens de Wet tegemoetkoming loondomein wat een
voordeel oplevert.

SALDO
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Overige verschillen (<
€25.000)
Saldo progr.

49.000 (N)
€ 1.087.000 (V)

Toelichting op mutaties reserves
De mutaties reserves hebben per saldo een positief effect van € 225.000 op de exploitatie. Dat is
€ 575.000 minder dan begroot.
Hieronder lichten we de verschillen toe:
Verschillenanalyse reserves
Reserve

Baten/Lasten

Coronareserve. Het gaat om niet uitgegeven middelen in verband met de
subsidieregeling Vangnet Covid-19 aan verenigingen, instellingen en stichtingen
in de gemeente Oldebroek die door de coronacrisis in financiële nood zijn
gekomen. In 2022 worden nog aanvragen over het jaar 2021 behandeld. Voor
meerkosten corona jeugdzorg is er in 2021 € 36.000 uit de coronareserve
geput.

€ 32.000 (N)

Algemene reserve. Dit heeft te maken met de geraamde budgetoverhevelingen
vanuit het saldo van 2020. Deze overgehevelde middelen zijn niet allemaal
besteed in 2021 en dan worden ze ook niet onttrokken aan de algemene
reserve. Het gaat om niet-uitgegeven middelen voor de verplaatsing van de
Muziektent Wezep (€ 39.000), nieuwe Wet Inburgering (€ 126.000) en
incidentele middelen voor schulddienstverlening (€ 39.000).

€ 204.000 (N)

Reserve Onderwijshuisvesting. Dit betreft de lagere onttrekking van
afschrijvingslasten omdat nog niet alle nieuwbouw (IKC De Vlinder) gerealiseerd
was conform de begroting.

€ 201.000 (N)

Reserve Beschermd wonen/Maatschappelijke opvang. Dit betreft de lagere
onttrekking doordat eenmalige inzet van middelen is achtergebleven bij de
begroting.

€ 100.000 (N)

Reserve Beheer Gemeentelijke Gebouwen. Er is minder uitgegeven aan het
onderhoud van sporttoestellen en sporthallen en gymlokalen dan geraamd in
het beheerplan.

€ 20.000 (N)

Overige verschillen

€ 18.000 (N)

Totaal reserve mutatie

€ 575.000 (N)

2.2.6 Verbonden partijen
Hieronder staan de bij het programma behorende verbonden partij(en). De financiële gegevens die
worden weergegeven zijn afhankelijk van de laatst bekende cijfers. Als de werkelijke cijfers van 2020
nog niet gereed waren zijn de begrote gegevens van 2021 of de laatst bekende jaarrekeningcijfers
weergegeven.
Bedragen x € 1.000
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Gemeenschappelijke regelingen
Naam verbonden partij GGD Noord- en Oost-Gelderland
Vestigingsplaats

Warnsveld

Website

https://www.ggdnog.nl/

Partijen

GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten
in de regio Noord- en Oost-Gelderland.

Doel/maatschappelijk
belang

De taken van de GGD staan in de Wet publieke gezondheidszorg (Wpg). De
GGD beschermt en bewaakt de gezondheid van de inwoners van de
gemeente. Dit doet de GGD door te zorgen dat de inkoop van de openbare
gezondheidszorg efficiënt en effectief georganiseerd is en de uitvoering
goed gecoördineerd. In de Bestuursagenda van de GGD staan vier
prioriteiten: 1. Nog gezondere jeugd 2. Nog gezondere leefomgeving 3. Nog
gezonder ouder worden 4. Nog gezondere leefstijl.
Het algemeen bestuur bestaat uit wethouders van de 22 gemeenten. Het
dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden.

Bestuurlijk belang
Financieel belang

De gemeente draagt bij aan de exploitatie via een bedrag per inwoner.

Beheersarrangement

Bestuurder: wethouder maatschappelijke ontwikkelingen
(volksgezondheid).Team: Samenleving. Gemeenteraad wordt geïnformeerd
via: raadsvoorstellen over begroting, tussentijdse rapportages en
jaarverslag. Frequentie overleggen: twee keer per jaar.

Risico's

Risico bij plusproducten:
- Niet meer aansluiten van plusproducten bij de behoeften van de klant;
- Bezuinigingen bij gemeenten en andere financiers.
Als dit risico zich voordoet, zal vast personeel meteen vertrekken. De WWkosten zijn voor rekening van de GGD.
De GGD heeft een weerstandsvermogen van 5% van de omzet van de
basisproducten en 20% van de omzet van plusproducten. De reserve
basisproducten is voor de helft bij de deelnemende gemeenten
gereserveerd, de reserve plusproducten wordt volledig bij de GGD
aangehouden.

Jaar financieel resultaat 2021

Financieel resultaat

€ 77

Jaar van Bijdrage / Baat 2022

Bijdrage (-) / Baat (+)

€ -391

Financiële gegevens

Begindatum

Bedrag

Einddatum

Bedrag

Eigen vermogen

1-1-2021

€ 2.876

31-12-2021

€ 2.912

Vreemd vermogen

1-1-2021

€ 7.130

31-12-2021

€ 10.226

Vennootschappen en coöperaties
Naam verbonden partij Inclusief Groep
Vestigingsplaats

Nunspeet

Website

https://www.inclusiefgroep.nl/

Partijen

De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk, Oldebroek en
Putten.
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Doel/maatschappelijk
belang

De Inclusief Groep is ondernemer in passend werk en richt zich op mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen de gemeente Oldebroek
bemiddelt de Inclusief Groep bij het begeleiden van uitkeringsgerechtigden
naar de arbeidsmarkt.

Bestuurlijk belang

De zeven gemeenten in de regio Noord-Veluwe zijn aandeelhouder.

Financieel belang

Door uitkeringsgerechtigden aan werk te helpen, dalen de uitgaven voor
sociale voorzieningen. De gemeente kan hieraan bijdragen door taken uit te
besteden aan de Inclusief Groep.

Beheersarrangement

Bestuurder: portefeuillehouder Participatie wet. Aandeelhouder:
portefeuillehouder Bedrijfsvoering. Team: Samenleving. Gemeenteraad
wordt geïnformeerd via: begroting en Jaarrekening. Frequentie overleggen:
twee keer per jaar.
Het vinden van nieuwe samenwerkingen/klanten, het binnenhalen van
aanbestedingen, de uitvoering van de Participatiewet, de hoogte van de
WSW-subsidie en voldoende instroom en deskundigheid kandidaten.

Risico's

Jaar financieel resultaat 2021

Financieel resultaat

€ -1.370

Jaar van Bijdrage / Baat 2022

Bijdrage (-) / Baat (+)

€ -1.962

Financiële gegevens

Begindatum

Bedrag

Einddatum

Bedrag

Eigen vermogen

1-1-2021

€ 10.225

31-12-2021

€ 8.855

Vreemd vermogen

1-1-2021

€ 9.728

31-12-2021

€ 9.173
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2.3 Ruimtelijk beleid, economie, milieu en handhaving, recreatie en toerisme
2.3.1 Algemeen
Burgemeester Tanja Haseloop - Amsing en wethouders Liesbeth Vos - van de Weg en Ben Engberts
Beschrijving programma
In dit programma gaat het om het beleid en de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen en
handhaving. Handhaving, milieu, economie en werkgelegenheid, planologie, stedenbouw, bouwen,
volkshuisvesting en monumenten vallen onder dit programma.
2.3.2 Successen en tegenvallers
Meest opvallende successen
 Het bestemmingsplan Buitengebied Zonnepark Heidehoeksweg is vastgesteld en de
aanbesteding voor het zonnepark is daarmee ook in gang gezet.


De aanneemovereenkomst Hart van Oosterwolde (Oldebroek voor Mekaar en leefbaarheid
Oosterwolde) is getekend en er is gestart met de bouw.



Voor de locatie de Klepperbelt is een intentieovereenkomst gesloten om te komen tot een
woonzorglocatie.



Het woonprogramma is vastgesteld met daarnaast de beleidsnotitie kleinschalige
woningbouwinitiatieven, tevens de toekomstvisie (kern) Oldebroek. Deze geven meer
handvatten om nieuwe initiatieven voor woningbouw te beoordelen en te laten starten.



Binnen de kern Wezep zijn op diverse locaties appartementen en seniorenwoningen
gerealiseerd.



Op de locatie Atlantis zijn de sloopwerkzaamheden voor realisatie van tien rug-aanrugwoningen in de goedkope huur gestart.



90 % van de aangeboden nieuwbouwwoningen is verkocht aan mensen uit onze gemeente.



De windmolens in Hattemerbroek draaien en zorgen voor een verhoging van onze totale
opwek van alternatieve energie. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan het realiseren van
onze doelstellingen.



Het beleid voor grootschalige energieopwekking is door de raad vastgesteld. Dit geeft
initiatiefnemers en de raad duidelijkheid over de behandeling van nieuwe initiatieven voor
grootschalige energieopwekking.



Door inwoners van onze gemeente is veel gebruik gemaakt van de acties van Veluwe
Duurzaam.



24 ondernemers hebben gebruik gemaakt van HCA, en van Kennispoort Regio Zwolle.
Ondernemers zijn steeds beter op de hoogte van mogelijkheden van Regio Zwolle voor hen.
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Er is een akkoord bereikt met de provincie over de financiering van de overschrijding van
kosten bij de Afslag A28-H2O en vastgelegd in een addendum. De start van de realisatie in
2022 is daarmee geborgd.

Meest opvallende tegenvallers
 Het traject met BBG is helaas niet verlopen zoals we dat voor ogen hadden. Ondanks de
vaststellingsovereenkomst is toch net na de jaarwisseling van 2021 naar 2022 besloten om de
overeenkomst te beëindigen en een andere partij te zoeken om de werkzaamheden af te
ronden.


De netcongestie heeft een vertragend effect op het realiseren van diverse plannen. De
netbeheerder kan niet in hetzelfde tempo meebewegen.



De vertraging van de aanleg van het drijvende zonnepark is een tegenvaller. De intentie was
om dit traject in 2021 af te ronden.



De vertraging in bouw van nieuwe bedrijven ten gevolge van de stikstofproblematiek.



Tijdens coronamaatregelen is er weinig maatwerk mogelijk voor ondernemers die schade
hebben door deze maatregelen.

2.3.3 Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan
2.3.3.1 Een duurzame samenleving voor de inwoners
Wat wilden we bereiken?
In 2050 is de gemeente Oldebroek 100 % klimaatneutraal.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
We zetten in op een klimaatneutrale energievoorziening.
Toelichting:

Door middel van diverse bestaande en nieuwe activiteiten hebben we het afgelopen jaar ingezet op een
klimaatneutrale energievoorziening. Voorbeelden daarvan zijn de bestaande Toekomstbestendig wonen lening,
de inzet van energieloket Veluwe Duurzaam, diverse energiebesparende activiteiten in het kader van de
Regeling Reductie Energiebesparing bij woningen, de voorbereiding en uitvoering ten aanzien van de Regionale
Energiestrategie (RES), het faciliteren van initiatiefnemers voor grootschalige duurzame energieopwekking, het
voorbereiden van een wijkgerichte aanpak voor het uitfaseren van gas in de gebouwde omgeving, de realisatie
van zonnepark Heidehoek en het realiseren van een klimaatneutrale organisatie. In het streven naar een
klimaatneutrale organisatie zijn al een aantal grote stappen gezet. De openbare verlichting is versneld omgezet
naar ledverlichting, het wagenpark buitendienst rijdt op duurzame, synthetische diesel, de gemeentelijke
gebouwen zijn verduurzaamd en er is een aanbesteding gedaan voor elektrische dienstwagens.
Indicator: 50 % van de woningen heeft in 2022 geregistreerde zonnepanelen
Normwaarde

Resultaat

Bron

50% per 2022

25%

Landelijke klimaatmonitor

Voortgang

Toelichting:
De meest recente gegevens in de landelijke Klimaatmonitor zijn van het jaar 2020. In 2020 had 21 % van de
woningen geregistreerde zonnepanelen. In 2019 was dit 17 % en in 2018 13 %. Op basis van deze gegevens is
het resultaat voor 2021 daarom geschat op 25 %.
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2.3.3.2 De (geluid)hinder van de A28 zo veel mogelijk beperken
Wat wilden we bereiken?
Beperking geluidhinder en uitstoot van fijnstof door het verkeer op de A28.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
In samenwerking met de Omgevingsdienst Noord Veluwe (ODNV) worden de belangrijkste
knelpunten in beeld gebracht en na realisatie van de op-/afrit A28 zullen metingen worden
verricht.
Toelichting:

Deze metingen zijn nog niet uitgevoerd omdat eerst de nieuwe op-/afrit A28 moet worden aangelegd. Voor het
vervolg hebben we eerst nieuwe Geluid Productie Plafonds (GPP's) nodig. Deze worden vastgesteld door
Rijkswaterstaat. Zodra deze GPP's bekend zijn, wordt het traject verder opgepakt. In afstemming met het
actiecomité 'A28 moet Stiller' wordt een bestuurlijke brief opgesteld voor Rijkswaterstaat waarin we onze
zorgen uiten over de aanhoudende geluids- en fijnstofoverlast van de Rijkswegen.

2.3.3.3 De (geluid)hinder van de uitbreiding van Lelystad Airport zo veel mogelijk
beperken
Wat wilden we bereiken?
Zo min mogelijk (geluid)hinder van Lelystad Airport.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Onderzoeken van alle beschikbare mogelijkheden.
Toelichting:

In het kader van de procedures nieuwe Luchthavenbesluit, Herindeling van het luchtruim en de nieuwe
Luchtvaartnota 2020-2050 is er gezamenlijk geacteerd en worden eventuele zienswijzen ingediend bij het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De provincie Gelderland heeft periodiek bijeenkomsten
georganiseerd voor bestuurders en ambtenaren om een en ander ook in bredere verband op elkaar af te
stemmen en te faciliteren. Op dit moment wordt er met zes gemeenten - Hattem, Heerde, Elburg, Epe, Voorst
en Oldebroek - een actieplan opgesteld om tegemoet te komen aan de (vergelijkbare) moties die ingediend zijn
bij alle zes de gemeenten.

2.3.3.4 Uitbreiden van de woningvoorraad om in de woonbehoefte te kunnen
voorzien
Wat wilden we bereiken?
Realisatie van een mix aan types van voldoende nieuwe woningen.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
We hanteren de uitgangspunten uit de beleidsnotitie 'prioritering van woningbouw' bij de
beoordeling van nieuwe (inbreidings)locaties.
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Toelichting:
Het afgelopen jaar heeft de nadruk gelegen op het opstellen van het Woonprogramma en het versnellen van
de woningbouw. Het enorme tekort aan woningen zorgt ervoor dat elk woningbouwplan prioriteit heeft.
Daarbij blijven de onderdelen ruimtelijke kwaliteit, behoefte en draagvlak, duurzaamheid, beleidsconsistentie
en het financieel perspectief in samenhang beoordeeld. Om op kleine inbreidingslocaties voortgang te
realiseren is in 2021 de beleidsnotitie kleinschalige woningbouw vastgesteld door de raad.
Indicator: We voegen jaarlijks zeventig woningen toe aan het kwantitatief en kwalitatief woningaanbod 2030
zoals geformuleerd in de visie en strategie grondbedrijf 2020.
Normwaarde

Resultaat

Bron

70

50

BAG

Voortgang

Toelichting:
Er zijn inmiddels een aantal plannen in aanbouw en een aantal in voorbereiding. Er wordt ingezet op
versnelling. Door de coronacrisis zijn een aantal plannen vertraagd, met name door het participatietraject en
een tekort aan bouwmaterialen. Door de vertraging zijn in het afgelopen jaar de bestemmingsplannen voor de
locaties Borst en Buurskamp nog niet vastgesteld. Dit zijn twee locaties waar relatief veel woningen komen.
Wel zijn het Hart van Oosterwolde en Oostenburgh (Schiksweg) in aanbouw en zijn er een aantal kleinere
particuliere locaties gerealiseerd of in aanbouw. Uit de gegevens van de BAG blijkt dat er zeventig woningen in
aanbouw zijn of gereed zijn gemeld. Hier zit ook de vervangende nieuwbouw bij. Door de vertraging is het niet
gelukt om in 2021 daadwerkelijk zeventig woningen toe te voegen. In 2021 zijn rond de vijftig woningen
toegevoegd.
Wat wilden we bereiken?
We willen alle doelgroepen binnen de gemeente passende huisvesting kunnen aanbieden.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Een goede samenwerking met de woningcorporaties en projectontwikkelaars is hier voor nodig.
Maar ook ontwikkelaars zullen hiertoe uitgenodigd worden middels aanbod van woningtypen.
Toelichting:

Het Woonprogramma is op 30 september 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Het Woonprogramma is
voor de gemeente Oldebroek de basis geweest voor de prestatieafspraken 2022 met woningcorporaties.
Daarnaast worden in 2022 de gesprekken met de corporaties opgestart om te komen tot een nieuwe
raamovereenkomst. Ook hier zal het Woonprogramma voor ons de basis zijn. We zijn in gesprek met
ontwikkelaars en benadrukken het belang van een goede mix van doelgroepen, maar spreken ook over in
welke prijscategorie (huur en koop) gebouwd moet worden. Ondertussen zijn er duidelijke signalen dat deze
afspraken ook landen.
Indicator: We handelen urgentieaanvragen tijdig af
Normwaarde

Resultaat

Bron

Binnen twee maanden

100%

Eigen gegevens

Voortgang

Toelichting:
Urgentieaanvragen zijn in 2021 tijdig afgehandeld. De bezwarencommissie heeft echter haar zorgen geuit over
het oplopend aantal bezwaren op afgewezen urgenties en de werklast die dit met zich meebrengt.
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2.3.3.5 De waardevolle natuur en de leefbaarheid van het buitengebied moeten
behouden blijven
Wat wilden we bereiken?
De stikstofrechten binnen het gebied proberen te behouden om eigen ontwikkeling mogelijk te maken.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
In overleg met de provincie en de regio de lokale stikstof rechten in kaart brengen. Daarnaast
ontwikkelen we ideeën om economie en innovaties te versnellen door samenwerking.
Toelichting:

Op basis van de Provinciale Verkenning Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS) heeft de provincie een eerste
aanzet tot een Gelderse aanpak geschetst. In deze aanpak zoekt de provincie duidelijk aansluiting bij de
verschillende regio’s, zo ook de Noord-Veluwe. Het provinciale en regionale uitvoeringsplan moet
stikstofruimte gaan vrijspelen. De provincie heeft de regio Noord-Veluwe gevraagd input te leveren aan het
provinciale GMS om de samenwerking vorm en inhoud te geven De Noord-Veluwse gemeenten Putten,
Harderwijk, Ermelo, Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Hattem hebben het initiatief genomen voor een
gezamenlijke, gebiedsgerichte aanpak stikstof. Onder leiding van een regionaal projectleider zijn de gemeenten
in de regio Noord-Veluwe sinds het voorjaar 2020 bezig met oriëntatie op dit onderwerp. Inzet is te komen tot
een Uitvoeringsprogramma Stikstof Noord-Veluwe. In het proces is en wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht
bij stakeholders, zoals de regionale agrarische- en natuurbelangenorganisaties. De gemeenten hebben een plan
van aanpak als start van de samenwerking opgesteld. Daarin hebben zij aangegeven dat een gebiedsgerichte
aanpak stikstof Noord-Veluwe bestaat uit drie fases.
Voorbereiding (fase 1): het verkennen van en adviseren over hoe een gebiedsgerichte aanpak stikstof van de
grond kan komen.
Uitwerking (fase 2): het inrichten en verankeren van de gebiedsgerichte aanpak voor een succesvolle
uitvoering.
Uitvoering (fase 3): het uitvoeren van de gebiedsgerichte aanpak.
Fase 1 is inmiddels afgerond. Een bureau is ingehuurd voor procesbegeleiding en het opstellen van een
verkenning en advies voor het vervolg (fase 2 en 3). Deze informatie over de gebiedsgerichte aanpak stikstof
Noord-Veluwe en de stand van zaken is gedeeld in de vergadering van de commissie Ruimtegebruik en
Leefomgeving van 8 juni 2021. Door de ontwikkelingen van nieuwe vestigingen op bedrijvenpark H2O en de
UOK met Van Werven hebben wij als gemeente ook het proces gestart om tot een (koepel)vergunning te
komen. De provincie is in 2021 volledig aangehaakt en staat op het punt om hiervoor de benodigde
vergunningen af te geven.
Voortgang
Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Er worden opdrachten uitgezet om de erfbetreding uit te voeren en in beeld te brengen wat de
toekomst van de bedrijven is en hun bestaande rechten en vergunningen.
Toelichting:
De gesprekken worden breed getrokken zodat de ondernemer/eigenaar inzicht kunnen geven in eigen
toekomstmogelijkheden en ontwikkelkansen. Deze kunnen dan benut worden ten behoeve van de uitwerking
van het programma Vitaal Platteland Oldebroek. Daarbij zal tijdens deze gesprekken ook zeker aandacht zijn
voor eventuele bedrijfsopvolging en het welzijn van het ondernemersgezin. De gesprekken kunnen op termijn
ook een bijdrage leveren aan de invulling van de aanpak stikstof op lokaal niveau. Bij het gebruik van de
informatie uit de eerder opgestelde kavelpaspoorten en de uitkomsten van de perspectiefgesprekken zal niet
te herleiden zijn om welke locaties het zal gaan. Gelet op de coronasituatie waren fysieke overleggen bij de
ondernemers tot medio juli 2021 niet haalbaar. In 2021 zijn de uitnodigingsbrieven verzonden en zijn de eerste
gesprekken gepland en ook gehouden.

46

Wat wilden we bereiken?
Een vitaal platteland.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Mooi en afwisselend landschap behouden en versterken.
Toelichting:

Bij projecten in het buitengebied zal een passende erfinrichting aansluitend op de soortenatlas (biodiversiteit)
als criterium gaan gelden. Dit wordt nader uitgewerkt als onderdeel van het Programma Vitaal Platteland
Oldebroek/Biodiversiteitsplan waarvan het opstellen is gestart in 2021.
Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
In het najaar van 2020 is het VAB-beleid 2017 geëvalueerd. De evaluatie geeft een aanzet tot het
formuleren van aanvullend VAB-beleid en tot een discussie over de visie op het buitengebied /
Totaalplan Vitaal Platteland.
Toelichting:

De gemeenteraad heeft op 11 maart 2021 ingestemd met het Plan van Aanpak Programma Vitaal Platteland
Oldebroek (PVPO). Om tot het programma te komen wordt een inventariserende en een uitwerkingsfase per
deelgebied onderscheiden. Deze inventariserende fase bestaat uit twee onderdelen.
1. Een inventarisatie van het beleid per deelgebied (‘wie wil wat?’). Deze actie is zowel intern als extern gericht.
2. Het per deelgebied in kaart brengen van de wensen voor ontwikkelingen. Welk toekomstperspectief hebben
de eigenaren van de locaties (locatiepaspoort)?
Begin 2022 ligt een ontwerp van het Programma Vitaal Platteland Oldebroek ter inzage.
Wat wilden we bereiken?
Gemeente Oldebroek heeft een mooi en afwisselend landschap met bos, heide, houtwallen en het open
weidegebied. Dit willen we behouden en versterken.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
We verkennen mogelijkheden om als overheid bij te dragen.
Toelichting:

Binnen het Plan van Aanpak Programma Vitaal Platteland Oldebroek moet de afstemming tussen de
verschillende gebruikers en activiteiten inzichtelijk worden gemaakt. Op basis hiervan kunnen (beleids-)keuzes
worden gemaakt. Begin 2022 wordt het ontwerp Programma Vitaal Platteland Oldebroek ter inzage gelegd.
Voortgang
Wat zouden we daarvoor gaan doen?
In 2020 zijn een bomenvisie en een soortenatlas opgesteld.
Toelichting:
In 2021 zijn een bomenvisie en een soortenatlas vastgesteld. Beide documenten zijn van belang voor het
versterken van de biodiversiteit in onze gemeente. De documenten werken onder meer door in de IBOR. Ook is
de bomenvisie van belang bij de aanpak van klimaatadaptatie in onze gemeente. Als vervolg op de soortenatlas
wordt een Plan van Aanpak opgesteld om de biodiversiteit in onze gemeente te versterken.
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2.3.3.6 Omgevingswet: 'ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit'
Wat wilden we bereiken?
De Omgevingswet zal op 1 januari 2022 in werking treden.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet voldoen wij aan de wettelijke verplichtingen, de
dienstverlening op het gebied van het fysieke domein is op niveau, de medewerkers / organisatie
zijn / is in staat om anders te gaan werken.
Toelichting:

Wij zetten ons in om de implementatie Omgevingswet te realiseren. Vanuit de Gidsgroep wordt met
werkgroepen, bestaande uit medewerkers vanuit de verschillende teams, invulling gegeven aan de mijlpalen
die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet dienen te zijn gerealiseerd. Waar mogelijk wordt daarbij
ook gebruik gemaakt van landelijk materiaal, netwerken, leertrajecten, buurgemeenten etc. Van de 59
mijlpalen zijn er 13 voltooid, 29 zijn voor 40-80 % gerealiseerd en 17 zitten nog in de eerste fase en zijn voor 030 % gerealiseerd. De gemeenteraad wordt meegenomen in het voorbereidingstraject. Dit doen we tijdens
raadsgesprekken. Tijdens de gesprekken zijn updates gegeven over ontwikkelingen en de voortgang. Over de
Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en de Omgevingsprogramma’s is informerend gesproken. Wat houden
deze instrumenten in en hoe zijn de verhoudingen ten opzichte van elkaar? Ook de gevolgen van de
Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, voor vergunningverlening, toezicht en bouwen in
aan de orde geweest. Verder is het proces Omgevingsplan en werken met het Structurele Effecten Model
toegelicht.
Het onderdeel Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) doen we samen met Hattem en Heerde en loopt
voorspoedig. We hebben met de drie gemeenten de drie benodigde softwarepakketten verworven en gaan
deze gezamenlijk implementeren en beheren. Daarvoor worden nu ook de vijf processen onder de
Omgevingswet gelijk getrokken. Dit gebeurt in H2O-werksessies. Op 1 februari 2022 heeft minister De Jonge
beide Kamers geïnformeerd over zijn wens de Omgevingswet op een verantwoorde manier in te willen voeren.
Hij houdt daarom niet vast aan de datum van 1 juli 2022. Het is belangrijk dat de dienstverlening aan inwoners
en bedrijven niet in het geding komt, en dat gebiedsontwikkeling niet wordt belemmerd. Daarom wordt op
korte termijn onderzocht welke datum verantwoord is om de Omgevingswet in werking te laten treden. Hierbij
gaat het om 1 oktober 2022 of 1 januari 2023.

2.3.3.7 Recreatie & Toerisme
Wat wilden we bereiken?
De doelen die zijn geformuleerd in de toekomstvisie, die in 2020 in samenwerking met het Toeristisch Platform
Oldebroek tot stand zijn gekomen.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Samen met het Toeristisch Platform Oldebroek hebben we in 2020 een gezamenlijke
toekomstvisie voor Recreatie & Toerisme opgesteld, en op basis daarvan is een uitvoeringsplan
gemaakt.
Toelichting:

De nota 'Visie en actieprogramma recreatie en toerisme Oldebroek 2030’ is in april 2021 unaniem vastgesteld
door de raad. In juli hebben het Toeristisch Platform Oldebroek en de gemeente een convenant afgesloten
over de gezamenlijke uitvoering van het actieprogramma. Het TPO en de gemeente hebben samen een
werkplan voor 2021 en 2022 opgesteld.
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2.3.3.8 Ondernemerschap is een belangrijke pijler voor leefbaarheid
Wat wilden we bereiken?
Wij werken actief aan een gezonde arbeidsmarkt, dat wil zeggen een goede match tussen vraag en aanbod en
het bevorderen van inclusiviteit.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Wij sporen ondernemers én inwoners aan om gebruik te maken van het ontwikkelfonds HCA
Regio Zwolle om respectievelijk het arbeidspotentieel wendbaar, weerbaar en inclusief te houden
en tijdig in te kunnen spelen op veranderingen op de arbeidsmarkt.
Toelichting:

Zoals bekend bestaat het ontwikkelfonds Regio Zwolle uit twee sporen, namelijk een spoor voor de inwoners
(Groei Vooruit) en een spoor voor de werkgevers (Upgrade Jezelf). Begin 2021 werd er nog maar mondjesmaat
gebruik gemaakt van deze voorziening, maar inmiddels weten zowel inwoners als ondernemers de weg
hiervoor naar de Regio Zwolle steeds beter te vinden. Eind 2021 zijn er voor Groei Vooruit en Upgrade Jezelf
respectievelijk 75 en 24 aanvragen bij de Regio Zwolle ingediend, waarvan er voor Groei Vooruit 23 en Upgrade
Jezelf 16 zijn gehonoreerd. Er is door bedrijven uit Oldebroek ook gebruik gemaakt van de Kennispoort. Samen
met de andere gemeenten op de Kop van de Veluwe is er gewerkt aan het opzetten van een
investeringsagenda 2.0 waarbij inzet van menselijk kapitaal nadrukkelijk aandacht heeft.
Wat wilden we bereiken?
Wij zorgen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Wij zorgen voor de uitgifte van de gemeentelijke bedrijfskavels en faciliteren de H2O BV bij de
verkoop van bedrijfskavels op het bedrijvenpark H2O.
Toelichting:

De uitgifte van de bedrijfskavels is in 2021 voorspoedig verlopen. Voor het bedrijventerrein H2O plandeel
Oldebroek geldt dat alle bedrijfskavels zijn uitgegeven en / of in optie zijn. Nabij de Warmtekrachtstraat en ten
oosten van Middeldijk beschikt de gemeente nog over bedrijfsgronden. In samenwerking met het
bedrijvenpark H2O is in 2020/2021 door een grondruil een transportbedrijf aan de Duurzaamheidstraat en een
autobedrijf aan de Warmtekrachtstraat gefaciliteerd. De verwachting is dat de nog resterende bedrijfskavel van
circa 1 hectare tussen de Warmtekrachtstraat en de Middeldijk kan worden opgedeeld in meerdere
bedrijfskavels en in 2022 kan worden uitgegeven. Op dit moment worden hiervoor verkennende gesprekken
gevoerd. Daarnaast beschikt de gemeente nog over enkele bedrijfskavels op het bedrijventerrein Wezep
Noord, te weten een kavel van circa 2.000 m2 (naast BC28) en nabij de nieuwe afslag A28 twee bedrijfskavels
van circa 5.000 m2. Het zoeken naar passende ondernemers is maatwerk, omdat een belangrijk uitgangspunt is
dat deze kavels niet mogen worden afgenomen voor speculatiedoeleinden. Daarom wordt er gezocht naar een
lokale ondernemer die hier zelf zijn bedrijf gaat vestigen. Voor de gronden nabij de nieuwe afslag geldt dat hier
een hoog esthetisch niveau gevraagd wordt in meerdere (drie-zes) bouwlagen. De uitgifte hiervan moet
wachten op het onherroepelijk worden van een nieuw bestemmingsplan dat hiervoor in procedure wordt
gebracht. Daarnaast is ook samen met Bedrijvenkring Oldebroek een avond belegd op Wezep Noord voor de
daar zittende ondernemers met betrekking tot duurzame ondernemingen en duurzame bedrijventerreinen. Dit
krijgt een vervolg in 2022.
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Wat wilden we bereiken?
Zorgen voor een goede regionale samenwerking inzake Economie voor bovenlokale opgaven.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
De gemeente Oldebroek is aangehaakt bij de Regio Zwolle en is op de hoogte van wat er in de
regio speelt. Waar mogelijk wordt er samengewerkt volgens het principe 'coalitie of the willing'.
Toelichting:

Voor wat betreft economie en menselijk kapitaal geldt dat Oldebroek hiervoor is aangehaakt bij de clusters Agri
& Food, Kennispoort Regio Zwolle, de HCA ontwikkelfonds (Groei Vooruit en Upgrade Jezelf) en ook bij de
Regio Zwolle Brigade (hulp aan ondernemers in coronatijd). Hiervoor zijn onder andere in 2021 naar aanleiding
van een ondernemersbijeenkomst Wezep Noord vouchers uitgereikt aan ondernemers om met Kennispoort
Regio Zwolle te kunnen sparren over de toekomstbestendigheid van het bedrijf. Ook hebben wij stappen gezet
om Agri & Food meer te verbinden met het lokale Agrarische Overleg. Doel hiervan was om onze lokale
agrarische sector meer met de Regio Zwolle te verbinden en ook beter in beeld te brengen waar kennis is te
halen. Met de gemeenten op de Kop van de Veluwe (Hattem, Heerde, Oldebroek, Elburg en Nunspeet) is er
rondom de thema's (HCA en economie) waarop wordt samengewerkt gestart met het opstellen van input voor
de investeringsagenda 2.0.

2.3.4 Verplichte indicatoren
De indicatoren komen uit 'waar staat je gemeente'. De laatst bekende gegevens vindt u hieronder. Een
toelichting op de indicatoren vindt u in de bijlage 'toelichting verplichte indicatoren'. Voor de
ontwikkeling van de indicatoren verwijzen we u naar de bijlage 'ontwikkeling verplichte indicatoren'.
Verplichte indicatoren
Indicator

Eenheid

Periode

Oldebroek Nederland

Nieuwbouw woningen

aantal per 1.000
woningen

2021

3,2

7,9

Hernieuwbare elektriciteit

%

2019

8,2

20,1

Vestigingen

Per 1.000 inwoners 15-64
jaar

2021

145,3

165,1

Functiemenging

%

2021

48,5

53,3

2.3.5 Financiën
Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000
Financieel overzicht
Exploitatie

Totaal lasten

Rekening
2020

Begroting Begroting Rekening
Verschil
2021
2021 na
2021
Begr/Rek
primitief
wijziging
-5.401
-3.412
-9.106
-6.238
2.868

Totaal baten

2.761

634

3.602

2.825

-777

Saldo programma voor bestemming

-2.640

-2.778

-5.504

-3.412

2.091
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Toevoeging reserves )*

-769

0

-22

-33

-10

Onttrekking reserves )*

1.605

805

3.388

1.283

-2.105

836

805

3.366

1.250

-2.115

-1.804

-1.973

-2.138

-2.162

-24

Saldo reservemutaties
Saldo programma na bestemming

(*'-'=toevoeging aan reserve (last exploitatie); '+'=onttrekking aan reserve (baat exploitatie)

Financiële analyse (is onderdeel van de jaarrekening)
Toelichting op de financiële verschillen tussen begroting en jaarrekening (> €25.000 op productniveau).
Alle verschillen zijn incidenteel van aard, dus worden in 2022 in principe niet weer verwacht.
Het resultaat van dit programma was in 2021 € 2.162.000 nadelig. Vóór reservemutaties bedroeg het
resultaat € 3.412.000 nadelig. Dat is € 2.091.000 positiever dan begroot en wordt veroorzaakt door
€ 2.868.000 lagere lasten en € 777.000 lagere baten.
Hieronder lichten we de verschillen toe:

Product

Voordeel of nadeel
(€)
Toelichting

LASTEN

Milieubeheer

Op het budget Oldebroek Klimaat Neutraal is € 211.000
minder uitgegeven dan begroot. Dit betreft voornamelijk
de in 2019 ontvangen envelopgelden voor de Transitievisie
Warmte en energiescans kerken, dit als voortvloeisel uit
het landelijke klimaatakkoord. Dit budget dat gedekt wordt
uit de algemene reserve, wordt via een budgetoverheveling
€ 323.000 (N) meegenomen naar 2022. Daarnaast is er voor € 305.000
aan kosten gemaakt voor de geluidsanering aan de
Zuiderzeestraatweg. Dit wordt gedekt door ontvangen
subsidie aan batenzijde. Ook zijn er kosten (€ 238.000)
gemaakt voor een drietal duurzaamheidssubsidie (EAW,
RREW en Subs. Energieloketten), waar ook weer baten
tegenover staan.

Overige gronden

Dit betreft post van het Grondbedrijf van gronden die nog
niet in exploitatie zijn. De gemaakte kosten zijn waar
mogelijk geactiveerd. Er zijn voorbereidingskredieten
beschikbaar gesteld. Binnen deze kredieten proberen we
tot overeenstemming te komen. Verschillen ontstaan,
€ 315.000 (V) doordat begrote werkzaamheden in een ander jaar
plaatsvinden of projecten anders verlopen dan vooraf
gedacht. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de
MPG 2022. Dit bedrag wordt verrekend met de Reserve
Algemeen Grondbedrijf (RAG) en Algemene Reserve. Dit
heeft per saldo geen effect op de exploitatie.
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Economische beleid

Beheer onroerend
goed

R.O. beleid

SNV Duurzaamheid

Wonen

€ 53.000 (V)

Er is een voordeel doordat er door o.a. corona minder
kosten zijn gemaakt.

Dit betreft de nog niet uitgegeven middelen voor het
Project Onrechtmatig Grondgebruik. Het project wordt
€ 343.000 (V)
verrekend met de algemene reserve en gaat via een
budgetoverheveling mee naar 2022.
Dit voordeel is er met name door niet uitgegeven
incidentele middelen voor het project implementatie
omgevingswet. De wet is wederom uitgesteld naar 2023,
de implementatiekosten gaan dus door in 2022. Deze
€ 1.494.000 (V) middelen met als dekking de Algemene Reserve worden
overgeheveld naar 2021. Daarnaast een voordeel op het
Project Noorderhaven, welke wordt gedekt door de
Reserve Recreatie & Toerisme, ook dit budget gaat mee
naar 2022.

Op het budget van de RES-gelden (Regionale Energie
Strategieën) is € 242.000 minder uitgeven als begroot, dit
budget dat gedekt wordt uit de Algemene Reserve gaat via
een budgetoverheveling mee naar 2022. Op de uitvoering
van de regionale samenwerking Duurzaamheid is € 105.000
€ 931.000 (V)
minder kosten gemaakt dan begroot, hierdoor zij ook
minder inkomsten van de deelnemende SNV-gemeenten
verantwoord in de exploitatie. Ook op de uitvoering van de
regionale RRE (Regeling Reductie Energie) zijn niet alle
begrote kosten uitgevoerd (€ 577.000).
Dit voordeel is te verklaren door niet uitgegeven middelen
€ 27.000 (V) die beschikbaar zijn gesteld bij het bestedingsplan Reserve
Volkshuisvesting.
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BATEN

Milieubeheer

Dit betreft voornamelijk de ontvangen subsidies voor
Geluidssanering Zuiderzeestraatweg, EAW, RREW en
Subsidie Energielokketen. Tegenover deze subsidie baten
€ 551.000 (V)
staan de gemaakte lasten voor de uitvoering van deze
projecten. Daarom heeft dit geen effect op het
rekeningsaldo.

Beheer onroerend
goed

Dit nadeel zit hem op de begrote grondinkomsten (190k)
op het project Onrechtmatige Grondgebruik die nog niet
gerealiseerd zijn. Het project wordt verrekend met de
€ 160.000 (N)
algemene reserve en gaat via een budgetoverheveling mee
naar 2022. Daarnaast waren er meer incidentele
grondverkopen (24k).

Overige gronden

Zie ook de toelichting aan de lastenzijde. Dit nadeel wordt
veroorzaakt doordat er minder kosten zijn gemaakt en we
€ 327.000 (N) daardoor ook minder boekwaarde naar de balans brengen
dan begroot. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in
de MPG 2022.

R.O. Beleid

Dit nadeel komt door € 77.000 minder RO-leges dan
begroot. Daarnaast zijn de begrote inkomsten vanuit het
€ 158.000 (N) Project Noorderhaven ter hoogte van € 80.000 nog niet
ontvangen. Het saldo van het project wordt verrekend met
de Reserve Recreatie & Toerisme.

SNV Duurzaamheid

Op de uitvoering van de regionale samenwerking
Duurzaamheid is € 105.000 minder kosten gemaakt dan
begroot, hierdoor zij ook minder inkomsten van de
€ 680.000 (N) deelnemende SNV-gemeenten verantwoord in de
exploitatie. Omdat de kosten van de regionale RRE (zie
lastenzijde) lager zijn worden er ook minder subsidie
inkomsten verantwoord als baten.

SALDO
Overige verschillen
(< €25.000)
Saldo progr.

€ 23.000 (V)
€ 2.091.000 (V)

Toelichting op mutaties reserves
De mutaties reserves hebben per saldo een positief effect van € 1.250.000 op de exploitatie. Dat is
€ 2.115.000 minder dan begroot.
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Hieronder lichten we de verschillen toe:
Verschillenanalyse reserves
Reserve

Baten/Lasten

Algemene reserve. Dit betreffen o.a. de budgetoverhevelingen van 2020 naar
2021 die ook in 2021 niet zijn uitgegeven en die meegaan naar 2022. o.a.
uitvoering van Regionale Energie Strategieën (240k), de omgevingswet (1.284k)
en Klimaatmiddelen (247k).

€ 1.787.000 (N)

Reserve Recreatie & Toerisme. Dit betreft de niet uitgegeven middelen voor het
Project van de haven in Noordeinde. Het budget gaat mee via een
budgetoverheveling naar 2022.

€ 189.000 (N)

Reserve volkshuisvesting. Dit betreft de niet uitgegeven gelden van het
bestedingsplan Reserve Volkshuisvesting.

€ 116.000 (N)

Overige mutaties

€ 24.000 (N)

Totaal reserve mutatie

€ 2.115.000 (N)

2.3.6 Verbonden partijen
Hieronder staan de bij het programma behorende verbonden partij(en). De financiële gegevens die
worden weergegeven zijn afhankelijk van de laatst bekende cijfers. Als de werkelijke cijfers van 2020
nog niet gereed waren zijn de begrote gegevens van 2021 of de laatst bekende jaarrekeningcijfers
weergegeven.
Bedragen x € 1.000
Gemeenschappelijke regelingen
Naam verbonden partij Omgevingsdienst Noord-Veluwe
Vestigingsplaats

Harderwijk

Website

https://www.odnoordveluwe.nl/

Partijen

De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet,
Putten, Oldebroek en de provincie Gelderland.
De Omgevingsdienst Noord-Veluwe is 1 maart 2013 gestart. Doel is het
behartigen van gemeenschappelijke belangen op het gebied van
vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van het
omgevingsrecht.

Doel/maatschappelijk
belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang
Beheersarrangement

Het algemeen bestuur bestaat uit negen personen, waaronder de voorzitter.
Elke deelnemer wijst uit zijn midden een lid en een plaatsvervangend lid van
het algemeen bestuur aan. Elk lid heeft in de vergadering één stem. Het
dagelijks bestuur bestaat naast de voorzitter uit in ieder geval twee andere
leden.
De gemeente draagt bij aan de exploitatie. De hoogte van de bijdrage hangt
samen met de hoeveelheid afgenomen diensten.
Bestuurder: portefeuillehouder ruimtelijk beleid (milieu). Team: Ruimte.
Gemeenteraad wordt geïnformeerd via: raadsvoorstellen over begroting,
tussentijdse rapportages en jaarverslag. Frequentie overleggen: algemeen
bestuur minimaal twee keer per jaar, dagelijks bestuur zo vaak als nodig.
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Risico's

Op dit moment is het grootste risico de invoering van de Omgevingswet. Op
dit moment is nog niet bekend welke effecten die gaat hebben voor het
ODNV.

Jaar financieel resultaat 2021

Financieel resultaat

€ 575

Jaar van Bijdrage / Baat 2021

Bijdrage (-) / Baat (+)

€ -373

Financiële gegevens

Begindatum

Bedrag

Einddatum

Bedrag

Eigen vermogen

1-1-2021

€ 487

31-12-2021

€ 785

Vreemd vermogen

1-1-2021

€ 823

31-12-2021

€ 878

Vennootschappen en coöperaties
Naam verbonden partij Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek
Vestigingsplaats

Hattemerbroek

Website

https://bedrijvenparkh2o.nl/

Partijen

De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O).

Doel/maatschappelijk
belang

Aan bedrijven een goed geoutilleerd bedrijventerrein aan te bieden.
Daarmee wordt de werkgelegenheid bevorderd. Tegelijk wordt er gewerkt
aan een goede leefbaarheid in de woonkernen door verhuizing van
bedrijven en door flankerende maatregelen.

Bestuurlijk belang

De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek hebben een
samenwerkingsovereenkomst voor het realiseren en exploiteren van een
bedrijvenpark. De gemeenten zijn aandeelhouder. Het bedrijvenpark richt
zich vooral op het aantrekken van bedrijven in de logistieke sector. Om dat
te realiseren is het bedrijvenpark aangewezen als ‘bovenregionaal’
bedrijventerrein.
Elk van de drie gemeenten heeft een aandelenbelang van € 6.000,- en staat
garant voor een derde van de totale financieringsbehoefte van € 39 miljoen.
De raad van commissarissen bestaat uit externe leden. De statutair
directeur is ook de bestuurder. De gemeenteraad krijgt met regelmaat
informatie over de voortgang in de ontwikkeling van het bedrijventerrein.
Aandeelhouder: burgemeester Team: concern / business control.
Gemeenteraad wordt geïnformeerd via: voortgangsrapportages. Frequentie
overleggen: de aandeelhouders vergaderen 3-4 keer per jaar.
- Onvoldoende belangstelling voor de beschikbare kavels, waardoor de
prognose van de inkomsten niet wordt gerealiseerd.
- Het niet tijdig besteden en verantwoorden van subsidies.

Financieel belang
Beheersarrangement

Risico's

Jaar financieel resultaat 2021

Financieel resultaat

€

Jaar van Bijdrage / Baat 2021

Bijdrage (-) / Baat (+)

€

Financiële gegevens

Begindatum

Bedrag

Einddatum

Bedrag

Eigen vermogen

1-1-2021

€ 18

31-12-2021

€ 592

Vreemd vermogen

1-1-2021

€ 33.108

31-12-2021

€ 23.867

55

Naam verbonden partij

Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken

Vestigingsplaats

Arnhem

Website

http://www.vitalevakantieparken.nl

Partijen

Het programma Vitale Vakantieparken is ontwikkeld op de Veluwe. De
volgende partijen werken samen in het programma: Gemeenten Apeldoorn,
Barneveld, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Putten,
Oldebroek en de provincie Gelderland.
Een Veluwe brede aanpak waarbij drie opgaven rond de vakantieparken in
samenhang worden aangepakt. - De innovatieopgave met als doel
vernieuwing en versterking van het product vakantiepark én de
samenwerking in de keten (tussen ondernemers, onderwijs en overheden,
of wel de O3). - De herstructureringsopgave gericht op het samenvoegen,
herverkavelen en het begeleid omvormen van (voormalige) vakantieparken
waar een duurzame recreatieve exploitatie niet meer mogelijk is. - De
veiligheids- en leefbaarheidsopgave gericht op het actief aanpakken van
ongewenste ontwikkelingen en op het voorkomen van nieuwe
probleemsituaties. Hierbij gaat het om het vraagstuk van niet-recreatief
gebruik van de parken, openbare orde vraagstukken, criminele activiteiten,
maar ook om oplossingen voor de sociale problematiek.
Een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken te realiseren, dat
een sterke schakel vormt in het hele toeristisch-recreatieve aanbod van de
Veluwe. Op die manier draagt Vitale Vakantieparken bij aan de gezamenlijke
ambitie om van de Veluwe de meest gastvrije vakantiebestemming van
Nederland te worden.

Doel/maatschappelijk
belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Niet van toepassing.

Beheersarrangement

Het bestuurlijke opdrachtgeverschap van Vitale Vakantieparken ligt bij de
bestuurlijke coördinatoren van de elf deelnemende gemeenten en de
provincie Gelderland. Hier worden de hoofdlijnen uitgezet en de voortgang
bewaakt. Besluiten worden genomen volgens het principe ‘één gemeente
één stem’.
Niet van toepassing.

Risico's

Jaar financieel resultaat 2021

Financieel resultaat

€ -299

Jaar van Bijdrage / Baat 2021

Bijdrage (-) / Baat (+)

€

Financiële gegevens

Begindatum

Bedrag

Einddatum

Bedrag

Eigen vermogen

1-1-2021

€ 3.572

31-12-2021

€ 7.272

Vreemd vermogen

1-1-2021

€ 59

31-12-2021

€ 27
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2.4 Beheer openbare ruimte
2.4.1 Algemeen
Wethouder Ben Engberts
Beschrijving programma
Dit programma gaat over het beheer van de openbare ruimte, recreatie en toerisme en het
grondbedrijf.
Het doel is duurzame instandhouding en gebruik van de openbare ruimte met aandacht voor:






Groen
Spelen
Accommodaties
Verkeer en vervoer
Klimaatadaptatie

Hierbij geven we uitvoering aan de vastgestelde beleids- en beheerplannen op de verschillende
beleidsterreinen. Dit doen we op integrale wijze. Bij aanpassingen in de inrichting van de openbare
ruimte streven we naar participatie van de samenleving voor zowel inrichting als beheer. Waar
mogelijk adviseren en faciliteren we bij initiatieven.
2.4.2 Successen en tegenvallers
Meest opvallende successen
 Per 1 januari 2021 is diftar ingevoerd. Uit de inzamelcijfers blijkt dat de inwoners in Oldebroek
circa 30 % minder restafval aanbieden in vergelijking met 2020. Het doel van 100 kg per
inwoner per jaar komt in zicht, maar het kan nog beter. Het aangeboden restafval bestaat nu
nog voor 56 % uit waardevolle grondstoffen zoals groente-, fruit- en tuinafval (GFT), papier en
glas. We blijven de komende jaren inzetten op het beter gescheiden aanbieden van afval.


Het aantal Wijkhelden in de gemeente is in één jaar tijd gegroeid van 35 naar 127. Meer dan
een verdriedubbeling. De forse toename van vrijwilligers – zogenoemde Wijkhelden – die
zwerfafval opruimen in de gemeente bewijst dat inwoners uit de gemeente Oldebroek steeds
meer betrokken zijn bij het klimaat. Gezamenlijk zwerfafval rapen blijkt een nuttige én leuke
tijdsbesteding.



De Stimuleringsbijdrage Klimaatadaptieve maatregelen is steeds beter bekend bij de
bewoners en heeft tot nu toe 81 subsidieaanvragen opgeleverd.



Er is een groen schoolplein bij IKC de Vlinder (ZuidWest) gerealiseerd. Ook is de openbare
ruimte rondom de school heringericht.



De bestrijding van de eikenprocessierups is dit jaar goed verlopen. De combinatie tussen
afzuigen en spuiten heeft gezorgd voor minder en kleinere nesten per boom en hierdoor voor
minder overlast. Ook zijn de kosten binnen de geraamde begroting gebleven.



In 2021 is opnieuw een fors aantal conventionele armaturen vervangen door ledverlichting.
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Dit jaar zijn de medewerkers van de buitendienst VCA gecertificeerd. VCA staat voor
Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. De kwaliteitsslag die gemaakt is stelt
de medewerkers van de buitendienst in staat zijn om risicovolle operationele werkzaamheden
op een veilige en gezonde wijze uit te voeren. VCA draagt bij aan veiligheidsbewustzijn,
continue veiligheidsverbetering en het voorkomen van bedrijfsongevallen.

Meest opvallende tegenvallers
 Er lopen beroep en bezwaar tegen het bestemmingsplan van het gezamenlijke
grondstoffenstation in Elburg. De bouw heeft daardoor vertraging opgelopen. Totdat het
station gerealiseerd is kunnen de inwoners - tegen sterk gereduceerde tarieven - hun grof
afval aanleveren bij Van Werven.


Bij de openbare verlichting valt op dat er meer dan voorgaande jaren schades zijn gemeld aan
lichtmasten. Veelal bleven de daders onbekend.



In 2021 zijn drie speelplekken opnieuw ingericht. Het aantal valt tegen. Door de maatregelen
rondom corona verliep de participatie minder voortvarend dan gewenst. Ook was er tijdelijk
onvoldoende capaciteit beschikbaar. Wel is het participatietraject al voor meerdere plekken
eind 2021 opgepakt, om zo in 2022 een groter aantal speelplekken te kunnen realiseren.

2.4.3 Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan
2.4.3.1 We maken Oldebroek verkeersveilig(er)
Wat wilden we bereiken?
Minimaliseren van risico's in het verkeer.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Bij het (her)inrichten van straten en wijken zullen we er in het bijzonder op letten dat de
infrastructuur op een verkeersveilige manier wordt ingericht, passend bij de aangegeven
maximumsnelheid.
Toelichting:

In het KC plan Wezep wordt met name rekening gehouden met een aangepaste inrichting van de woonstraten,
geënt op de gewenste maximumsnelheid. Datzelfde geldt voor de nog aan te leggen straten in de in uitvoering
zijnde (nieuw)bouwplannen. Daarnaast wordt er actie ondernomen op basis van signalen uit de samenleving
over ongewenste verkeerssituaties. Daar horen ook snelheidsmetingen bij, alsmede snelheidscontroles, dan
wel extra attentie voor het gewenste snelheidsgedrag; bijvoorbeeld door extra bebording en het plaatsen van
smiley's (snelheidsdisplays).
Indicator: Het aantal verkeersslachtoffers
Normwaarde

Resultaat

Bron

0

CBS

Toelichting:
In 2020 vielen er dertien gewonden in het verkeer. De exacte cijfers over 2021 zijn nog niet bekend.
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Voortgang

2.4.3.2 Afval is een belangrijke pijler onder het duurzaamheidsbeleid
Wat wilden we bereiken?
In 2050 is de gemeente Oldebroek 100 % klimaatneutraal. Realisatie van de landelijke VANG-doelstellingen (75 %
afvalscheiding en 100 kg huishoudelijk restafval per inwoner per jaar).

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
We zetten extra boa-capaciteit in op controle van het juiste gebruik van de verschillende
containers en we zetten samen de regiogemeenten in op het maximaal hergebruiken en recyclen
van grondstoffen uit afval.
Toelichting:

De afvalcoaches / boa's voeren op regelmatige basis een controle uit op het juiste gebruik van de container
(deksel dicht en geen vervuiling van andere afvalstoffen in bijvoorbeeld de GFT-container). Ook controleren de
boa's dumpingen en bijplaatsingen met het doel daders te achterhalen.
Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
We voeren diftar in 2021 in.
Toelichting:

Diftar is in 2021 ingevoerd in Oldebroek. In Elburg wordt diftar naar verwachting ingevoerd bij realisatie van het
gemeenschappelijk grondstoffenstation. De realisatie van het grondstoffenstation wordt verwacht in de loop
van 2022-2023, afhankelijk van de bezwaren en bodemprocedures. Er is een klankbordgroep die op
regelmatige basis is bijgepraat over de voortgang en resultaten bij de invoering van diftar.
Indicator: Maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar
Normwaarde

Resultaat

Bron

100

100

Omrin

Voortgang

Toelichting:
Naar verwachting wordt de doelstelling van 100 kg restafval per inwoner per jaar (na nascheiding) gehaald. Het
wachten is nog op de definitieve nascheiding gegevens van Omrin (in de loop van 2022). Opmerking: de
gegevens van het grondstoffenstation (Van Werven) zijn niet meegenomen.
Indicator: Percentage afvalscheiding
Normwaarde

Resultaat

Bron

75

77

Omrin

Voortgang

Toelichting:
Volgens de voorlopige cijfers komen we uit op 77 %. Wanneer de definitieve resultaten van Omrin bekend zijn,
is het ook het definitieve scheidingspercentage bekend. Deze doelstelling wordt dus behaald.

2.4.3.3 Het voorzieningenniveau is belangrijk voor de leefbaarheid van de dorpen
Wat wilden we bereiken?
Betrokkenheid van inwoners bij het beheer en onderhoud stimuleren we.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
We faciliteren en adviseren inwoners bij het zelfbeheer en onderhoud van groenstroken,
speelplekken en accommodaties en dergelijke.
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Toelichting:
Dit heeft, net als in voorgaande jaren, continu onze aandacht. Er worden steeds weer nieuwe groenstroken in
beheer genomen door inwoners. En voor elke speelplek is een contactpersoon met wie de gemeente in contact
staat op het moment van herinrichting, noodzakelijke vervanging, reparaties en andere vragen over beheer en
onderhoud.
Indicator: We creëren 5 extra zelfbeheer groen locaties in 2021.
Normwaarde

Resultaat

Bron

5

12

Eigen gegevens

Voortgang

Toelichting:
In 2021 zijn twaalf zelfbeheerovereenkomsten afgesloten.
Wat wilden we bereiken?
De openbare ruimte heeft een rol in de leefbaarheid van de dorpen.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
We geven uitvoering aan het integrale beleids- en beheerplan openbare ruimte. Hierin is onder
andere aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie.
Toelichting:

De regeling Stimuleringsbijdrage Klimaatadaptieve maatregelen is vastgesteld. Er zijn tachtig subsidieaanvragen
binnen. De regeling is steeds bekender bij inwoners en wordt steeds vaker aangevraagd. Daarnaast zijn er
verschillende projecten in voorbereiding waarbij klimaatadaptieve maatregelen worden toegepast. Het
Klimaatbestendig Centrumplan Wezep en het woningbouwproject Oldebroek West 3 zijn hier voorbeelden van.
Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Groen en water verdienen extra aandacht en moet bevorderd worden in de bebouwde
omgeving.
Toelichting:

Dit heeft steeds onze aandacht bij herinrichtingsplannen of vervangingsopgaven. In 2021 zijn voor vijf
speelplekken ontwerpen gemaakt in overleg met bewoners. In 2021 zijn bij IKC de Vlinder en de Looschool de
schoolpleinen opnieuw ingericht. Samen met de gemeente is ervoor gezorgd dat deze groen ingericht zijn. Het
Beleids- en beheerplan Openbare Ruimte is in december 2020 vastgesteld. De LIOOR (Leidraad voor Inrichting
en Ontwerp van de Openbare Ruimte) wordt in 2022 behandeld door het college vastgesteld en ter informatie
met de raad gedeeld.
Wat wilden we bereiken?
Een goed voorzieningenniveau per dorp: een basisschool, dorpshuis, sportmogelijkheden en speelplekken voor
kinderen.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Waar nodig dragen wij bij aan het waarborgen van het voorzieningenniveau.
Toelichting:

Het overleg met de omgeving is gestart. In 2022 zal dit verder vorm krijgen. Met de Nassauschool zijn
gesprekken geweest hoe deze op een goed kwalitatief en kwantitatief niveau behouden kan blijven voor
Hattemerbroek. Dit moet in 2022 zijn beslag krijgen
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Wat wilden we bereiken?
Kinderen moeten kunnen spelen en bewegen.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
We geven uitvoering aan het beleidsplan spelen.
Toelichting:

Ondanks corona zijn de participatie- en ontwerptrajecten doorgegaan. Online hebben we bewoners gesproken,
en zodra het weer mogelijk was hebben we bewoners ook op locatie ontmoet. We geven extra aandacht aan
de participatie waarbij zowel kinderen als volwassenen betrokken zijn, om zo voor iedereen een aantrekkelijke
leefomgeving te realiseren. Zelfbeheer van de terreinen is soms lastig op te starten. We kijken naar vormen
waarbij het lukt bewoners te betrekken bij het beheer, zoals het gezamenlijk organiseren van meewerkdagen.
Indicator: Inrichting nieuwe speelplekken
Normwaarde

Resultaat

Bron

5

3

Eigen gegevens

Voortgang

Toelichting:
In 2021 is de speelplek aan het Kooiveen opnieuw ingericht. De inrichting van Boterakkers en
Klompenmakersweg zijn gestart en worden begin 2022 afgerond. Verder wordt begin 2022 gestart met de
inrichting van speelplekken Savornin Lohmanhof en Kamperfoeliestraat. Dat is iets later dan gepland.
Participatie heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht. Met name het online organiseren van participatie
vraagt meer tijd. Het is lastiger om bewoners bij elkaar en op één lijn te krijgen dan tijdens fysieke
bijeenkomsten.

2.4.3.4 We willen een duurzame samenleving voor de inwoners
Wat wilden we bereiken?
Leefomgeving klimaatadaptief inrichten.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Inzetten op afkoppelen hemelwater. Schoon water apart houden en zoveel als mogelijk
infiltreren in de bodem. Leefomgeving robuust inrichten, dat het bij hevige regen geen
wateroverlast geeft in gebouwen.
Toelichting:
Verschillende plannen waarbij het hemelwater apart wordt gehouden zijn nu in voorbereiding.
Wat wilden we bereiken?
Vergroenen van de woonomgeving.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
Bij herinrichting van wijken en bij renovatie riolering wordt klimaatadaptatie en vergroening
meegenomen in ontwerp en uitvoering.
Toelichting:

Op dit moment zijn er verschillende plannen in voorbereiding waarbij wij vergroening en biodiversiteit
meenemen in de planvorming.
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2.4.4 Verplichte indicatoren
De indicatoren komen uit 'waar staat je gemeente'. De laatst bekende gegevens vindt u hieronder. Een
toelichting op de indicatoren vindt u in de bijlage 'toelichting verplichte indicatoren'. Voor de
ontwikkeling van de indicatoren verwijzen we u naar de bijlage 'ontwikkeling verplichte indicatoren'.
Verplichte indicatoren
Indicator

Eenheid

Periode

Fijn huishoudelijk restafval

kg per inwoner

Oldebroek Nederland

2020

236

170

2.4.5 Financiën
Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000
Financieel overzicht
Exploitatie

Rekening
2020

Begroting Begroting Rekening
Verschil
2021
2021 na
2021
Begr/Rek
primitief
wijziging
-28.973
-18.727
-24.424
-27.987
-3.563

Totaal lasten
Totaal baten

25.306

16.211

21.271

24.383

3.113

Saldo programma voor bestemming

-3.668

-2.516

-3.153

-3.604

-450

Toevoeging reserves )*

-3.748

-1.256

-2.059

-2.328

-269

Onttrekking reserves )*

4.015

588

2.013

2.337

324

267

-668

-46

9

55

-3.400

-3.184

-3.199

-3.594

-395

Saldo reservemutaties
Saldo programma na bestemming

(*'-'=toevoeging aan reserve (last exploitatie); '+'=onttrekking aan reserve (baat exploitatie)

Financiële analyse (is onderdeel van de jaarrekening)
Toelichting op de financiële verschillen tussen begroting en jaarrekening (> €25.000 op productniveau).
Alle verschillen zijn incidenteel van aard, dus worden in 2022 in principe niet weer verwacht.
Het resultaat van dit programma was in 2021 € 3.594.000 nadelig. Vóór reservemutaties bedroeg het
resultaat € 3.604.000 nadelig. Dat is € 450.000 negatiever dan begroot en wordt veroorzaakt door
€ 3.563.000 hogere lasten en € 3.113.000 hogere baten.
Hieronder lichten we de verschillen toe:

Product

Voordeel of nadeel
(€)
Toelichting

LASTEN

Openbare verlichting

De stijging is veroorzaakt door de vele schades in 2021. De
schade-afhandeling loopt nog door in 2022. Daarnaast
€ 44.000 (N)
rekende Alliander hogere tarieven voor het aansluiten van
de masten.
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Wegen

Beheerplan
openbare ruimte,
beheer en uitvoering

Speelvoorzieningen

Dit nadeel is veroorzaakt door een inhaalslag op het klein
€ 33.000 (N) onderhoud van het straatwerk. Daarnaast zijn ten opzichte
van andere jaren meer verkeersonderzoeken uitgevoerd.
Dit betreft met name de lagere uitgaven aan het beheer
van wegen (311k) en groen (47k). Voor een specificatie
wordt verwezen naar de paragraaf kapitaalgoederen. Deze
€ 367.000 (V)
middelen blijven beschikbaar in de reserves van de
beheerplannen. Per saldo dus geen effect voor de
exploitatie.
Er is minder uitgeven aan de participatietrajecten voor
nieuwe speeltuinen (13k), dit geld blijft beschikbaar in de
Reserve Spelen. Verder waren er minder
€ 31.000 (V)
onderhoudskosten en zijn er geen verzoeken geweest voor
bijdragen van speeltuinverenigingen voor nieuwe
toestellen.

Bouwgrond in
exploitatie

Alle resultaten worden geactiveerd. Het saldo tussen baten
en lasten zijn winstnemingen, vertragingen in uitgifte van
gronden, aankoop van gronden en apparaatskosten. Een
€ 1.748.000 (V) uitgebreide toelichting is opgenomen in de MPG 2022. Dit
bedrag verrekenen we met de Reserve Algemeen
Grondbedrijf (RAG). per saldo is er geen effect op de
exploitatie.

Begraafplaats
exploitatie

Doordat er meer begrafenissen plaats hebben gevonden
(zie toelichting baten) worden er meer gelden gedoteerd
€ 43.000 (N) aan de voorziening begraafplaats plaatsen (= hogere last).
Het verschil tussen de lasten en baten is het "Begraafrecht"
welke via de exploitatie wordt verantwoord.

Waterhuishouding

De hogere stijging komt doordat een deel van het slootsel
uit de watergangen is afgevoerd door een aannemer in
€ 34.000 (N)
plaats van onze eigen buitendienst. Daarnaast zijn de
tarieven per ton gestegen.

Openbare werken
SNV

Dit betreft de samenwerking SNV Openbare werken welke
Oldebroek uitvoert. Alleen de personeelskosten zijn
begroot en niet de materiële uitgaven. Hierdoor zijn er
€ 129.000 (N) meer kosten gemaakt dan begroot. Deze kosten zijn ook
door gefactureerd aan de deelnemende gemeenten
waardoor er ook een voordeel is aan de batenzijde. Alleen
het eigen deel blijft voor rekening van Oldebroek.
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Regionaal afval SNV

Werkregio Water en
Riolering

Door fiscale wijzigingen lopen de vergoedingen van het
Afvalfonds niet meer via de gastheer gemeente Oldebroek.
Deze verrekent het afvalfonds nu rechtstreeks met de
afzonderlijke gemeenten. Dit zorgt met name voor hogere
€ 5.257.000 (N)
lasten en baten in de begroting van Oldebroek welke tegen
elkaar wegvallen. Zie ook de baten zijde. Het saldo wat
daartussen blijft hangen is de afrekening van het project
Zwerfafval met de regiogemeenten.
Er zijn meer uitgaven gedaan op de regionale
samenwerking Water en Riolering. Deze hogere lasten
€ 131.000 (N)
worden gecompenseerd door een voordeel aan de
batenzijde.

Reiniging

Er is per saldo minder uitgegeven dan begroot op het totale
product afval (400k). Daarnaast vindt er een hogere dotatie
(= last) plaats aan de voorziening dan begroot (360k). Afval
betreft een gesloten (financieel) systeem. Per saldo heeft
€ 50.000 (V)
het geen effect op de exploitatie vanwege de
corresponderende mutatie op de voorziening (m.u.v. btw
toerekening). Voor de kostendekkendheid, zie de paragraaf
Lokale Heffingen.

Riolering

Dit nadeel wordt veroorzaakt door een dotatie aan de
voorziening Riolering (= last) van 55k. Riolering betreft een
gesloten (financieel) systeem. Per saldo heeft dit geen
€ 49.000 (N) effect op de exploitatie vanwege de corresponderende
mutatie op de voorziening (m.u.v. btw toerekening door
lagere investeringen als begroot). Voor de
kostendekkendheid zie de paragraaf Lokale Heffingen.

BATEN
Baten
Begraafplaatsrechten

Bouwgrond in
exploitatie

Openbare werken
SNV

Er waren dit jaar meer begrafenissen dan begroot. De
€ 109.000 (V) gelden voegen we toe aan de voorziening Begraafplaatsen
(via de lastenzijde).
Alle resultaten worden geactiveerd. Het saldo tussen baten
en lasten zijn winstnemingen, vertragingen in uitgifte van
gronden, aankoop van gronden en apparaatskosten. Een
€ 2.171.000 (N) uitgebreide toelichting is opgenomen in de MPG 2022. Dit
bedrag verrekenen we met de Reserve Algemeen
Grondbedrijf (RAG). Per saldo is er geen effect op de
exploitatie.
Dit betreft de samenwerking SNV Openbare werken welke
Oldebroek uitvoert. Er waren meer kosten gemaakt aan
lastenkant waardoor ook meer kosten zijn doorberekend
€ 116.000 (V)
aan de deelnemende gemeenten waardoor er op de baten
een voordeel ontstaat. Zie ook toelichting aan de lasten
zijde.
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Regionaal afval SNV

Er waren hogere opbrengsten op de uitvoering van het
€ 5.178.000 (V) regionale afval ten opzichte van de begroting. Zie voor een
toelichting ook de post Regionale Afval aan de lastenzijde.

Werkregio Water en
Riolering

Er zijn meer inkomsten van de regionale samenwerking
€ 131.000 (V) Water en Riolering. Tegenover deze hogere inkomsten
staan ook uitgaven aan de lastenkant.

Afvalstoffenheffing

De totale afvalstoffenheffing is € 30.000 lager uit gevallen
als begroot. Dit zit hem met name in het minder vaak
aanbieden van de grijze container. Afval betreft een
€ 30.000 (N)
gesloten (financieel) systeem en dit wordt verrekend met
de voorziening Afval. Voor de totale kostendekkendheid,
zie de paragraaf Lokale Heffingen.

Reiniging

Er is een nadeel doordat de onttrekking aan de voorziening
Afval niet plaats vindt (188k). Dit is een dotatie geworden
welke plaats vindt aan de lastenzijde. Daarnaast was er een
voordeel op de dividenduitkering van Omrin (38k) en waren
€ 87.000 (N)
de inkomsten uit diverse afvalstromen hoger (63k) dan
begroot. Afval betreft een gesloten (financieel) systeem.
Deze middelen blijven beschikbaar voor Afval. Voor de
kostendekkenheid, zie de paragraaf Lokale Heffingen.

Riolering

Er is een nadeel doordat de onttrekking aan de voorziening
Riolering niet plaats vindt die begroot was. Riolering betreft
€ 201.000 (N) een gesloten (financieel) systeem. Deze middelen blijven
beschikbaar voor Riolering. Voor de kostendekkenheid, zie
de paragraaf Lokale Heffingen.

SALDO
Overige verschillen
(< €25.000)
Saldo progr.

€ 29.000 (V)
€ 450.000 (N)

Toelichting op mutaties reserves
De mutaties reserves hebben per saldo een positief effect van € 9.000 op de exploitatie. Dat is
€ 55.000 meer dan begroot.
Hieronder lichten we de verschillen toe:
Verschillenanalyse reserves
Reserve

Baten/Lasten

Reserve grondexploitatie. Conform besluitvorming in het MPG 2022. Samen
met de afwijkingen in de exploitatie heeft het grondbedrijf geen effect op het
saldo.
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€ 666.000 (V)

Reserve Hart van Oosterwolde. De winstneming van het Hart van Oosterwolde
wordt toegevoegd aan de reserve conform het besluit in het MPG. Deze
middelen dienen ter dekking van de afschrijvingslasten van het project HvO.

€ 245.000 (N)

Reserve onderhoud beheerplannen. Er is minder geld uitgegeven aan de
beheerplannen openbare ruimte dan begroot. Daardoor is de onttrekking ook
niet gerealiseerd.

€ 366.000 (N)

Totaal reserve mutatie

€ 55.000 (V)

2.4.6 Verbonden partijen
Hieronder staan de bij het programma behorende verbonden partij(en). De financiële gegevens die
worden weergegeven zijn afhankelijk van de laatst bekende cijfers. Als de werkelijke cijfers van 2020
nog niet gereed waren zijn de begrote gegevens van 2021 of de laatst bekende jaarrekeningcijfers
weergegeven.
Bedragen x € 1.000
Vennootschappen en coöperaties
Naam verbonden partij Afvalsturing Friesland (Omrin)
Vestigingsplaats

Leeuwarden

Website

https://www.omrin.nl/

Partijen

De aandeelhouders van Afvalsturing Friesland zijn de Friese gemeenten, de
Groninger gemeenten Appingedam, Delfzijl Westerwolde, Groningen, Het
Hogeland en Westerkwartier, regio Noord-Veluwe (Elburg, Ermelo,
Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten) en NV Irado (Capelle aan den
IJssel, Schiedam, Vlaardingen, Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk).

Doel/maatschappelijk
belang
Bestuurlijk belang

Afval op een professionele, innovatieve en duurzame manier in te zamelen,
te bewerken en te verwerken.
Als aandeelhouder heeft de Gemeente Oldebroek zeggenschap in de
algemene vergadering van aandeelhouders. Een collegelid
vertegenwoordigt de Gemeente Oldebroek en de Noord Veluwse
gemeenten hierin.
Het financiële belang is de dividenduitkering. De gemeente bezit 58
aandelen van € 450,- nominaal.
Bestuurder: portefeuillehouder Duurzaamheid. Team: Beheer openbare
ruimte. Gemeenteraad wordt geïnformeerd via: P&C-cyclus (budgetcyclus).
Frequentie overleggen: twee keer per jaar.

Financieel belang
Beheersarrangement

Risico's

De belangrijkste risico’s voor de vennootschap liggen in de technische
beschikbaarheid van de kapitaalintensieve installaties, de beschikbaarheid
van afval en de ontwikkelingen op de energiemarkt. Langdurige stilstand,
onvoldoende beschikbaarheid van afval of dalende energieprijzen kunnen
een belangrijke impact hebben op het resultaat van Afvalsturing Friesland.
Jaar financieel resultaat 2021
Financieel resultaat
€ 4.936
Jaar van Bijdrage / Baat 2021

Bijdrage (-) / Baat (+)

€ 40

Financiële gegevens

Begindatum

Bedrag

Einddatum

Bedrag

Eigen vermogen

1-1-2021

€ 61.055

31-12-2021

€ 64.757
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Vreemd vermogen

1-1-2021

Naam verbonden partij

Gastvrije Randmeren

Vestigingsplaats

Harderwijk

Website

www.gastvrijerandmeren.nl

Partijen

De gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren is een samenwerkingsverband
van de gemeenten Gooise Meren, Huizen, Blaricum, Eemnes, Bunschoten,
Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Kampen,
Dronten, Zeewolde en Almere.

Doel/maatschappelijk
belang

Gastvrije Randmeren heeft als doel de kwaliteit van het natuur- en
recreatiegebied Randmeren te verhogen en de robuustheid van het gebied
te versterken. Het werkgebied van de coöperatie Gastvrije Randmeren
strekt zich uit van Hollandse Brug tot Ketelbrug, een langgerekte
merenreeks van ruim tachtig kilometer.
Een lid van het college vertegenwoordigt onze gemeente in het algemeen
bestuur.

Bestuurlijk belang
Financieel belang

Beheersarrangement

Risico's

€ 132.770

31-12-2021

€ 128.437

Een jaarlijkse bijdrage van € 11.000,-. De bijdrage wordt jaarlijks
geïndexeerd op basis van de gemiddelde prijsstijging van de netto materiële
overheidsconsumptie (septembercirculaire).Per 2022 stopt het
lidmaatschap van Oldebroek. Dit is opgenomen in de verdien- en
bespaarmogelijkheden.
Bestuurder: wethouder natuur, recreatie en toerisme. Team: Ruimte.
Gemeenteraad wordt geïnformeerd via: begroting en rekening van de
coöperatie. Frequentie overleggen: twee keer per jaar. De coöperatie
Gastvrije Randmeren is via een dienstverleningsovereenkomst 'aangehaakt'
bij Regio Noord-Veluwe. Het financieel beheer van de coöperatie wordt
gevoerd door Regio Noord-Veluwe.
Niet van toepassing.

Jaar financieel resultaat 2020

Financieel resultaat

€ -94

Jaar van Bijdrage / Baat 2021

Bijdrage (-) / Baat (+)

€ -11

Financiële gegevens

Begindatum

Bedrag

Einddatum

Bedrag

Eigen vermogen

1-1-2020

€ 14.179

1-1-2021

€ 14.005

Vreemd vermogen

1-1-2020

€ 334

1-1-2021

€ 686
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2.5 Dienstverlening
2.5.1 Algemeen
Wethouders Bob Bergkamp en Ben Engberts
Beschrijving programma
Dienstverlening aan inwoners en ondernemers is een belangrijke taak voor ons. Uitgangspunt is onze
dienstverleningsvisie 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan! In dit programma beschrijven we de
ontwikkelingen en verbeteringen van onze dienstverlening.
2.5.2 Successen en tegenvallers
Meest opvallende successen
 In 2021 is een actieplan DIV opgesteld om de archieven op orde te brengen. In onze archieven
was achterstand in het overdragen en vernietigen van dossiers. De archieven van voor 1999
zijn inmiddels succesvol overgedragen aan het streekarchivariaat voor langdurige opslag. Ook
is een groot deel van de wettelijk te vernietigen stukken inmiddels verwerkt.


Door corona hebben het thuiswerken en hybride werken een vlucht genomen. Als organisatie
hebben we onze medewerkers zo goed mogelijk gefaciliteerd met de benodigde
hulpmiddelen, zodat er op een veilige (Arbo-proof) manier kon worden gewerkt. Ook zijn een
aantal vergaderruimten aangepast om hybride vergaderen mogelijk te maken. Onze
dienstverlening naar de inwoners heeft standgehouden, ook op afstand.

Meest opvallende tegenvallers
 De uitvoering van het actieplan dienstverlening is gestart. Er is een werkgroep gevormd vanuit
de verschillende teams. Deze werkgroep is gestart met het vormen van een nieuwe visie op
dienstverlening. Door het voortijdig vertrek van onze trainee is de uitvoering vertraagd. Ook
het uitwerken van de serviceformules is mede hierdoor vertraagd. Dit wordt komend jaar
verder opgepakt. In 2022 komt een voorstel voor een vaste bezetting op het terrein van
dienstverlening, zodat er meer continuïteit ontstaat.


Overheidsorganisaties hebben de wettelijke verplichting om hun websites en apps te laten
voldoen aan de eisen uit het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid. Dit houdt in
dat websites en apps toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. Hierover
moet verantwoording worden afgelegd in een toegankelijkheidsverklaring. Voor onze
belangrijkste websites, waaronder www.oldebroek.nl, lieten we de toegankelijkheid
onderzoeken en stelden we een toegankelijkheidsverklaring op. Ook hebben we in kaart
gebracht voor welke websites de gemeente medeverantwoordelijk is, bijvoorbeeld omdat zij
mede-opdrachtgever is of meebetaalt. Zie voor het overzicht en de verklaringen
www.oldebroek.nl/overzichttoegankelijkheid. Op dit moment zijn nog niet al onze websites
digitaal toegankelijk, daarom blijven wij ook in 2022 werken aan toegankelijke(re) websites.
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2.5.3 Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan
2.5.3.1 Onze dienstverlening wordt gewaardeerd
Wat wilden we bereiken?
Inwoners en ondernemers ervaren onze dienstverlening als betrouwbaar en veilig. We zijn transparant over het
gebruik van gegevens van onze inwoners.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
We beleggen de taken en verantwoordelijkheden vanuit de Baseline Informatiebeveiliging
Overheid (BIO).
Toelichting:

De planning is om de belegging van de verantwoordelijkheden uiterlijk Q2 van 2022 gereed te hebben.
Indicator: De taken en verantwoordelijkheden vanuit de BIO zijn belegd.
Normwaarde

Resultaat

Bron

100%

0%

ENSIA

Voortgang

Toelichting:
De audit van ons Information Security Management System (ISMS) zit in de afrondende fase. Nadat we de
definitieve rapportage met bijbehorende verklaring hebben ontvangen, worden de gesprekken gestart over het
beleggen van de uitvoeringsverantwoordelijkheid ten aanzien van de BIO-maatregelen. Dit traject wordt in
2022 afgerond.
Indicator: Onze digitale dienstverlening heeft een minimale uptime van 98 %.
Normwaarde

Resultaat

Bron

98%

99,85%

Website gemeente Oldebroek

Voortgang

Toelichting:
De uptime van onze website was in 2021 99,85 %.
Wat wilden we bereiken?
Inwoners en ondernemers ervaren onze dienstverlening als persoonlijk en toegankelijk. We denken mee als iets
niet kan en hanteren helder taalgebruik. We komen onze afspraken en toezeggingen na.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
We zoeken de balans tussen een efficiënte, maar ook kwalitatief goede dienstverlening.
Toelichting:

In 2021 is begonnen met het opstellen van de serviceformules. Medio 2022 wordt dit afgerond en
geïmplementeerd. De serviceformules worden onderdeel van de strategie en visie op dienstverlening.
Indicator: Waardering over dienstverlening door inwoners en ondernemers
Normwaarde

Resultaat

Bron

7,5

Nog niet beschikbaar

WSJG
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Voortgang

Toelichting:
In 2021 is niet deelgenomen aan 'Waar Staat Je Gemeente'. Er is gekozen om over te gaan op een directe
manier van het meten van klantcontacten. De aanbesteding voor een applicatie om deze nieuwe manier van
meten te ondersteunen is doorlopen. Het meten start in 2022.
In 2021 zijn wel de uitkomsten bekend geworden van de klantmetingen van de jeugdzorg en Wmo. Binnen de
jeugdzorg hebben ouders andere ouders gevraagd naar hun ervaringen. De meeste ouders zijn tevreden over
de hulp van het CJG. Binnen de Wmo wordt gemiddeld een 7,6 gegeven voor de gesprekken met het Sociaal
Team. Het merendeel van de inwoners geeft aan een positief resultaat te zien in de ondersteuning die zij
ontvangen.

2.5.4 Verplichte indicatoren
Bij het programma Dienstverlening horen geen verplichte indicatoren.

2.5.5 Financiën
Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000
Financieel overzicht
Exploitatie

Totaal lasten

Rekening
2020

Begroting Begroting Rekening
Verschil
2021
2021 na
2021
Begr/Rek
primitief
wijziging
-1.741
-1.795
-1.848
-1.893
-45
1.055

1.101

1.235

1.620

385

-685

-694

-613

-273

340

Toevoeging reserves )*

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves )*

40

0

40

40

0

Saldo reservemutaties

40

0

40

40

0

-645

-694

-573

-233

340

Totaal baten
Saldo programma voor bestemming

Saldo programma na bestemming

(*'-'=toevoeging aan reserve (last exploitatie); '+'=onttrekking aan reserve (baat exploitatie)

Financiële analyse (is onderdeel van de jaarrekening)
Toelichting op de financiële verschillen tussen begroting en jaarrekening (> €25.000 op productniveau)
Alle verschillen zijn incidenteel van aard, dus worden in 2022 in principe niet weer verwacht.
Het resultaat van dit programma was in 2021 € 233.000 nadelig. Vóór reservemutaties bedroeg het
resultaat € 273.000 nadelig. Dat is € 340.000 voordeliger dan begroot en wordt veroorzaakt door
€ 45.000 hogere lasten en € 385.000 hogere baten.
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Hieronder lichten we de verschillen toe:

Product

Voordeel of nadeel
(€)
Toelichting

LASTEN
BATEN
Opbrengst
Omgevingsvergunningen

De gemeente is afhankelijk van de economische
conjunctuur en ontwikkelingen in de bouwmarkt. Door hele
€ 405.000 (V) grote bouwaanvragen is de opbrengst ruim €400.000 hoger
dan geraamd. De ontwikkelingen op bedrijventerrein H2O
zijn hierin bepalend geweest.

SALDO
Overige verschillen
(< €25.000)
Saldo progr.

€ 65.000 (N)
€ 340.000 (V)

Toelichting op mutaties reserves
De mutaties reserves hebben per saldo een positief effect van € 40.000 op de exploitatie. Dit wijkt niet
af van wat is begroot.
2.5.6 Verbonden partijen
Hieronder staan de bij het programma behorende verbonden partij(en). De financiële gegevens die
worden weergegeven zijn afhankelijk van de laatst bekende cijfers. Als de werkelijke cijfers van 2020
nog niet gereed waren zijn de begrote gegevens van 2021 of de laatst bekende jaarrekeningcijfers
weergegeven.
Bedragen x € 1.000
Gemeenschappelijke regelingen
Naam verbonden partij Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe
Vestigingsplaats

Elburg

Website

https://www.streekarchivariaat.nl/

Partijen

Voor het beheer van het streekarchivariaat werken de gemeenten Elburg,
Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek samen.
Doen wat in de Archiefwet staat, namelijk archieven in goede, geordende en
toegankelijke staat bewaren. Bezoekers kunnen gratis onderzoek doen in de
archieven en collecties van het streekarchivariaat.

Doel/maatschappelijk
belang
Bestuurlijk belang

De Archiefcommissie Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe adviseert het
bestuur van centrumgemeente Elburg over algemene beleidszaken die het
streekarchivariaat aangaan. Deze commissie bestaat uit leden van het
college van B&W van alle deelnemende gemeenten.
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Financieel belang

De gemeente draagt een vijfde deel bij in de jaarlijkse kosten voor
salarissen, inhuur, internet en onderhoud virtuele studiezaal en
archiefbeheersysteem. Daarnaast verdelen we kosten van
archiefmedewerkers op basis van inwoneraantal.

Beheersarrangement

Bestuurder portefeuillehouder dienstverlening. Team: Facilitaire zaken. We
informeren de gemeenteraad via het jaarverslag. Frequentie overleggen
archiefcommissie: twee keer per jaar.

Risico's

Niet voldoen aan de Wet revitalisering generiek toezicht.

Jaar financieel resultaat 2021

Financieel resultaat

€ 164

Jaar van Bijdrage / Baat 2022

Bijdrage (-) / Baat (+)

€ -176

Financiële gegevens

Begindatum

Bedrag

Einddatum

Bedrag

Eigen vermogen

1-1-2021

€

31-12-2021

€

Vreemd vermogen

1-1-2021

€

31-12-2021

€

Naam verbonden partij

Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O

Vestigingsplaats

Hattem

Website

Geen

Partijen

De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek.

Doel/maatschappelijk
belang

De bedrijfsvoeringsorganisatie verzorgt voor de deelnemers de
ondersteuning op het terrein van de automatisering en creëert daarmee de
voorwaarden voor een efficiënte en klantgerichte bedrijfsvoering.

Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit wethouders van de 3 gemeenten.

Financieel belang

De gemeente draagt bij in de jaarlijkse kosten via vastgestelde
verdeelsleutels.
Bestuurder: portefeuillehouder Bedrijfsvoering. Team: Facilitaire zaken.
Gemeenteraad wordt geïnformeerd via: jaarverslag. Frequentie overleggen:
ten minste twee keer per jaar.
De deelnemers nemen minder diensten af dan op basis van de beschikbare
capaciteit verwacht mag worden. Aansprakelijkheidsstellingen bij
taakuitvoering.

Beheersarrangement

Risico's

Jaar financieel resultaat 2021

Financieel resultaat

€ -292

Jaar van Bijdrage / Baat 2022

Bijdrage (-) / Baat (+)

€ -1.005

Financiële gegevens

Begindatum

Bedrag

Einddatum

Bedrag

Eigen vermogen

1-1-2021

€ 110

31-12-2021

€ -232

Vreemd vermogen

1-1-2021

€ 2.582

31-12-2021

€ 2.671
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2.6 Algemene dekkingsmiddelen
2.6.1 Algemeen
Wethouder Ben Engberts
Beschrijving programma
Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten zonder vooraf bepaald bestedingsdoel. Dit programma
behelst onder andere de inkomsten uit de Algemene Uitkering, dividenden en lokale heffingen.
2.6.2 Successen en tegenvallers
Meest opvallende successen
 Het afgelopen jaar hebben we geen grote financiële knelpunten zien ontstaan binnen de
budgetten op de diverse beleidsterreinen. Door tijdig bij te sturen zijn de kosten binnen de
huidige budgetten gebleven.


De door corona veroorzaakte extra kosten hebben we kunnen dekken vanuit de door het rijk
ter beschikking gestelde aanvullende corona middelen. Uit deze extra middelen hebben we
ook diverse maatschappelijke organisaties een steun in de rug kunnen geven



We mogen extra middelen opnemen die eraan komen als compensatie voor de jeugdzorg. Het
rijk heeft in ieder geval voor 2021 en 2022 definitief middelen beschikbaar gesteld. Daarnaast
is het jaarlijkse tekort zoals dat is berekend door het adviesbureau AEF overgenomen door de
arbitragecommissie. Het nieuwe kabinet moet hier uiteindelijk een definitieve beslissing over
nemen. In overleg tussen de VNG en provinciale toezichthouder is afgesproken dat
gemeenten vanaf 2023 het berekende bedrag van AEF voor 75% mogen opnemen als stelpost
in de begroting. Ook Oldebroek heeft dat gedaan in de nieuwe begroting 2022-2025. Dit
bedrag neemt wel jaarlijks weer af omdat het Rijk ervan uitgaat dat er in de loop van de tijd
bezuinigd kan worden op de jeugdzorg.



De mei- en septembercirculaire hebben naar saldo een positief effect op het begrotingssaldo.
Dit wordt mede veroorzaakt door het vastklikken van het accres door de overheid om meer
stabiliteit en rust te creëren tijdens de corona-pandemie.

Meest opvallende tegenvallers
Er zijn hier geen tegenvallers te melden.
2.6.3 Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan
2.6.3.1 We staan voor een forse financiële opgave
Wat wilden we bereiken?
Een sluitende meerjarenbegroting.

Voortgang

Wat zouden we daarvoor gaan doen?
We houden maximaal vast aan de doelstellingen uit het bestuursakkoord, maar minimaliseren
nieuw beleid. Daarnaast geven we uitvoering aan een ambitieus meerjarig bezuinigingstraject
(verdien- en bespaarmogelijkheden).
Toelichting:
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Mede door de herverdeeleffecten van het gemeentefonds en extra middelen voor jeugdhulp is het wederom
gelukt om een sluitende meerjarenbegroting bij de provincie aan te leveren. Beide effecten zijn echter nog niet
definitief. De extra middelen voor jeugd zijn wel definitief voor de jaren 2021 en 2022, maar de bekostiging
vanaf 2023 is overgelaten aan het nieuwe kabinet. Die ontwikkelingen zien er positief uit. Door toezichthouders
is toegezegd dat wij als gemeente toch rekening mogen houden met extra middelen jeugd voor de jaren 20232025. De geraamde bedragen zijn op 75 % vanuit de hervormingsagenda jeugd gebaseerd. Het genoemde
percentage is een behoedzaam geschat percentage. De herverdeeleffecten van het gemeentefonds laten we
vanaf 2023 met € 15,- per jaar en per inwoner ingroeien tot een maximaal bedrag van € 41,- per inwoner. Door
deze extra middelen is de meerjarenbegroting sluitend. Dit neemt niet weg dat wij de ingeboekte
bezuinigingsmaatregelen blijven monitoren en deze individueel gaan beoordelen.

2.6.4 Verplichte indicatoren
De indicatoren komen uit 'waar staat je gemeente'. De laatst bekende gegevens leest u hieronder. Een
toelichting op de indicatoren vindt u in de bijlage 'toelichting verplichte indicatoren'. Voor de
ontwikkeling van de indicatoren verwijzen we u naar de bijlage 'ontwikkeling verplichte indicatoren'.
Verplichte indicatoren
Indicator

Eenheid

Periode

Oldebroek Nederland

Woonlasten
éénpersoonshuishouden
Woonlasten
meerpersoonshuishouden
WOZ-waarde woningen

Euro per jaar

2021

741

733

Euro per jaar

2021

786

810

Per duizend euro

2021

303

290

Demografische druk

%

2021

78,8

70,1

2.6.5 Financiën
Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000
Financieel overzicht
Exploitatie

Totaal lasten

Begroting Begroting Rekening
Verschil
2021
2021 na
2021
Begr/Rek
primitief
wijziging
-3.006
-3.334
-3.598
-2.885
713

Totaal baten

44.758

44.238

46.419

46.683

264

Saldo programma voor bestemming

41.752

40.904

42.820

43.798

977

Toevoeging reserves )*

-2.058

0

-1.112

-1.359

-246

Onttrekking reserves )*

1.113

0

446

187

-259

Saldo reservemutaties

-945

0

-666

-1.172

-506

40.807

40.904

42.154

42.626

471

Saldo programma na bestemming

Rekening
2020

(*'-'=toevoeging aan reserve (last exploitatie); '+'=onttrekking aan reserve (baat exploitatie)
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Financiële analyse (is onderdeel van de jaarrekening)
Toelichting op de financiële verschillen tussen begroting en jaarrekening (> €25.000 op productniveau)
Alle verschillen zijn incidenteel van aard, dus worden in 2022 in principe niet weer verwacht.
Het resultaat van dit programma was in 2021 € 42.626.000 voordelig. Vóór reservemutaties bedroeg
het resultaat € 43.798.000. Dat is € 977.000 positiever dan begroot en wordt veroorzaakt door
€ 713.000 lagere lasten en € 264.000 hogere baten.
Hieronder lichten we de verschillen toe:

Product

Voordeel of nadeel
(€)
Toelichting

LASTEN

Algemene baten en lasten

Interne beleggingen

Vennootschapsbelasting

Dit voordeel komt deels voort uit de jaarrekening
2020. In 2021 kwamen er facturen binnen die
financieel nog verantwoord moesten worden in de
jaarrekening 2020. Deze zijn in overleg met de
accountant op een centrale plek verantwoord (114k).
€ 164.000 (V)
Ook de nagekomen facturen in 2022 (-/- 39k) na het
sluiten van de boeken, zijn op deze post verantwoord.
Daarnaast stond er 78k gereserveerd op de stelpost
Algemene Uitkering. Op deze gelden is geen beroep
gedaan in 2021.
Dit betreft een voordeel op rentekosten. Vanwege het
€ 91.000 (V) doorschuiven van investeringen was het nog niet nodig
om aanvullend vreemd vermogen aan te trekken.
Er zijn tot nu toe (voorlopige) aangiften gedaan over de
afgelopen jaren. Er is in 2021 per saldo 19k betaald. De
afrekening moet over meerdere jaren worden bezien.
€ 256.000 (V)
Hiervoor zijn middelen gereserveerd in de Algemene
Reserve. Het restantbedrag (256k) nemen we via een
budgetoverheveling mee naar 2022.

BATEN

Geldleningen/uitzettingen

Uitkeringen
gemeentefonds

Dit nadeel wordt met name veroorzaakt door de lening
"Toekomst Bestendig Wonen". Omdat nog niet het
gehele bedrag aan leningen is uitgegeven zijn er
€ 28.000 (N)
minder rente inkomsten dan begroot. Daardoor zijn de
beheerskosten aan de lastenzijde ook 13k lager als
begroot.
Dit voordeel betreft de uitkomst van de
decembercirculaire. Deze bestond uit
coronacompensatie ter hoogte van 246k welke we
€ 469.000 (V)
hebben toegevoegd aan de coronareserve. Het restant
ter hoogte van 223k is een voordeel voor de
jaarrekening.
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SALDO
Overige verschillen (<
€25.000)

€ 25.000 (V)

Saldo progr.

€ 977.000 (V)

Toelichting op mutaties reserves
De mutaties reserves hebben per saldo een negatief effect van € 1.172.000 op de exploitatie. Dat is
€ 506.000 minder dan begroot.
Hieronder lichten we de verschillen toe:
Verschillenanalyse reserves
Reserve

Baten/Lasten

Algemene reserve. De Vennootschapsbelasting is minder uitbetaald dan
begroot. Hierdoor is ook de onttrekking aan de Algemene Reserve lager (259k).
Dit budget hevelen we over naar 2022.

€ 259.000 (N)

Coronareserve. Via de decembercirculaire zijn nog extra gelden ontvangen voor
coronacompensatie. Deze middelen voegen we toe aan de coronareserve. Op
dat moment kon de begroting niet meer aangepast worden. Dit mag enkel in
het huidige boekjaar.

€ 247.000 (N)

Totaal reserve mutatie

€ 506.000 (N)

2.6.6 Verbonden partijen
Hieronder staan de bij het programma behorende verbonden partij(en). De financiële gegevens die
worden weergegeven zijn afhankelijk van de laatst bekende cijfers. Als de werkelijke cijfers van 2020
nog niet gereed waren zijn de begrote gegevens van 2021 of de laatst bekende jaarrekeningcijfers
weergegeven.
Bedragen x € 1.000
Vennootschappen en coöperaties
Naam verbonden partij Alliander BV
Vestigingsplaats

Arnhem

Website

https://www.alliander.com/nl

Partijen

51 deelnemende gemeente, vier provincies, NV Houdstermaatschappij
GKNH en NV Houdstermaatschappij EZW.

Doel/maatschappelijk
belang

De levering van elektriciteit veiligstellen en dividend genereren via belegging
van middelen. Alliander verstrekt geen gegevens over verwachte financiële
resultaten, omdat dit de rating bij de verschillende agency ’s op het spel zou
kunnen zetten.
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Bestuurlijk belang

Financieel belang
Beheersarrangement

Risico's

Vanwege het aandelenbezit heeft de gemeente Oldebroek zeggenschap in
de algemene vergadering van aandeelhouders. Een collegelid
vertegenwoordigt de gemeente Oldebroek hierin. In het
grootaandeelhoudersoverleg vertegenwoordigt het Nuval-platform de
gemeente Oldebroek. (Nuval staat voor Nuon, Vitens en Alliander. De
deelnemers aan het platform kunnen onderling kennis uitwisselen en
externe deskundigen inschakelen waar de kosten van gedeeld worden.
Het financiële belang is de dividenduitkering. De gemeente heeft 269.681
aandelen.
Bestuurder: portefeuillehouder Bedrijfsvoering. Team: Advies &
ondersteuning. Gemeenteraad wordt geïnformeerd via: P&C-cyclus
(budgetcyclus). Frequentie overleggen: twee keer per jaar.
Door de verkoop van de aandelen ontstaat verlies van dividenden.

Jaar financieel resultaat 2021

Financieel resultaat

€ 242.000

Jaar van Bijdrage / Baat 2021

Bijdrage (-) / Baat (+)

€ 185

Financiële gegevens

Begindatum

Bedrag

Einddatum

Bedrag

Eigen vermogen

1-1-2021

€ 4.328.000

31-12-2021

€ 4.470.000

Vreemd vermogen

1-1-2021

€ 5.094.000

31-12-2021

€ 5.739.000

Naam verbonden partij

BNG Bank NV

Vestigingsplaats

Den Haag

Website

https://www.bngbank.nl/

Partijen

Diverse overheidsinstellingen.

Doel/maatschappelijk
belang

BNG is de bank van overheden en instellingen voor het maatschappelijk
belang. BNG Bank biedt gespecialiseerde financiële dienstverlening.
Hiermee draagt de bank eraan bij dat de kosten van maatschappelijke
voorzieningen voor de burger zo laag mogelijk zijn.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft via stemrecht zeggenschap in BNG Bank. Het
aandelenbezit zien we als een duurzame belegging.
Het financiële belang is de dividenduitkering. De gemeente bezit 9.750
aandelen van € 2,50 nominaal. De geschatte waarde van de participatie is €
727.258,- (€ 74,59 per aandeel, op basis van de jaarrekening 2019). In de
begroting gaan we uit van een structurele dividenduitkering. BNG Bank
emitteert leningen, die beursgenoteerd zijn. Om die reden is BNG Bank
gehouden aan de regels die de Autoriteit Financiële Markten stelt aan het
verstrekken van mogelijk koersgevoelige informatie. Het verstrekken van
cijfers en verwachtingen over eigen vermogen en netto resultaat valt daar
uitdrukkelijk onder. BNG Bank gaat pas tot publicatie van de gerealiseerde
resultaten over na behandeling van de door de externe accountant
goedgekeurde jaarrekening en het voorstel tot winstuitkering door de Raad
van Commissarissen.
Bestuurder: portefeuillehouder Bedrijfsvoering. Team: Advies &
ondersteuning. Gemeenteraad wordt geïnformeerd via: P&C-cyclus
(budgetcyclus). Frequentie overleggen: een keer per jaar.

Financieel belang

Beheersarrangement
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Risico's

De nettowinst per jaar bepaalt de hoogte van de dividenduitkering.

Jaar financieel resultaat 2021

Financieel resultaat

€ 236.000

Jaar van Bijdrage / Baat 2021

Bijdrage (-) / Baat (+)

€ 18

Financiële gegevens

Begindatum

Bedrag

Einddatum

Bedrag

Eigen vermogen

1-1-2021

€ 5.097.000

31-12-2021

€ 5.062.000

Vreemd vermogen

1-1-2021

€ 155.262.000

31-12-2021

€ 143.995.000

Naam verbonden partij

Waterbedrijf Vitens NV

Vestigingsplaats

Zwolle

Website

https://www.vitens.nl/

Partijen

Provincies en gemeenten

Doel/maatschappelijk
belang

De kwaliteit van het waterleidingnet veiligstellen en dividend genereren via
belegging van middelen. Deze middelen kunnen we vrij gebruiken voor
gemeentelijke taken.

Bestuurlijk belang

Vanwege het aandelenbezit heeft de Gemeente Oldebroek zeggenschap in
de algemene vergadering van aandeelhouders. Een collegelid
vertegenwoordigt de Gemeente Oldebroek hierin.
Het financiële belang is de dividenduitkering. De gemeente bezit 18.693
aandelen van € 1,- nominaal. Dat is 0,324% van het totaal aantal aandelen.
De geschatte waarde van de participatie is € 1.724.588 (€ 92,26 per
aandeel, op basis van de jaarrekening 2019).

Financieel belang

Beheersarrangement

Bestuurder: portefeuillehouder Bedrijfsvoering. Team: Advies &
ondersteuning. Gemeenteraad wordt geïnformeerd via: P&C-cyclus
(budgetcyclus). Frequentie overleggen: twee keer per jaar.

Risico's

Niet van toepassing

Jaar financieel resultaat 2021

Financieel resultaat

€ 19.400

Jaar van Bijdrage / Baat 2021

Bijdrage (-) / Baat (+)

€

Financiële gegevens

Begindatum

Bedrag

Einddatum

Bedrag

Eigen vermogen

1-1-2021

€ 559.000

31-12-2021

€ 600.000

Vreemd vermogen

1-1-2021

€ 1.340.000

31-12-2021

€ 1.388.000
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2.7 Overhead
2.7.1 Algemeen
Wethouder Ben Engberts
Beschrijving programma
We geven op een zo eenvoudig mogelijke manier meer inzicht in en zeggenschap over de totale
overheadkosten van onze organisatie. Vanuit de BBV moeten we de kosten van het primaire proces in
onze programma’s opnemen.
Overheadskosten zijn door de BBV gedefinieerd als alle kosten die samenhangen met de sturing en
ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Volgens deze definitie geven we eenduidig
inzicht volgens onderstaande uitgangspunten.


Directe kosten zoveel mogelijk direct toerekenen aan de betreffende taakvelden.



Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product
en behoren derhalve tot de overhead. Wanneer deze ondersteunende taken worden
uitbesteed, behoren de uitbestedingskosten bedrijfsvoering tot de overhead (bijvoorbeeld
uitbesteding salarisadministratie).



Sturende taken door hiërarchisch leidinggevenden behoren tot de overhead. De bijbehorende
loonkosten behoren ondeelbaar tot de overhead.



De positionering van een functie binnen de organisatie heeft geen invloed op de beoordeling
of er sprake is van overhead.

Bedragen * € 1.000
Soort kosten

Begroting na
wijziging 2021

Indirecte loonkosten

Realisatie 2021

4.567

4.496

Centraal budget inhuur

250

250

Opleidingen

173

98

2.095

2.304

Huisvesting

868

847

Organisatiebrede HR-lasten

549

433

DIV / Streekarchivaat

223

248

85

102

273

239

9.081

9.017

-335

-329

8.746

8.688

ICT

Verzekeringen
Overige materiele lasten
Subtotaal
Reserve mutaties
Totaal
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2.7.2 Verplichte indicatoren
Een toelichting op de indicatoren vindt u in de bijlage 'toelichting verplichte indicatoren'.
Verplichte indicatoren
Indicator

Eenheid

JR 2020

BG 2021

Formatie

Bezetting

Fte per 1.000
inwoners

7,6

7,6

7,5

De formatie is het aantal
werkplekken volgens het
formatieplan

Fte per 1.000
inwoners
Kosten per
inwoner

7,1

7,1

7,0

€772

802

802

Externe inhuur
Kosten als % van
(betreft in begroting de totale
uitsluitend 250K
loonsom + totale
continuïteitsbudget) kosten inhuur
externen

14,0%

1,6%

17,2%

De bezetting is de werkelijke
invulling van de werkplekken
Betreffen de totale
loonkosten van de ambtelijke
organisatie (ex griffie,
gemeenteraad, commissies
en bestuur) en overige
overheadkosten
Percentage van personeel wat
wordt ingehuurd ten opzichte
van het totale budget

Overhead

11,6%

12,87%

11,9%

Apparaatskosten

% van de totale
lasten

JR 2021 Toelichting

Het percentage kosten aan
overhead ten opzichte van
alle uitgaven van de
gemeente

2.7.3 Financiën
Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000
Financieel overzicht
Exploitatie

Totaal lasten

Rekening
2020

Begroting Begroting Rekening
Verschil
2021
2021 na
2021
Begr/Rek
primitief
wijziging
-8.753
-8.871
-9.081
-9.017
64
0

0

0

0

0

-8.753

-8.871

-9.081

-9.017

64

Toevoeging reserves )*

-602

-451

-458

-458

0

Onttrekking reserves )*

875

717

793

787

-5

Saldo reservemutaties

273

266

335

329

-5

-8.480

-8.606

-8.746

-8.688

59

Totaal baten
Saldo programma voor bestemming

Saldo programma na bestemming

(*'-'=toevoeging aan reserve (last exploitatie); '+'=onttrekking aan reserve (baat exploitatie)

80

Financiële toelichting
Toelichting op de financiële verschillen tussen begroting en jaarrekening (> €25.000 op productniveau)
Alle verschillen zijn incidenteel van aard, en worden daardoor in 2022 in principe niet weer verwacht.
Het resultaat in 2021 van dit programma was € 8.688.000 nadelig. Vóór reservemutaties bedroeg het
resultaat € 9.017.000 nadelig. Dat is € 64.000 positiever dan begroot en wordt veroorzaakt door
€ 64.000 lagere lasten.
Hieronder lichten we de verschillen toe:

Product

Voordeel of nadeel
(€)
Toelichting

LASTEN

Overhead

Dit voordeel komt met name door interne doorbelasting
van personele uren (overhead) naar diverse projecten. Ook
€ 64.000 (V) zijn er dit jaar geen onderzoeken geweest voor de
verbeteringen van dienstverlening welke onder dit
programma valt.

Saldo progr.

€ 64.000 (V)

Toelichting op mutaties reserves
De mutaties reserves hebben per saldo een positief effect van € 329.000 op de exploitatie. Dat is
€ 5.000 lager dan begroot.
Hieronder lichten we de verschillen toe:
Verschillenanalyse reserves
Reserve

Baten/Lasten

Overige verschillen < € 25.000

€ 5.000 (N)

Totaal reserve mutatie

€ 5.000 (N)

2.7.4 Verbonden partijen
Hieronder staan de bij het programma behorende verbonden partij(en). De financiële gegevens die
worden weergegeven zijn afhankelijk van de laatst bekende cijfers. Als de werkelijke cijfers van 2020
nog niet gereed waren zijn de begrote gegevens van 2021 of de laatst bekende jaarrekeningcijfers
weergegeven.
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3 Paragrafen (jaarverslag)
3.1 Lokale heffingen
Portefeuillehouder: wethouder Ben Engberts
3.1.1 Algemeen
De paragraaf lokale heffingen geeft informatie over het heffingenbeleid, de geschatte inkomsten, de
hoogte van de heffingen, de lokale lastendruk en het kwijtscheldingsbeleid.
3.1.2 Beleid
Wat wilden we bereiken?
Bij het bepalen van de tarieven voor gemeentelijke belastingen hanteren we de volgende
uitgangspunten:



In principe worden de gemeentelijke belastingen jaarlijks met niet meer dan het
inflatiepercentage verhoogd.
Voor producten en diensten hanteren we zoveel mogelijk kostendekkende tarieven.

Hieronder staat in het kort hoe we omgaan met deze uitgangspunten in het kader van de Besluit
Begroten en Verantwoorden (BBV) voorschriften.
Op grond van de gegevens uit de meicirculaire 2020 is het indexpercentage bepaald op 1,9 %.
De tarieven voor de begraafplaatsrechten 2021 zijn ten aanzien van de tarieven voor 2020 met het
indexpercentage verhoogd. De legestarieven zijn zoveel mogelijk kostendekkend gemaakt.
De tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn kostendekkend gemaakt, rekening houdend met de
op basis van de BBV vastgestelde uurlonen en overhead.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Met de volgende heffingen betaalt de gemeente specifieke kosten:





Afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval.
Rioolheffing voor het beheer van de gemeentelijke riolering.
Leges voor vergunningverlening.
Begraafplaatsrechten voor kosten van de gemeentelijke begraafplaatsen.

De inkomsten uit de onroerendezaakbelastingen, toeristenbelasting, forensenbelasting en
precariobelasting gebruiken we als algemeen dekkingsmiddel. De inkomsten uit de reclamebelasting
betalen we, na aftrek van de gemeentelijke kosten, door aan de ondernemersverenigingen.
3.1.3 Lokale heffingen
De lokale heffingen zijn een belangrijke inkomstenbron van de gemeente, naast de inkomsten uit het
gemeentefonds en de specifieke inkomensoverdrachten van het Rijk. Sommige lokale heffingen zijn
een algemeen dekkingsmiddel, zoals onroerende zaakbelastingen (OZB), forensenbelasting,
precariobelasting en toeristenbelasting. Andere lokale heffingen dekken specifieke kosten, zoals
afvalstoffenheffing, rioolheffing en begraafplaatsrechten.
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Waardering onroerende zaken
Volgens de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de
taxatie van onroerende zaken (gebouwen en grond). De WOZ-waarde is het bedrag dat een object zou
kunnen opbrengen op de waardepeildatum. De vastgestelde WOZ-waarden worden via beschikkingen
bekendgemaakt. Gemeenten, waterschappen en de rijksbelastingdienst gaan uit van dezelfde WOZwaarde.
De waarde van woningen en niet-woningen stellen we ieder jaar opnieuw vast. Voor het belastingjaar
2021 is de waardepeildatum 1 januari 2020. Eventuele veranderingen aan een object, door
bijvoorbeeld verbouw of aankoop van grond in 2020 zijn in de WOZ-waarde betrokken. In dat geval is
het object niet getaxeerd naar de situatie op 1 januari 2020, maar naar de toestand op 1 januari 2021.
Dit laatste heet de toestandspeildatum.
De waarden van woningen zijn op de waardepeildatum 1 januari 2020 gemiddeld met ongeveer 7 %
gestegen ten opzichte van de waardepeildatum 1 januari 2019. De waarden van niet-woningen zijn
gemiddeld met 0,7 % gedaald.
De Waarderingskamer is een onafhankelijk orgaan dat controleert of gemeenten de Wet waardering
onroerende zaken goed uitvoeren. Volgens de Waarderingskamer voert de gemeente Oldebroek de
wet WOZ al jaren goed uit. De gemeente ontvangt hiervoor als waardering vijf sterren. Dit algemeen
oordeel is van toepassing op een gemeente die WOZ-taxaties van goede kwaliteit levert en daarnaast
op alle onderdelen van het WOZ-werkproces voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. We hebben ook
voldoende maatregelen getroffen voor adequate aansturing en kwaliteitsbeheersing van de
werkzaamheden. De Waarderingskamer heeft toestemming gegeven om de WOZ-beschikkingen voor
2021 te versturen. Eind januari 2021 verstuurden we deze aan de belanghebbenden.
In november 2020, dus vóór verzending van de WOZ-beschikkingen voor 2021, zijn 1.082
voormeldingen verstuurd voor woningen waarvan de waarde voor 2021 bovengemiddeld gestegen
was. Daar hebben 92 mensen op gereageerd. Binnen zes weken na dagtekening kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen tegen de WOZ-beschikking. Inwoners is gevraagd eerst te bellen
met de gemeente alvorens een bezwaarschrift in te dienen. Als gevolg hiervan namen in
februari/maart 2021 ongeveer 270 inwoners contact op met de gemeente.
In 2021 zijn 136 bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen ontvangen (in 2020 was het aantal
bezwaarschriften 176 en in 2019 70). De bezwaarschriften in 2021 betreffen 126 woningen en 12 nietwoningen, in totaal dus 138 objecten.
Er is tegen 1,3 % van de WOZ-objecten bezwaar gemaakt. (In 2020 was dat 1,7 %). Alle
bezwaarschriften zijn afgehandeld.
De percentages WOZ-objecten waarvan de waarde na bezwaar is verminderd zijn:



Ten opzichte van het aantal objecten waarvoor het bezwaar is afgehandeld: 36,96 % (2020: 37,16
%)
Ten opzichte van het totaal aantal objecten: 0,47 % (2020: 0,64 %)
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Belastingen
De gecombineerde aanslagbiljetten onroerende zaakbelastingen, het vastrecht voor de
afvalstoffenheffing, rioolheffing, reclamebelasting en onderhoudsrechten begraafplaatsen zijn eind
januari 2021 verzonden. In verband met de invoering van diftar per 1 januari 2021, worden de
aanslagen afvalstoffenheffing voor de ledigingen die in 2021 plaatsvonden in januari 2022 verstuurd.
In geval van vertrek uit de gemeente of bij overlijden, zijn de ledigingen in 2021 in rekening gebracht.
Voor de overige belastingsoorten gelden andere verzenddata. De belastingen zijn opgelegd in
overeenstemming met de door de gemeenteraad vastgestelde verordeningen.
Bij de opstelling van de begroting 2021 en de verordening onroerende zaakbelastingen zijn de WOZwaarden zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Voor een aantal objecten is de waardering daarna nog
afgerond.
We heffen precariobelasting voor het hebben van een kraam, een verkoopwagen of daaraan gelijk te
stellen vervoermiddel en het daarbij innemen van grond voor uitstalling van te verkopen artikelen of
eetwaren op gemeentegrond die bestemd is voor de openbare dienst. Ook heffen we
precariobelasting voor het hebben van buizen, kabels, draden of leidingen onder, op of boven voor de
openbare dienst bestemde gemeentegrond. De gemeente Oldebroek mag deze belasting op buizen,
kabels, draden of leidingen nog tot en met het belastingjaar 2021 heffen.
Forensenbelasting leggen we op aan natuurlijke personen die hun hoofdverblijf niet binnen de
gemeente Oldebroek hebben en in onze gemeente meer dan negentig dagen in het jaar voor zichzelf
of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. Voor personen die wel in de gemeente
zijn ingeschreven, ontvangt de gemeente een uitkering van het Rijk. De forensenbelasting is een
(gedeeltelijke) compensatie voor het gemis aan inkomsten voor personen die niet in de gemeente
staan ingeschreven.
Toeristenbelasting heffen we voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente
tegen vergoeding, door personen die niet zijn ingeschreven in de gemeente Oldebroek.
Wat zijn de gerealiseerde opbrengsten uit belastingen?
De volgende inkomsten zijn in 2021 uit lokale heffingen ontvangen:
Bedragen * € 1.000
Lokale heffingen
Belastingsoort
Forensenbelasting

Begroting
primair

Begroting na
wijziging

Rekening

Verschil

30

30

32

2

Omgevingsvergunningen

1.068

1.201

1.477

276

OZB eigenaren

4.638

4.666

4.667

1

OZB gebruikers

736

748

738

-10

Precariobelasting

1.405

1.484

1.495

11

Reclamebelasting

32

0

-1

-1

Toeristenbelasting

677

587

598

11

8.586

8.716

9.006

291

Totaal
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Op verzoek van Ondernemersvereniging Oldebroek is besloten voor 2021 geen reclamebelasting te
innen, maar wel de voor 2021 geraamde reclamebelasting aan beide ondernemersverenigingen uit te
betalen.
Wat zijn de gerealiseerde opbrengsten uit rechten?
Voor het verrichten van diensten en het leveren van producten rekenen we kostendekkende tarieven.
In de tarieven van de rioolheffing en de begraafplaatsrechten houden we rekening met kosten van
groot onderhoud en vervanging in de toekomst.
In onderstaande tabel zijn de ontvangen rechten zichtbaar.
Bedragen * € 1.000
Lokale heffingen
Belastingsoort

Begroting
primair

Afvalstoffenheffing

Begroting na
wijziging

Rekening

Verschil

2.878

2.878

2.848

-30

549

549

658

109

32

0

-1

-1

Rioolheffing

1.551

1.551

1.552

1

Totaal

5.010

4.978

5.057
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Begraafplaatsrechten
Reclamebelasting

3.1.4 Kostendekkendheid
Bedragen * € 1.000
Kostendekking Afvalstoffenheffing
Berekening

Begroting na
wijziging

Kosten taakveld Afval

Realisatie

2.624

2.215

42

40

6

6

-457

-559

2.214

1.702

80

80

138

138

18

18

Overhead KCC-Belastingen (€ 45 per uur)

6

6

BTW (investeringen en exploitatielasten)

470

370

Onttrekking voorziening Afval ter egalisatie tarief

-15

533

Totale kosten

2.912

2.848

Opbrengst heffingen (incl. oninbaar en vermindering)

2.878

2.848

98,84%

100,00%

Kosten taakveld Wegen (Vegen 50%)
Kosten KCC-Belastingen
Inkomsten taakveld Afval excl. heffingen
Netto toe te rekenen kosten
Kwijtschelding
Overhead taakveld Afval (€ 45 per uur)
Overhead taakveld Wegen (Vegen) (€ 45 per uur)

Dekkingspercentage

Het beleid is om voor de afvalstoffenheffing maximaal 100% kostendekkend te zijn. Het tarief van de
afvalstoffenheffing wordt geëgaliseerd door de voorziening Afval. Begroot was een dotatie aan de
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voorziening afval van €15.000,-. In werkelijkheid is de dotatie € 533.000 geworden. De oorzaak hiervan
is voornamelijk dat de inzamelingskosten lager zijn uitgevallen dan begroot. Daarnaast zijn de
invoerkosten voor Diftar in 2021 lager uitgevallen dan begroot. Deze worden doorgezet naar 2022.
Bedragen * € 1.000
Kostendekking Rioolheffing
Berekening

Begroting na
wijziging

Kosten taakveld Riolering

Realisatie

917

911

Kosten KCC-Belastingen

15

15

Kosten taakveld Afwatering (33%)

44

56

Kosten taakveld Wegen (Vegen 33%)

64

61

Inkomsten taakveld Riolering excl. heffingen

-17

Netto toe te rekenen kosten

1.040

1.026

35

36

198

198

Overhead KCC-Belastingen (€ 45 per uur)

13

13

Overhead taakveld Afwatering (€ 45 per uur)

15

15

Overhead taakveld Wegen (Vegen) (€ 45 per uur)

18

18

471

190

-218

55

Totale kosten

1.573

1.553

Opbrengst heffingen (incl. oninbaar en vermindering)

1.551

1.552

98,58%

99,98%

Kwijtschelding
Overhead taakveld Riolering (€ 45 per uur)

BTW (investeringen en exploitatielasten)
Onttrekking voorziening Riool ter egalisatie tarief

Dekkingspercentage

Het beleid is om voor de rioolheffing maximaal 100% kostendekkend te zijn. Het tekort of overschot
wordt verrekend met de voorzienig Riolering. Begroot was een onttrekking aan de voorziening
riolering van € 218.000,- in werkelijkheid is dit een toevoeging geworden van € 55.000. De oorzaak
hiervan is voornamelijk dat er minder BTW kon worden en toegerekend aan rioolheffing, omdat de
geplande investeringen in Riool achterbleven bij de begroting (zie voor de toelichting hiervoor de
paragraaf kapitaalgoederen).
Bedragen * € 1.000
Kostendekking Begraven
Berekening

Begroting na
wijziging

Realisatie

Kosten taakveld Begraven

95

104

Netto toe te rekenen kosten

95

104

Overhead taakveld Begraven (€ 45 per uur)

55

55

Totale kosten

150

159

Opbrengst heffingen (incl. oninbaar en vermindering)

121

142

80,76%

89,13%

Dekkingspercentage

86

Dit onderdeel betreft de kostendekkendheid van het ter aarde bestellen. Het aantal ter aarde
bestellingen lag hoger dan begroot, waardoor de kosten en opbrengsten ook hoger waren. Deze
afwijking wordt veroorzaakt door de toename van het aantal overlijdens en begrafenissen. Doordat er
een vaste toerekening plaats vindt van de loonkosten is daardoor het dekkingspercentage iets hoger
dan begroot.
Leges
We heffen leges voor een door de gemeente geleverde dienst. Aan enkele legestarieven zijn door de
Rijksoverheid maximumtarieven gesteld. De verschillende tarieven voor 2021 zijn opgenomen in de
tarieventabel bij de legesverordening. De opbrengsten zijn verantwoord bij de betreffende
programma's.
Bedragen * € 1.000
Kostendekking Leges
Titel Hoofd- Omschrijving hoofdstuk tarieventabel Totale kosten Opbrengst leges Dekking
stuk
legesverordening

1
1
1
1

1
2
3
4

Burgerlijke stand
Reisdocumenten en NIK *)
Rijbewijzen *)
Verstrekkingen uit basisregistratie
personen

1
1
1
1
1
1
1
1
1

9
10
12
15
16
18
19
20
21

2

2-9

3
3
3
3
3
3

1
2
3
4
5
6

Overige publiekszaken *)
Gemeentearchief
Leegstandwet
Kansspelen *)
Kabels en leidingen
Verkeer en vervoer
Bestrijding geluidshinder
Afvalstoffenverordening
Diversen
Totale kostendekking titel 1
Omgevingsvergunning
Totale kostendekking titel 2
Horeca
Organiseren evenementen
Seksbedrijven
Standplaatsvergunningen
Kinderopvang
Niet benoemde vergunning e.d.
Totale kostendekking titel 3

25
126
167
3

23
101
117
2

94%
80%
70%
67%

89%
76%
69%
92%

9

9

103%

70%

0
0
1
1
156
101
15
6
3
2
niet begroot
niet begroot
0
0
505
362

91%
75%
65%
40%
59%

91%
83%
65%
96%
90%

100%
72%
116%
116%
118%
27%

91%
73%
91%
91%
89%
81%

139%
91%

91%
91%

81%
103%

87%
86%

niet begroot

niet begroot

1.174
1.364
1.174
1.364
6
7
5
1
niet begroot
niet begroot
1
1
2
2
niet begroot
13
1.692

Totale kostendekking
*)wettelijke maximumtarieven
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Begrote
dekking

niet begroot
11
1.737

Binnen een groep van tariefsoorten mogen sommige tarieven hoger zijn dan de kosten, maar dan
moeten we dat compenseren door andere tarieven. Bij de omgevingsvergunningen voor bouwen is
sprake van deze zogenaamde kruissubsidiëring, bijvoorbeeld bij de leges voor kleine bouwwerken in
relatie tot grote(re) bouwwerken.
3.1.5 Vergelijkend overzicht van de lokale lastendruk
Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) geeft jaarlijks de
Atlas van de lokale lasten uit. Hierin worden de belastingen van gemeenten, provincies en
waterschappen in kaart gebracht. Uit een analyse van de gegevens blijkt dat Oldebroek in 2021 met de
woonlasten (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) voor een meerpersoonshuishouden met een
eigen woning op de 117ᵉ plaats staat (waarbij nummer één de laagste woonlasten heeft en nummer
370 de hoogste). In 2020 stond Oldebroek met deze lasten op de 210ᵉ en in 2019 op de 148e plaats. In
onderstaande tabel staat een overzicht met deze tarieven en lasten (exclusief waterschapsheffingen)
ten opzichte van de landelijke tarieven in 2021. De woonlasten in Oldebroek liggen € 25,- onder het
gemiddelde van alle gemeenten. In 2020 lagen deze woonlasten € 30,- boven en in 2019 € 4,- onder
het landelijk gemiddelde.
Woonlasten eigenaar

Landelijk

Oldebroek

OZB woningen

Laagste
0,0369%

Gemiddelde
0,1043%

Hoogste
0,2506%

OZB niet-woningen eigenaar

0,0665%

0,2974%

0,9431%

0,2938%

OZB niet-woningen gebruiker

0,0000%

0,2172%

0,5226%

0,2105%

Afvalstoffenheffing

€ 38

€ 305

€ 468

€ 278

Rioolheffing

€ 95

€ 201

€ 500

€ 149

Woonlasten eigenaar-bewoner

€ 598

€ 811

€ 1.517

€ 786

0,1198%

Voor 2021 zijn de gemiddelde woonlasten in de provincie Gelderland voor OZB, afvalstoffenheffing en
rioolheffing voor een meerpersoonshuishouden met een eigen woning berekend op € 808,-. In 2020
waren deze lasten gemiddeld € 785,- en in 2019 € 740,-.
In onderstaande tabel staan de woonlasten voor 2020 en 2021 van de gemeenten op de NoordVeluwe voor meerpersoonshuishoudens met een eigen woning. In de gemeente Ermelo zijn de
woonlasten het hoogst. De gemeenten Hattem en Heerde volgen op achtereenvolgens de tweede en
derde plaats. In de gemeente Elburg zijn de woonlasten het laagst, op de voet gevolgd door Putten. In
de gemeenten Elburg en Oldebroek zijn de woonlasten ten opzichte van 2020 gedaald, in de rest van
de gemeenten zijn ze gestegen. In de gemeenten Nunspeet en Ermelo stegen de woonlasten het
meest.
Woonlasten

2020

2021

Elburg

€ 721

€ 659

Putten

€ 646

€ 660

Harderwijk

€ 650

€ 675

Nunspeet

€ 613

€ 680

Oldebroek

€ 807

€ 786

Heerde

€ 858

€ 892
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Hattem

€ 869

€ 894

Ermelo

€ 827

€ 940

In onderstaande tabel staan de woonlasten (afvalstoffenheffing en rioolheffing) in 2021 voor
meerpersoonshuishoudens met een huurwoning in de gemeente Oldebroek, ten opzichte van de
landelijke tarieven. De woonlasten voor huurders zijn in 2021 in Oldebroek € 16,- hoger dan het
landelijk gemiddelde. In de provincie Gelderland zijn de woonlasten voor huurders gemiddeld € 370,-.
Landelijk

Woonlasten huurder

Laagste
€ 38

Woonlasten huurder

Gemiddelde
€ 411

Hoogste
€ 666

Oldebroek
€ 427

In onderstaande tabel staan de tarieven OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing voor
meerpersoonshuishoudens voor 2021 in de Noord-Veluwse gemeenten.
Belastingsoort

Elburg

Ermelo

Harderwijk

Hattem

Heerde

Nunspeet

Oldebroek

Putten

OZB woningen

0,1030% 0,1549% 0,1087% 0,1412% 0,1497% 0,1060% 0,1198% 0,0758%

OZB niet-woningen

0,3410% 0,5554% 0,4836% 0,5750% 0,5323% 0,3600% 0,5043% 0,3285%

Afvalstoffenheffing

€ 259

€ 205

€ 212

€ 244

€ 241

€ 204

€ 278

€ 164

Rioolheffing

€ 207

€ 220

€ 145

€ 186

€ 168

€ 135

€ 149

€ 214

Invordering
Voor de invordering van de gemeentelijke belastingen is de Leidraad Invordering Gemeentelijke
Belastingen gemeente Oldebroek van toepassing. Deze Leidraad kwam tot stand in samenwerking met
de gemeenten Hattem en Heerde. Het invorderingsbeleid van de drie gemeenten is zo maximaal
mogelijk op elkaar afgestemd. Hier en daar zijn er vanwege lokale (historische) argumenten nog wat
kleine verschillen.
In 2021 verstuurden wij voor de invordering van verschuldigde belastingen 1.020 aanmaningen en 266
dwangbevelen. In 2020 verstuurden wij 812 aanmaningen en 232 dwangbevelen.
3.1.6 Kwijtscheldingsbeleid
Huishoudens met een inkomen op minimumniveau komen mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding
van afvalstoffenheffing en rioolheffing voor woningen. We verlenen kwijtschelding bij een inkomen
van 100 % of minder van de bijstandsnorm. Hierbij vindt een vermogenstoets plaats.
Van belastingplichtigen die het voorgaande jaar kwijtschelding hebben gekregen worden inkomen,
vermogen en bezittingen door de Stichting Inlichtingenbureau opgevraagd bij de Belastingdienst, het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).
Op basis van die gegevens bepalen we of belastingplichtigen voor kwijtschelding in aanmerking
komen. Een vragenformulier invullen is dan niet nodig.
In onderstaand overzicht staat het aantal in 2020 en 2021 ontvangen en gehonoreerde
kwijtscheldingsverzoeken. In het totaalbedrag kwijtschelding voor afvalstoffenheffing 2021 is een
raming van € 33.280 opgenomen voor het nog kwijt te schelden bedrag voor containerledigingen in
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2021. Het exacte bedrag hiervoor is bij het opstellen van deze paragraaf nog niet bekend, omdat de
aanslagen voor deze ledigingen namelijk pas eind januari 2022 opgelegd worden.
2020
Belastingsoort

Aantal
ontvangen
verzoeken

Aantal toegekende
verzoeken

2021
Totaalbedrag
kwijtschelding

Aantal
ontvangen
verzoeken

Aantal toegekende
verzoeken

Totaalbedrag
kwijtschelding

Afvalstoffenheffing

338

273

€ 65.403

317

272

€ 82.332

Rioolheffing

334

269

€ 35.898

307

262

€ 35.597

Totaal

€ 101.300

€ 117.929

Voor het jaar 2021 is het aantal aanvragen ten opzichte van 2020 voor de afvalstoffenheffing en de
rioolheffing met respectievelijk 21 en 27 gedaald. Het aantal toegekende verzoeken is iets gedaald
met respectievelijk 1 en 7.
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3.2 Weerstandsvermogen
Portefeuillehouder: wethouder Ben Engberts

3.2.1 Algemeen
De gemeenteraad heeft een kaderstellende en controlerende taak. Het is daarom belangrijk dat de
raad zicht heeft op de financiële positie van de gemeente. Een goed financieel beleid is immers van
groot belang om de taken te kunnen voortzetten. Daarbij gaat het niet alleen om de jaarlijkse lasten
en baten in de exploitatiebegroting. Het beheer van financiële middelen speelt een minstens zo
belangrijke rol. Ook de reserves en voorzieningen maken deel uit van de financiële positie van de
gemeente. Om het benodigde inzicht te geven in de financiële positie moet helder zijn wat we tot de
reserves en voorzieningen rekenen. Ook moet de gemeente een duidelijk beleid voeren over het
vormen en aanspreken van reserves en voorzieningen. De gemeenteraad heeft in november 2017 de
nota ‘Reserves en voorzieningen’ vastgesteld.
Deze paragraaf is onderdeel van het risicomanagementproces en geeft informatie over het beheersen
van risico’s. Risico’s die de bedrijfsvoering van de gemeente Oldebroek kunnen belemmeren. We
relateren deze risico’s aan de financiële weerstand en geven inzicht in het zogenaamde
weerstandsvermogen. Met weerstandsvermogen bedoelen we de financiële draagkracht van de
gemeente bij onvoorziene tegenvallers. In de paragraaf beschrijven we waaruit het
weerstandsvermogen bestaat. Ook beschrijven we de uitgangspunten van het risicomanagement; het
beleid. Verder geven we inzicht in de opbouw van het risicoprofiel; de gesignaleerde risico’s, de
opbouw van de weerstandscapaciteit; vrije middelen om de gesignaleerde risico’s financieel op te
kunnen vangen, en het weerstandsvermogen; de koppeling van de risico’s en de weerstandscapaciteit.
De omvang van de reserves en voorzieningen hangt samen met de risicopositie van de gemeente. Een
belangrijke indicator voor het bepalen van de financiële positie is de ratio weerstandsvermogen.
Hierbij zetten we de beschikbare weerstandscapaciteit af tegen de benodigde weerstandscapaciteit.
De reserves en voorzieningen zijn een onderdeel van de beschikbare weerstandscapaciteit. Andere
componenten zijn onder andere de onbenutte belastingcapaciteit en bezuinigingsmogelijkheden. De
benodigde weerstandscapaciteit berekenen we op basis van het risicoprofiel van de gemeente.
Risico's
In een complexe organisatie als een gemeente is het inschatten van risico’s een lastige opgave. We
doen dit uiteraard zo zorgvuldig mogelijk. We omschrijven risico’s in termen van oorzaak - gebeurtenis
- gevolg. Daarbij is het risico de gebeurtenis. Een gebeurtenis kan verschillende oorzaken en gevolgen
hebben. Het is noodzakelijk deze te beschrijven. Immers, als we al in een vroeg stadium nadenken
over de mogelijke risico’s van projecten of bepaald beleid, kunnen we risicobeperkende maatregelen
nemen. Een maatregel kan de kans dat het risico zich zal voordoen verkleinen (preventieve maatregel)
of de impact verkleinen wanneer het risico zich toch voordoet (beperkende maatregel).
Als wij ons bewust zijn van een risico, kunnen we kiezen hoe wij erop reageren.
We kennen de volgende risicostrategieën en preventieve maatregelen.


Accepteren: dit is alleen aan de orde bij een zeer kleine kans en / of zeer kleine gevolgen, of als er
nagenoeg geen invloed mogelijk is. Wij kunnen ervoor kiezen het latente (of concrete) risico
volledig zelf te nemen, waarbij het beschikbaar weerstandsvermogen als buffer geldt.
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Uitbesteden/overdragen: wij kunnen ervoor kiezen het risico (deels) bij derden te plaatsen.
Bijvoorbeeld door ons te verzekeren of door middel van contractonderhandelingen met een
leverancier of aannemer.

Om de gevolgen van het concrete risico te voorkomen, te verminderen of op te lossen, kunnen we
onderstaande beheersmaatregelen treffen.



Voorkomen: één of beide van de factoren kans en gevolg wegnemen.
Verminderen: één of beide van de factoren kans en gevolg afzwakken.

Als risico's concreet zijn, treffen wij een voorziening. Als risico's onzichtbaar zijn, vormen wij een
bestemmingsreserve. Het kan ook zijn dat bepaalde jaarlijks terugkerende concrete risico’s zich vrijwel
zeker voordoen. Dan maken wij een keuze of wij de financiële gevolgen al dan niet regulier opnemen
in de geraamde lasten van de exploitatie.
Periodiek bepalen wij de omvang en impact van de risico's (kans maal financieel gevolg). De impact en
omvang van de totale risico's vormen de benodigde weerstandscapaciteit. We onderscheiden
exploitatierisico's en risico’s die voortkomen uit grondexploitatie en projecten. Deze risico's kunnen
betekenis hebben voor de financiële positie van de gemeente.
3.2.2 Coronavirus COVID-19
De uitbraak van het coronavirus had ook in 2021 grote impact op de Nederlandse samenleving en dus
ook op de gemeente. Bij het nemen van maatregelen stond en staat nog steeds de gezondheid van
onze inwoners en medewerkers voorop. Vanzelfsprekend hebben de getroffen maatregelen ook grote
gevolgen voor gemeente. Die gevolgen zijn op meerdere gebieden zichtbaar, zowel op het vlak van
bedrijfsvoering als financieel.
We hebben vanuit de Rijksoverheid en de Provincie Gelderland totaal voor ruim € 2,2 miljoen aan
compensatie ontvangen tot op heden (maart 2022). Er is besloten om deze middelen in een speciale
coronareserve te stoppen om zodoende de corona-effecten te kunnen opvangen. Daarom is corona
ook niet als een apart risico opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen.
Tot op heden is het budget voor bijna € 1,3 miljoen (stand 1 maart 2022) ingezet en resteert er nog
een vrij besteedbaar bedrag van € 0,9 miljoen in de reserve. Het geld is aan de volgende onderwerpen
besteed:
Onderwerp

Jaar

Bedrag

Minder leges burgerzaken
Minder leges evenementen

2020
2020

€ 30.000
€ 10.000

Wmo - begeleiding huishoudelijke hulp
Doorzetten Wsw-middelen
Jeugdhulp
Noodopvang kinderopvang
Extra bijdrage Wmo
Extra toezicht en handhaving
Continuïteitsbijdrage bijdragen Wmo en Jeugd

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

€ 40.000
€ 159.000
€ 47.000
€ 53.000
€ 24.000
€ 30.000
€ 210.000
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Subsidie maatschappelijke instellingen Vangnet C19 2020

2020

€ 107.000

Subsidie maatschappelijke instellingen Vangnet C19 2021
Minder toeristenbelasting 2020
Verkiezingen 2e kamer
Intrekken verordening Reclamebelasting 2021
Implementatie MS Teams
Subsidie entree Boerderijmuseum
Uitvoering TONK
Jeugd aan Zet 2021
Corona vangnetregeling en meerkosten Jeugd en Wmo
Nieuwjaarskaart
Verkiezingen gemeenteraad 2022
Intrekken verordening Reclamebelasting

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022

€ 37.000
€ 90.000
€ 40.000
€ 32.000
€ 61.500
€ 46.000
€ 66.000
€ 11.500
€ 36.000
€ 4.000
€ 48.000
€ 32.000

Subsidie maatschappelijke instellingen Vangnet C19 2022
Totaal

2022

€ 57.000
€ 1.271.000

Vooralsnog gaan we er vanuit dat we in voldoende mate worden gecompenseerd vanuit het Rijk om
de effecten als gevolg van corona op te vangen.
3.2.3 Mondiale ontwikkelingen door prijsstijging grondstoffen
Als gevolg van enkele mondiale oorzaken zijn de bouwkosten in Nederland binnen een kort tijdsbestek
sterk gestegen en momenteel nog aan het stijgen. Prijsstijgingen van enkele tientallen procenten
binnen een tijdsbestek van één of enkele weken zijn geen uitzondering meer. Omstandigheden díe
daartoe bijdragen zijn onder meer de (nasleep van de) Coronacrisis, de stijgende energieprijzen en
vooral de schaarste door de oorlog in Oekraïne en bijbehorende sancties tegen Rusland. Onduidelijk is
of en hoe lang de prijsstijgingen aanhouden. Dit brengt risico's en onzekerheid met zich mee voor
zowel bestaande overeenkomsten als ook voor nieuw te sluiten overeenkomsten.
Op balansdatum is geen rekening gehouden met de forse prijsstijging van begin 2022. Echter is dit een
gebeurtenis na balansdatum die niets zegt over de situatie op balansdatum maar wel iets zegt over de
situatie na balansdatum en voordat de jaarstukken worden vastgesteld.
De sterke stijging van de prijzen in het begin van 2022 heeft geen financiële gevolgen voor de
jaarrekening 2021, maar mogelijk wel voor de jaarrekening 2022 en de begroting 2023 en mogelijk
voor de jaren daarna. De effecten van de prijsstijgingen zijn op dit moment onzeker, waarbij ook de
financiële impact nu niet te bepalen is. We monitoren onze risico’s voortdurend. Met betrekking tot
de balansposities aangaande de grondexploitaties zijn deze met de kennis per 31 december 2021
beoordeeld op een toereikende waardering. De toename en ontwikkeling van de prijsstijgingen in
2022 kan mogelijk leiden tot onzekerheden aangaande de terugverdiencapaciteit van de
grondexploitaties in 2022 en de jaren daarna. Zoals geschetst in de paragraaf weerstandsvermogen en
risicobeheersing zijn de mogelijke financiële effecten van de prijsstijgingen nog niet meegenomen in
de actualisatie van de risico’s in de jaarrekening 2021. Bij de begroting 2023 verwachten wij een
actualisatie van de risico’s inclusief de gevolgen van de prijsstijgingen te kunnen geven. Verder
informeren wij de raad tussentijds over de risico’s en beheersmaatregelen ten gevolge van deze
prijsstijgingen.
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Dit betekent wellicht dat we in 2022 meer uitgaven kunnen verwachten dat we vooraf begroot
hebben. Risico is dat we het begrote investeringsvolume moeten aanpassen om overschrijding van het
investeringskrediet te voorkomen. We achten de kans 90% dat dit risico optreedt bij alle investeringen
met de daaraan verbonden kapitaallasten.
3.2.4 Beleid
Concrete risico's
Voor concrete risico’s treffen we specifieke voorzieningen in de vorm van verzekeringen. Voorbeelden
zijn brandverzekeringen voor gemeentelijke gebouwen, aansprakelijkheidsverzekeringen voor
personeel en materieel van de gemeente, en voor ambtenaren een ongevallenverzekering en
rechtsbijstandverzekering.
Kapitaalgoederen
Voor het groot onderhoud en de vervanging van kapitaalgoederen stellen we beheerplannen op. Op
basis van de meerjarenraming in die beheerplannen vormen we voorzieningen. Daaruit kunnen we
(toekomstige) kosten betalen.
Sluimerende risico's
Ondernemersrisico's, de sociale structuur en open einderegelingen zijn voorbeelden van sluimerende
(latente) risico's. Bij het ontwikkelen en vaststellen van beleid benoemen we deze zo specifiek
mogelijk.
Algemene dienst en projecten
Ook in de exploitatie van de algemene dienst en in (investerings)projecten kunnen zich risico’s
voordoen. We beschrijven deze systematisch en houden bij welke beheersmaatregelen we treffen.
Grondbedrijf
Daarnaast komen risico's voor in het grondbedrijf. Voor het grondbedrijf hebben we in 2021 de
benodigde weerstandscapaciteit berekend. Deze berekening staat in het meerjarenprogramma van
het grondbedrijf (MPG). Op basis van de werkelijke situatie eind 2021 pasten we het risicoprofiel van
het grondbedrijf aan. Resultaten van de grondexploitatiebegrotingen komen ten gunste of ten laste
van de Reserve Algemeen Grondbedrijf (RAG). De RAG heeft als doel ondernemersrisico’s van het
grondbedrijf door de productie van bouwgrond in grondexploitatiecomplexen op te vangen. De
financiële risico’s van de complexen brengen we ten gunste of ten laste van de RAG. Hierdoor is de
begrotingspositie van de gemeente in principe niet betrokken bij de risico’s die projecten met zich
meebrengen. Dit geldt alleen zolang de omvang van de risico's binnen de omvang van de RAG blijven.
Voorwaarde is dan ook dat het saldo van de RAG voldoende is om risico’s op te vangen en af te
dekken.
Risicoscore
Op basis van het indelen van de risico’s stellen we een risicokaart op. Deze kaart geeft een indicatie
van de mogelijke impact van het risico. De risicokaart is gebaseerd op het door ons vastgestelde beleid
voor risicomanagement. Bij het intekenen van een risicoscore geldt: hoe hoger de risicoscore, hoe
hoger de prioriteit voor aanpak van het risico.
3.2.5 Risicokaart
Op basis van de benoemde risico’s geven we 10 risico's van de algemene dienst en het totale risico in
het grondbedrijf weer in de actuele risicokaart. Gedurende het jaar troffen wij verschillende
94

beheermaatregelen, beoordeelden we risico’s anders, vielen risico’s weg en kwamen er een aantal
risico’s bij. De kans betreft de hoogte van de waarschijnlijkheid (het percentage) dat het risico nadelige
gevolgen heeft binnen een bepaalde termijn.

Impact (financieel gevolg)

Kans 1 (1-20%)

Kans 2 (21-40%)

Kans 3 (41-60%)

Kans 4 (61-80%) Kans 5 (81-100%)

5 (= > € 500.000)

3

1

1

2

0

4 (= / > € 100.000 < € 500.0000

0

0

1

0

0

3 (= / > € 50.000 < € 100.000)

0

2

0

0

0

2 (= / > € 25.000 < € 50.000)

0

0

0

0

0

1 (< € 25.000)

0

0

0

0

0

Geen geldgevolgen

0

0

0

0

0

3.2.6 Benodigde weerstandscapaciteit
Op basis van de analyse van de concrete risico's van de algemene dienst is de benodigde
weerstandscapaciteit € 4,0 miljoen. Van deze risico’s is berekend wat de kans is dat het risico zich voor
doet met het mogelijk financieel gevolg. Vergeleken met de risico’s gemeld bij de begroting 2022 is dit
€ 0,1 miljoen hoger. Dit is exclusief het risico van de grondexploitatie. Dit verschil wordt vooral
veroorzaakt door mutaties in onderstaande risico’s:
Nr Onderwerp

Mutatiebedrag

1 Faillissement leverancier wmo-voorzieningen
2 Omgevingswet

-€ 225.000
€ 220.000

3 SVN-lenigingen (o.a. duurzaamheids- en startersleningen)
Totaal

€ 65.000
€ 60.000

Toelichting risico’s waarvan mutatiebedrag hoger dan €100.000 is:
1. Faillissement leveranciers wmo-voorzieningen
De leverancier van wmo-voorzieningen is failliet gegaan. Voor de overdracht van de hulpmiddelen
is er een verschil van inzicht tussen de gemeente en de leverancier over de waarde van de
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hulpmiddelen. Er is een uitspraak gedaan over de waarde waardoor het risico vervalt en de kosten
in de jaarrekening 2021 worden verantwoord.
2. Omgevingswet
Voor de implementatie van de omgevingswet is bij raadsbesluit van 28 mei 2019 een deel van het
gevraagde budget toegekend en is besloten 1,1 mln. te reserveren via het weerstandsvermogen
over het deel wat voor de implementatie nog onzeker is. De omgevingswet is wederom uitgesteld
waarbij kosten doorlopen. De kans van voorkomen is verhoogd van 3 naar 4.
3. SVN leningen
De gemeente verstrekt leningen aan starters en voor duurzaamheid. De ervaring leert dat deze
gelden worden in principe altijd worden terugbetaald. Oldebroek heeft een bedrag in een fonds
gestort waaruit de leningen worden gefinancierd. De SVN loopt het eerste risico voordat
Oldebroek wordt aangesproken waardoor het risico laag is.
Er vallen 3 risico's om het rood gearceerde deel (rechtsboven) van de risicokaart. Het gaat om de
volgende risico's:

Nr. Onderwerp

Benodigde
weerstandscapaciteit (* €
1.000)

Kans op
Financieel Kans *
optreden gevolg
gevolg

Risicobeschrijving

1 Implementatie De omgevingswet moet
omgevingswet geïmplementeerd worden. Bij
raadsbesluit 28 mei 2019 is een
deel van het gevraagde budget
toegekend en is besloten 1,1 mln.
te reserveren via het
weerstandsvermogen over het deel
wat voor de implementatie nog
onzeker is. De kans van voorkomen
is ingeschat op 70%. Daarom is een
bedrag van € 770.000 binnen de
weerstandscapaciteit gereserveerd.

96

4

5

20

770

2 Onderwijshuisvesting

De markt voor scholenbouw is
enorm aangetrokken. Dit kan ertoe
leiden dat de
aanbestedingsresultaat van IKC de
Rank van € 3 mln. en in de verdere
toekomst andere
aanbestedingsresultaten op het
gebied van scholenbouw de
budgetten overtreffen. Er kan
enigszins gesnoeid worden in de
bestekken, maar daar zit wel een
limiet aan. We zien door een
potentieel risico van € 0,5 mln.
tegen 70% kans.

4

5

20

350

3 Sociaal Domein Voor jeugd hanteren we een
realistische begroting en gaan we
er voor het eerst sinds de
decentralisaties vanuit dat we
binnen het budget blijven. Voor de
WMO doen we dat vooralsnog ook,
maar zien we wel meer opwaartse
druk vanwege de vergrijzing en de
invoering van het
abonnementstarief (maximering
eigen bijdrage). We zien daar een
potentieel risico van €0,5 mln.
tegen 50% kans.

3

5

15

250

Totaal risico's rood gearceerde deel

1.370

Overige risico's algemene dienst

2.653

Totaal risico's algemene dienst

4.023

4 Risicoanalyse
grondbedrijf
algemeen

Tegenvallende opbrengsten en
kosten van grondexploitaties

5

5

25

2.083

Totaal risico's grondbedrijf
Totaal risico's

6.106

3.2.7 Beschikbare weerstandscapaciteit
Onder beschikbare weerstandscapaciteit verstaan wij de middelen en mogelijkheden waarover de
gemeente beschikt om risico’s te kunnen opvangen, als die zich daadwerkelijk voordoen. De hoogte
van de beschikbare weerstandscapaciteit bepalen we door de vrij aanwendbare reserves per jaarschijf
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te bepalen. Bij het berekenen van de beschikbare weerstandscapaciteit houden we de toekomstige
winstpotentie van de grondexploitatie (-complexen) en de positieve begrotingssaldo uit de exploitatie
buiten de berekening vanuit voorzichtigheid.
De weerstandsratio is 1 als er genoeg weerstandscapaciteit is om de risico's af te dekken. De
gemeenteraad heeft de bandbreedte van de weerstandsratio vastgesteld op 1,0 tot 1,4. Voor de
berekening van het weerstandscapaciteit hanteren we de systematiek die de provincie Gelderland
aanhoudt. Volgens de waarderingstabel die in samenwerking met het Nederlands Adviesbureau voor
Risicomanagement (NAR) en de Universiteit Twente is opgesteld valt ons weerstandsvermogen in de
klasse “Voldoende” en bedraagt 1,2.
Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 had de gemeente een weerstandscapaciteit van afgerond €
8 miljoen, bij een risicoprofiel van € 6,1 miljoen, dat is een weerstandsratio van 1,2. Ten opzichte van
de begroting 2022 is dit 0,1 gestegen. Dit komt mede door het besluit om het weerstandsvermogen
weer op pijl te brengen door in 2021 € 300.000 toe te voegen aan het weerstandsvermogen. Ook voor
2022 hebben we € 1,2 miljoen bestemt voor het verhogen van het weerstandsvermogen. Hierdoor
stijgt het weerstandsratio meerjarig naar 1,4 bij gelijkblijvende risico's.
De weerstandscapaciteit (meerjarig) per 31 december 2021 (bedragen * € 1.000)
Weerstandscapaciteit (meerjarig)

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

7.686

8.886

8.886

8.886

305

305

305

305

-2.629

-2.629

-2.629

-2.629

0

0

0

0

Reserve grondexploitatie

2.083

2.083

2.083

2.083

Totaal

7.445

8.645

8.645

8.645

1,2

1,4

1,4

1,4

Algemene reserve
Jaarrekening resultaat 2021 (na
resultaatbestemming)
Overhevelingen t.l.v. Alg. Reserve
Vrij aanwendbare bestemmingsreserves

Weerstandsratio

3.2.8 Weerstandsvermogen
Onbenutte belastingcapaciteit (structureel)
De totale onbenutte belastingcapaciteit is bij de begroting 2022 berekend op € 1.403.472. De
onbenutte belastingcapaciteit is het verschil tussen de huidige OZB-tarieven die Oldebroek hanteert
en de norm van die het rijk voor het jaar 2022 heeft vastgesteld voor artikel 12-gemeenten.
Stille reserves
De stille reserves zijn de ‘geschatte’ waarde van onze participaties in het aandelenkapitaal van vijf
bedrijven. De economische waarde baseren we op de boekwaarde per aandeel, meegegeven in de
meest recente jaarstukken van de betreffende bedrijven. Het totaal van de stille reserves is per 31
december 2021 ruim € 11 miljoen. Dit bedrag bestaat uit:
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Participatie

Alliander
BNG
Vitens
Inclusief Groep
Afvalsturing
Friesland

Boekwaarde per
aandeel

269.681

32

1.348.405

8.532.707

7.184.302

9.750

92

24.375

892.320

867.945

18.693

96

18.693

1.802.192

1.783.499

2.240

397

299.040

890.064

591.024

58

15.896

26.100

921.968

895.868

1.716.613

13.039.251

11.322.638

Totaal

Nominale
waarde

Economische
waarde (geschat)

Stille reserves
participaties
(geschat)

Aantal aandelen

Gebruik van de stille reserve leidt tot een structurele vermindering van de jaarlijkse inkomsten uit
dividenden. Vanwege deze invloed op de exploitatiebegroting nemen we dit vermogen niet mee in het
bepalen van het beschikbare weerstandsvermogen.
3.2.9 Bedrijvenpark H2O BV
Omschrijving
De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek hebben een samenwerkingsovereenkomst voor het
realiseren en exploiteren van een bedrijvenpark. Het bedrijvenpark richt zich vooral op het aantrekken
van bedrijven in de logistieke sector. Om dat te realiseren is het bedrijvenpark aangewezen als
‘bovenregionaal’ bedrijventerrein. De (nieuwe) bestemmingsplannen voor beide plandelen (Oldebroek
en Hattem) en voor een nieuw op- en afrittenstelsel als aansluiting van het bedrijvenpark op de A28
zijn in september 2018 vastgesteld. De beroepstermijn is verstreken en de bestemmingsplannen zijn
onherroepelijk.
Grondexploitatie
Jaarlijks wordt de grondexploitatieberekening geactualiseerd. De uitkomst (contante waarde) van de
in maart 2022 opgestelde berekening is positief. Deze is ook vastgesteld door de AVA in april 2021.
De jaren daarvoor kwam de grondexploitatie negatief uit en stond iedere gemeente garant voor één
derde deel door een voorziening op te nemen. Deze voorziening is nu geheel vrijgevallen en daarmee
is de reserve “afrit A28 Bedrijventerrein H2O” deels gevuld.
Bestemmingsreserve
In de overeenkomst met de Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en de Ontwikkelingsmaatschappij
Hattemerbroek BV, die op 14 maart 2019 is ondertekend, is afgesproken dat wij bijdragen aan de
financiering van het nieuwe op- en afrittenstelsel. De bijdrage is € 1 miljoen. Dit bedrag hebben wij
beschikbaar in de reserve.
Garantstellingen
Bedrijvenpark H2O heeft een door de aandeelhouders gegarandeerde kredietfaciliteit van 39 miljoen
bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Elk van de drie gemeenten staat garant voor een derde deel van
dat bedrag. De huidige langlopende verplichting van bedrijvenpark H2O is 20,7 miljoen. De huidige
grondverkopen en grex laten een dermate positief beeld zien, waarbij de looptijd is aangepast van
2032 naar eind 2024, dat mogelijkheden onderzocht worden om extra af te lossen waardoor de
verwachting is dat er geen aanvullend gebruik gemaakt gaat worden van de kredietfaciliteit. Deze
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ontwikkelingen maken het mogelijk om het risico te verlagen van 10% van het bedrag waarvoor we
garant staan naar 10% van de huidige langlopende lening.
Realisatie van het risico 2021
In de begroting 2022 werd dit risico ingeschat op € 1.300.000,- zijnde 10% van de garantstelling. De
laatste ontwikkelingen zijn positief waardoor het risicobedrag 2021 is aangepast naar 10% van het
gedeelte van de huidige langlopende lening waarvoor wij garant staan zijnde € 690.000.
Hoogte van het risicobedrag
Het risicobedrag is vastgesteld op € 690.000,-.
Wijze van berekening
Door elk van de drie gemeenten is voor een bedrag van € 13 miljoen aan garantstelling ten opzichte
van de kredietfaciliteit bij financiers verleend. Van de kredietfaciliteit is een langlopende lening voor
een bedrag van € 20,7 mln. opgenomen. Elke gemeente staat garant voor 1/3 deel van 20,7 mln.
zijnde € 6,9 mln. Het risicobedrag is 10% van deze € 6,9 miljoen.
Beheersing van het risico
Om de risico’s te beheersen stellen we jaarlijks een risicomanagementrapportage op voor de
betrokken gemeenten. Het Bedrijvenpark maakt jaarlijks een grondexploitatieberekening en een
liquiditeitsprognose.
3.2.10 Kengetallen
Bedragen * € 1.000
1a. Netto schuldquote

Rekening
2020

A. Vaste schulden met een rentetypische
looptijd van een jaar of langer
B. Netto vlottende schulden met een
rentetypische looptijd < een jaar
C. Overlopende passiva

H. Totale baten
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%

Begroting
2022

23.960

28.712

30.252

9.824

9.181

9.773

9.824

11.488

9.195

4.606

11.488

0

0

0

0

10.188

18.104

5.006

188

1

0

2

1

7.412

5.011

3.665

7.412

83.997

85.392

68.561

71.484

23%

23%

50%

62%

F. Liquide middelen
G. Overlopende activa

Begroting
2021

15.278

D. Financiële vaste activa
E. Uitzettingen met een rentetypische looptijd
korter dan een jaar

Rekening
2021

Bedragen * € 1.000
1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle
verstrekte leningen

Rekening
2020

A. Vaste schulden met een rentetypische
looptijd van een jaar of langer

15.278

100

Rekening
2021
23.960

Begroting
2021
28.712

Begroting
2022
30.252

B. Netto vlottende schulden met een
rentetypische looptijd < een jaar
C. Overlopende passiva
D. Financiële vaste activa
E. Uitzettingen met een rentetypische looptijd
korter dan een jaar

9.824

9.181

9.773

9.824

11.488

9.195

4.606

11.488

5.212

6.323

7.251

6.893

10.188

18.104

5.006

188

1

0

2

1

7.412

5.011

3.665

7.412

83.997

85.392

68.561

71.484

16%

15%

40%

52%

F. Liquide middelen
G. Overlopende activa
H. Totale baten
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%
Bedragen * € 1.000
2. Solvabiliteitsratio

Rekening
2020

Rekening
2021

Begroting
2021

Begroting
2022

A. Eigen vermogen

35.030

35.454

31.295

29.272

B. Balanstotaal

84.452

91.117

86.138

93.669

Solvabiliteit (A/B) x 100%

41%

39%

36%

31%

Bedragen * € 1.000
3. Kengetal grondexploitatie

Rekening
2020

Rekening
2021

Begroting
2021

Begroting
2022

Niet in exploitatie genomen bouwgronden
A. Bouwgronden in exploitatie
B. Totale baten
Grondexploitatie (A+B)/C x 100%

4.614

2.841

355

1.057

83.997

85.392

68.561

71.484

5%

3%

1%

1%

Bedragen * € 1.000
4. Structurele exploitatieruimte

Rekening
2020

Rekening
2021

Begroting
2021

Begroting
2022

A. Totale structurele lasten

82.783

81.304

67.347

68.970

B. Totale structurele baten

81.566

82.995

68.397

69.389

C. Totale structurele toevoegingen aan de
reserves

3.566

859

2.308

2.299

D. Totale structurele onttrekkingen aan de
reserves

3.771

835

1.780

2.741

83.997

85.054

68.561

71.484

-1%

2%

1%

1%

E. Totale baten
Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E x
100%

5. Woonlasten meerpersoonshuishouden

Rekening
2020
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Rekening
2021

Begroting
2021

Begroting
2022

A. OZB lasten voor gem WOZ waarden

€ 348

€ 359

€ 348

€ 348

B. Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ
waarde

€ 149

€ 149

€ 149

€ 149

C. Afvalstoffenheffing voor een gezin

€ 310

€ 278

€ 310

€ 310

E. Totale woonlasten voor gezin bij gem. WOZ
waarde

€ 807

€ 786

€ 807

€ 807

F. Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin
in het voorafgaande begrotingsjaar

€ 777

€ 811

€ 777

€ 777

Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde jaar
ervoor (E/F) x 100%

104%

97%

104%

104%

D. Eventuele heffingskorting voor een gezin

Beoordeling kerngetallen BBV
Uit de verschillende kengetallen in de vorige tabellen blijkt dat een afzonderlijk kengetal nog weinig
zegt over hoe de financiële positie moet worden beoordeeld. Zo hoeft een hoge schuld geen nadelig
effect te hebben op de financiële positie, maar is dat afhankelijk of en -wat er aan eigen vermogen en
baten tegenover die schuld staat en hoe groot de kans is dat de schuld weer wordt afgelost. Noch
hoeft een tegenvallende ontwikkeling van de grondprijs een negatieve invloed te hebben, indien de
structurele exploitatieruimte groot is of de gemeente over voldoende ruimte in belastingcapaciteit
beschikt, omdat er dan ruimte is om tegenvallers op te vangen. Het is dus, met andere woorden, niet
mogelijk om een individueel kengetal te gebruiken voor de beoordeling van de financiële positie. De
kengetallen zullen altijd in samenhang moeten worden bezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun
onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie van een gemeente of
provincie.
De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de
exploitatie. We zien dat de nettoschuldquote gunstiger uitpakt dan begroot. Dit komt met name
doordat de lening portefeuille minder hard is gestegen dan gedacht. Daarnaast zien we dat er meer
uitzettingen geweest in 's Rijks schatkist ten opzichte van begroot.
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële
verplichtingen te voldoen. De ratio van de gemeente Oldebroek voor het jaar 2021 is 39%. Dit ligt
hoger dan onze raming voor 2021. Het eigen vermogen en het balanstotaal is gestegen. De provincie
Gelderland kijkt naar het solvabiliteitsratio van de gemeente. Wanneer het solvabiliteitsratio boven de
50% ligt, dan wordt het door de provincie als categorie A beoordeeld. Dat is in stoplicht termen een
“groen”. Wanneer de ratio onder de 50% ligt, dan wordt het als categorie B beoordeeld. In
stoplichttermen een “oranje”.
Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid
gemaakt in structurele en incidentele lasten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn
dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij de structurele baten en lasten in
evenwicht zijn. In Oldebroek blijkt in de jaarrekening 2021 dat er structurele exploitatieruimte is.
De ruimte die een gemeente heeft om haar belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de
totale woonlasten. Uit het kengetal blijkt dat de gemiddelde woonlasten in Oldebroek (€ 786) lager ligt
ten opzichte van het landelijk gemiddelde van (€ 811).
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Conclusie
De kengetallen geven per jaareinde 2021 een onder enige druk staande financiële situatie weer. Wij
kunnen goed aan onze betalingsverplichtingen voldoen, er is nog steeds een gezonde verhouding
tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen. Wel zien we een neerwaartse trend in de
solvabiliteit, zowel in de begroting als in de realisatie, echter is deze ratio hoger dan begroot.
Daarnaast blijft de Netto schuldquote nagenoeg constant ten opzichte van vorig jaar. Deze afwijking
ten opzichte van de begroting wordt met name veroorzaakt door investeringen die niet in 2021
hebben plaatsgevonden (o.a. rehabilitatie wegen) en het aangaan van een langlopende lening. De
bouwgronden in exploitatie zijn een relatief klein onderdeel op de balans met positieve vooruitzichten
en de woonlasten liggen deze boven het Nederlands gemiddelde. We lopen risico’s die van structurele
aard zijn. Deze en de mondiale ontwikkelingen zorgen ervoor dat wij scherp moeten blijven op onze
financiële situatie.

103

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen
Portefeuillehouder: wethouders Bob Bergkamp en Ben Engberts
3.3.1 Algemeen
De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen. In de
openbare ruimte zijn activiteiten op het gebied van wonen, werken en recreëren. De gemeente
beheert en onderhoudt wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Het beheer en onderhoud van
deze kapitaalgoederen heeft financiële gevolgen. Deze worden vertaald in de begroting. Deze
paragraaf geeft inzicht in de kaders en financiële stand van zaken voor het beheer en onderhoud van
de kapitaalgoederen en de financiële consequenties daarvan.
De volgende kapitaalgoederen zijn opgenomen in deze paragraaf:




Openbare ruimte
Gebouwen
Overige (tractie en meubilair)

Het beleid van de Gemeente Oldebroek voor het onderhoud van kapitaalgoederen is vastgelegd in de
onderstaande nota’s en verordeningen.
Beheerplan

Geldend voor de Vastgesteld op:
periode van:

Beheerplan Water & Riolering

2020-2025

5-11-2020

Beheerplan Openbare Verlichting

2020-2025

5-11-2020

Beheerplan Wegen

2020-2025

5-11-2020

Beheerplan Civiele Kunstwerken

2020-2025

5-11-2020

Beheerplan Verkeersregelinstallaties

2020-2025

5-11-2020

Beheerplan Groen

2020-2025

5-11-2020

Beheerplan Bebording & Straatmeubilair*

2020-2025

5-11-2020

Beheerplan Gemeentelijke gebouwen

2018-2021

25-1-2018

Beheer- en financieringsplan begraafplaatsen

2017-2022**

Beheerplan Gemeentehuis & Meubilair

2020-2025

Beheerplan Tractie

2020-2025

9-3-2017
28-5-2020

*dit beheerplan betreft een ideaalcomplex
** aan het beheer- en financieringsplan is geen expliciete looptijd
opgenomen, gekozen is voor 5 jaar, reguliere termijnen

De beheerplannen Openbare Ruimte en het Gemeentehuis zijn in 2020 geactualiseerd en vastgesteld
door de gemeenteraad.
Financiële opbouw beheerplannen
De beheerplannen bestaan uit drie componenten. Het dagelijks onderhoud, dat jaarlijks terugkeert,
wordt jaarlijks via de exploitatie verantwoord. Het groot onderhoud, dat jaarlijks kan fluctueren, wordt
ten laste gebracht van de onderhoudsreserves. Aan deze reserves wordt jaarlijks een vast bedrag
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toegevoegd om de onderhoudskosten te egaliseren. De derde component zijn de investeringen. Vanaf
2017 moeten investeringen met een maatschappelijk nut ook worden geactiveerd. Investeringen
komen door middel van kapitaalslasten in de exploitatie terecht. Deze kapitaalslasten worden door
een reserve kapitaalslasten geëgaliseerd, zodat ook hier een constant patroon van uitgaven ontstaat.
Voor de financiering van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, de gemeentelijke
gebouwen en het materieel zijn bestemmingsreserves beschikbaar. Aard, reden en criteria voor
toevoeging en onttrekking aan de bestemmingsreserves zijn als volgt.
Aard van de
bestemmingsreserve

Reden van de
bestemmingsreserve

Criteria toevoeging

Egalisatie van
onderhouds- en
investeringskosten.

Egalisatie van kosten op Gemiddeld begroot
basis van het
bedrag per jaar op basis
beheerplan.
van de looptijd van het
beheerplan.

Criteria onttrekking

De werkelijke uitgaven
voor groot onderhoud
en afschrijvingslasten
van investeringen.

Bij het opstellen van beheerplannen maken we een inschatting van het benodigde onderhoud en
noodzakelijke vervangingen. Beheersmaatregelen over grote tijdsperiodes worden gekenmerkt door
een mate van onzekerheid. Deze onzekerheid ontstaat door interpretatie van de onderhoudsstatus
van de te beheren objecten, gehanteerde termijnen van onderhoud en het begroten van kosten van
mogelijke maatregelen. Het kan dus voorkomen dat uitgaven eerder of later uitgevoerd worden dan
gepland of dat de werkelijke kosten hoger of lager uitvallen. Deze middelen blijven beschikbaar in de
reserve. Het periodiek actualiseren (eens per vier jaar) van de beheerplannen is nodig om te bekijken
of de hoogte van de reserves nog toereikend is.
3.3.2 Wegen
Algemeen
Dagelijks en klein onderhoud aan wegen verantwoorden we in de exploitatie. Het groot onderhoud
vindt plaats aan de hand van de jaarlijkse inspectie van de in het beheerplan Wegen opgenomen
uitgangspunten. Uitgangspunt is voor alle wegen kwaliteitsniveau B. De bermen in het buitengebied
worden tweemaal per jaar gemaaid, binnen de bebouwde kom zo’n veertien keer per jaar. We gaan
onderzoeken of we het maaibeleid van bermen in het buitengebied kunnen aanpassen. Op locaties
waar het mogelijk is gaan we één keer maaien in plaats van twee keer. Zo ontstaat er meer bloei in de
bermen en dat is goed voor insecten.
Werkzaamheden
Op veel wegen in de gemeente is de verharding vernieuwd of hersteld. Onder meer op de
Duinkerkerweg, Voskuilerdijk, parallelweg Hattemerbroek, Zoutlanddreef, Nieuwlandsweg en het
fietspad langs de Zuiderzeestraatweg in Wezep. Diverse wegen zijn voorzien van een betonnen
bermbescherming. Verder is op diverse plaatsen de trottoirverharding vernieuwd of hersteld. De Van
Oldebarneveldweg in Oosterwolde is voor een deel voorzien van nieuwe verharding.
De werkzaamheden aan de parkeerplaats achter Vaessen zijn nog niet uitgevoerd. De oorzaak is vooral
de invloed van corona (bereikbaarheid van de BONI in Oldebroek) en de krapte in personeel. Deze
werkzaamheden staan nu op de uitvoeringsplanning voor 2022.
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We zijn gestart met het opstellen van uitwerkingsplannen voor de tweede fase van het Meidoornplein.
We doen dit in overleg met alle betrokkenen.
De werkzaamheden voor het herinrichten van de openbare ruimte rondom het IKC Zuidwest zijn
afgerond.
Bedragen * € 1.000
Beheerplan wegen

Begroting

Werkelijk

Dotatie onderhoudsreserve

786

786

Dotatie egalisatiereserve

240

240

1.517

1.206

Uitgaven groot onderhoud
Bedragen * € 1.000
Investeringen Wegen

Jaar

Krediet

Besteed in
2021

Besteed t/m
2021

Rehabilitatie Wegen 2021

2021

3.942

76

663

Parkeerplaats IKC De Vlinder

2020

70

72

72

Herinrichting Meidoornplein

2020

1.668

79

144

3.3.3 Openbare verlichting
Algemeen
Openbare verlichting dient het veiligheidsaspect op zowel verkeerstechnisch gebied als op het gebied
van de sociale veiligheid. Vanuit het beheerplan is een traject voor het vervangen van masten en
armaturen (ombouw naar led) uitgezet. In het kader van “Oldebroek klimaatneutraal” is een plan
gemaakt om, met zo min mogelijk kapitaalvernietiging, voor 2025 alle conventionele armaturen te
vervangen voor armaturen met ledverlichting. Dit plan is opgenomen in het geactualiseerde
beheerplan Openbare Verlichting.
Voor elektra, regulier onderhoud en reparaties worden jaarlijks budgetten in de begroting
opgenomen. Voor het verkeerstechnisch veiligheidsaspect wordt het kwaliteitsniveau zoals bepaald
door de Landelijke normen van het NSVV (Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde)
aangehouden. Deze zijn verwerkt in het beheerplan Openbare Verlichting.
Werkzaamheden
We hebben geconstateerd dat de slagkracht van de onderhoudsaannemer weer redelijk op peil is. Dat
vertaalt zich in meer uitgevoerde werkzaamheden voor met name het vervangen van de
conventionele armaturen voor led-armaturen. Inmiddels is ongeveer 50 % van de armaturen "verled".
Het in 2020 vastgestelde beheerplan “Openbare verlichting” geeft richting aan de duurzame
instandhouding van de openbare verlichting. In dit beheerplan is ook de standaardisatie van de
armaturen en masten opgenomen. De database is nu op orde en geeft inzicht in het areaal, de uit te
voeren werkzaamheden en de uitgevoerde werkzaamheden.
Wel is geconstateerd dat in 2021 relatief meer lichtmasten zijn beschadigd door aanrijdingen. In veel
gevallen is de dader onbekend en wordt een beroep gedaan op het Waarborgfonds. Daarbij moet
Oldebroek een deel van de gemaakte kosten wel zelf vergoeden.
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Bedragen * € 1.000
Beheerplan Openbare Verlichting

Begroting

Dotatie onderhoudsreserve
Dotatie egalisatiereserve
Uitgaven groot onderhoud

Werkelijk
4

4

103

103

14

9

Bedragen * € 1.000
Investeringen Openbare Verlichting

Jaar

Krediet

Besteed in
2021

Besteed t/m
2021

Armaturen 2021

2021

317

302

302

Masten 2020

2021

243

107

107

3.3.4 Verkeersregelinstallaties
Algemeen
Verkeersregelinstallaties (VRI’s) zijn er om op kruispunten het verkeer veilig en ordelijk te laten
verlopen. Door VRI's in te zetten wordt rekening gehouden met de kwetsbare verkeersdeelnemer
((brom-)fietsers en voetgangers). Vaak is er dan sprake van een meer complexe verkeerssituatie. De
gemeente Oldebroek heeft vier VRI’s, allemaal in Wezep.
Werkzaamheden
Het geplande onderhoud, bestaande uit elektrotechnische controle en het vervangen van de lampen,
is uitgevoerd volgens plan. Ook de schades zijn gerepareerd. Opmerkelijk was wel dat er in 2021 meer
schades aan de installaties zijn gemeld.
Bedragen * € 1.000
Beheerplan Verkeersregelinstallaties

Begroting

Werkelijk

Dotatie onderhoudsreserve

3

3

Dotatie egalisatiereserve

5

5

Uitgaven groot onderhoud

6

1

Bedragen * € 1.000
Investeringen Verkeersregelinstallaties

Jaar

Er waren geen investeringen gepland

2021

Krediet

Besteed in
2021

3.3.5 Civiele kunstwerken
Algemeen
Civiele kunstwerken betreffen de in de gemeente aanwezige bruggen en grote(re) duikers. Voor het
onderhoud en / of vervanging is de gemeente verantwoordelijk.
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Besteed t/m
2021

Werkzaamheden
De bevindingen van de uitgevoerde inspectie zijn doorvertaald in een uitvoeringsprogramma. Het
noodzakelijk onderhoud is in 2021 uitgevoerd. Voor twee bruggen zijn controleberekeningen
uitgevoerd.
Bedragen * € 1.000
Beheerplan Civiele Kunstwerken

Begroting

Dotatie onderhoudsreserve
Dotatie egalisatiereserve

Werkelijk
9

9

20

20

4

2

Uitgaven groot onderhoud
Bedragen * € 1.000
Investeringen Civiele Kunstwerken

Jaar

Civiele kunstwerken

Krediet

2021

Besteed in
2021
57

Besteed t/m
2021

57

57

3.3.6 Groen
Algemeen
Het openbaar groen en de begraafplaatsdelen waarvoor geen onderhoudsrecht wordt geheven,
worden onderhouden op basis van beeldkwaliteitsniveau C. In afwijking van de overige beheerplannen
is het groot onderhoud, omdat het een ideaalcomplex is, opgenomen in de exploitatie. Dit houdt in
dat ieder jaar op een planmatige wijze snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd aan plantsoenen en
bomen. Verder is in het beheerplan Groen de keuze gemaakt om de renovaties niet te activeren,
omdat de instandhouding van de plantsoenen en bomen te veel aan weersinvloeden onderhevig is.
Binnen het openbaar groen vinden ook zelfbeheerprojecten en andere bewonersinitiatieven een plek.
Werkzaamheden
In 2021 is, net als in de voorgaande jaren, ingezet op de vervanging van met name plantsoenen en
bomen die na controle niet veilig bleken te zijn. De gerooide bomen zijn inmiddels herplant, waar
mogelijk op dezelfde locatie en anders hebben ze een plek gevonden op bijvoorbeeld één van onze
gerenoveerde speelplekken.
Bedragen * € 1.000
Beheerplan Groen

Begroting

Dotatie onderhoudsreserve
Dotatie egalisatiereserve
Uitgaven groot onderhoud
Bedragen * € 1.000
Investeringen Groen

Werkelijk

169

169

0

0

137

90

Jaar

Er waren geen investeringen gepland

2020

108

Krediet

Besteed in
2021

Besteed t/m
2021

3.3.7 Begraafplaatsen
Algemeen
Het onderhoud op de begraafplaatsen wordt uitgevoerd op basis van het beheer- en financieringsplan
gemeentelijke begraafplaatsen. Dit is in 2017 vastgesteld. Dit houdt in dat het onderhoud op de
begraafplaatsen met onderhoudsrecht op beeldkwaliteitsniveau A wordt uitgevoerd.
Werkzaamheden
De onderhoudswerkzaamheden zijn erop gericht om het vastgestelde kwaliteitsniveau van onderhoud
te realiseren. Daarnaast zijn er renovaties van gazons en beplantingen uitgevoerd op de
begraafplaatsen Bovenheigraaf, Oosterwolde en Oldebroek.
Bedragen * € 1.000
Beheerplan Begraafplaatsen

Begroting

Uitgaven onderhoud

Werkelijk

352

Bedragen * € 1.000
Investeringen Begraafplaatsen

355

Jaar

Begraafplaats Oosterwolde

Krediet

2020

Besteed in
2021

499

Besteed t/m
2021

12

253

3.3.8 Speelvoorzieningen
Algemeen
In 2020 is het beleids- en beheerplan Spelen vastgesteld. Hierbij is gekozen voor het scenario
Natuurlijk Spelen. In vier jaar tijd worden alle speelplekken in de gemeente Oldebroek opnieuw
ingericht.
Werkzaamheden
Met de vaststelling van het speelbeleid- en beheerplan is gestart met het herinrichten van de
speelplekken. Het participatie- en ontwerptraject is aanbesteed. Vervolgens is gestart met de
herinrichting van de eerste speelplekken. In 2021 zijn drie speelplekken opnieuw ingericht. In 2021 zijn
de speeltoestellen in stand gehouden en de reguliere veiligheidskeuringen uitgevoerd.
Bedragen * € 1.000
Beheerplan Speelvoorzieningen

Begroting

Dotatie onderhoudsreserve

Werkelijk
0

0

Dotatie egalisatiereserve

72

72

Uitgaven onderhoud

50

38

Bedragen * € 1.000
Investeringen Speelvoorzieningen

Jaar

Natuurlijk Spelen 2021

2021

109

Krediet
462

Besteed in
2021
52

Besteed t/m
2021
52

3.3.9 Riolering
Algemeen
In het Beleids- en Beheerplan Water en Riolering (BBWR), dat is vastgesteld in 2020, heeft de raad
gekozen om het ambitieniveau 'Verantwoord en Robuust' uit de vorige planperiode door te zetten. Dit
komt overeen met niveau B. Op basis van rioolinspecties en omgevingsfactoren (risicogestuurd
rioolbeheer) bepalen we wanneer het riool wordt gerepareerd, gerenoveerd of vervangen.
Maatregelen voeren we zoveel mogelijk integraal met andere beleidsterreinen uit. Naast kwalitatieve
verbetermaatregelen komt de nadruk steeds meer te liggen op het waterrobuust en klimaatadaptief
inrichten van de openbare ruimte.
Werkzaamheden
Naast de jaarlijks terugkerende reguliere onderhoudswerkzaamheden aan het vrijvervalriool en aan de
mechanische riolering waren voor 2021 vervangings- en afkoppelinvesteringen opgenomen in het
MJIP (meerjaren investeringsplan). Drukriool-units en IBA's zijn gerenoveerd en een concept-ontwerp
voor het Klimaatbestendig Centrumplan Wezep is afgerond. Middels bewonersavonden zijn inwoners
betrokken bij de plannen. Ingebrachte punten worden verwerkt in het definitieve ontwerp dat begin
2022 afgerond zal zijn.
Bedragen * € 1.000
Investeringen Riolering

Jaar

Krediet

Besteed in
2021

Besteed t/m
2021

Renovaties IBA's

2021

24

22

22

Vervanging pompunits/gemalen

2021

194

0
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Regulier onderhoud en hydraulische verbeteringen en
voorbereiding KC-plan Wezep

2021

2.026

533

533

Bouwkundige gemalen

2021

66

0

0

3.3.10 Gebouwen
Algemeen
In het beheerplan gebouwen beschrijven we welke soorten onderhoud te onderscheiden zijn, welke
gebouwen onderhouden worden en welk onderhoud de komende jaren te verwachten is. Het
vastgestelde onderhoudsniveau is beschreven als sober en doelmatig. De huidige
gebouwbeheerplannen dateren (met uitzondering van het gemeentehuis, 2020) uit 2018. Daarnaast
zijn de sportmiddelen die gebruikt worden door het sportonderwijs en verenigingen opgenomen in
het beheerplan.
Volgens de raadsopdracht, naar aanleiding van het Klimaatakkoord, bereiden we momenteel de
verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen voor. De uitvoering daarvan wordt gepland in de
komende jaren, tot aan de gestelde deadline van 2025.
Werkzaamheden
In het voorjaar van 2021 is na een intensieve voorbereidingstijd met diverse partijen, gestart met de
uitvoering van de nieuwbouw van MFC Hart van Oosterwolde. Het nieuwe complex wordt medio 2022
in gebruik genomen.
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Daarnaast is verder gewerkt aan de voorbereiding van de nieuwbouw brandweerkazerne Oldebroek,
die in 2022 gerealiseerd moet worden aan de Zuiderzeestraatweg. Eind 2021 is daarvoor de
omgevingsvergunning verstrekt.
De kapitaaloverschrijdingen met betrekking tot de klimaatinstallatie en ET-hal hebben gezien hun
levensduur en de daaruit berekende kapitaallasten een marginaal negatief effect op de exploitatie.
In 2021 is gestart met de voorbereiding van een grootschalige binnenrenovatie van sporthal De
Kamphal. De plannen worden in meerdere scenario's uitgewerkt, waarbij verduurzaming van de
installaties één van de speerpunten is. De hoofdgebruikers van de sporthal zijn betrokken bij de
uitwerking van de plannen. Het voorstel voor renovatie wordt medio 2022 aan de raad voorgelegd.
Bedragen * € 1.000
Beheerplan Gebouwen

Begroting

Werkelijk

Dotatie onderhoudsreserve

117

117

Dotatie egalisatiereserve

476

476

Uitgaven groot onderhoud gebouwen

72

12

Speeltoestellen gym- en sporthallen

16

18

Bedragen * € 1.000
Investeringen Gebouwen

Jaar

Kleedaccommodatie WHC

2008

188

Verkoop brandweerkazerne Hattemerbroek

2014

-200

Brandweerkazerne Wezep

2020

139

Brandweerkazerne Oldebroek

2019

2.450

Gymzaal Hattemerbroek

2020

9

Doorontw ET-hal en Rood Wit

2019

Sporthal Kamphal Wezep

Krediet

Besteed in
2021

Besteed t/m
2021
178

3

3

1.635

-37

1.692

2021

473

55

55

Hart van Oosterwolde(incl.hybride veld VSCO)

2020

1.945

913

1.207

Dorpshuis Wezep

2020

40

Dorpshuis Noorderhuukien

2021

2

Dorpshuis Grinthuus

2020

14

Gebouw begraafplaatsen

2020

11

Klimaatinstallatie archief

2021

32

43

43

Buitenruimte gemeentehuis

2021

75

Overkapping Meidoornplein

2020

288

34

215

Gemeentewerf

2021

12

3.3.11 Meubilair
Algemeen
In het beheerplan worden de vervangingen van het meubilair, inventaris en mobiele telefoons voor de
gemeentelijke kantoren gepland. Conform deze planning worden de onderdelen vervangen.
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Werkzaamheden
Na afronding van de renovatie en verduurzaming van het gemeentehuis in 2020, stelde de raad in mei
2020 de financiële eindafrekening en de beheerplannen voor het onderhoud en vervanging vast.
Bedragen * € 1.000
Beheerplan Meubilair

Begroting

Dotatie onderhoudsreserve
Dotatie egalisatiereserve

Werkelijk
0

0

125

125

Bedragen * € 1.000
Investeringen Meubilair

Jaar

Krediet

Besteed in
2021

Besteed t/m
2021

Mobiele telefoons

2021

11

0

0

Headsets

2021

21

18

18

Papierversnipperaar/Couverteermachine (2022)

2021

0

16

16

3.3.12 Tractie
Algemeen
Voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, de gemeentelijke gebouwen en voor
dienstverlening gebruiken we verschillende soorten materieel. Deze middelen moeten effectief en
efficiënt ingezet kunnen worden, daarom hebben ze onderhoud nodig en worden ze periodiek
vervangen.
Werkzaamheden
In opdracht van de binnendienst gebruiken we materieel bij het uitvoeren van werkzaamheden,
genoemd in de werkpakketten grijs en groen. Daarnaast zetten we materieel in bij het afhandelen van
binnengekomen meldingen / klachten.
De vervanging van de drie Isuzu's wordt doorgeschoven naar 2022. Het aanbestedingstraject duurde
langer dan gepland en de levertijd van de drie nieuwe Fuso's is door de coronapandemie ook verlengd.
De voertuigen zijn inmiddels besteld. De verwachting is dat ze in het voorjaar worden afgeleverd op de
werf.
Bedragen * € 1.000
Beheerplan Tractie

Begroting

Dotatie egalisatiereserve

Werkelijk

141

Bedragen * € 1.000
Investeringen Tractie

141

Jaar

Investeringen vonden niet plaats

2021

112

Krediet

Besteed in
2021
0

Besteed t/m
2021
0

0

3.4 Financiering
Portefeuillehouder: wethouder Ben Engberts
3.4.1 Algemeen
Om geld aan te trekken en middelen uit te zetten, moeten we ons als gemeente houden aan regels
van het Rijk. Deze regels gaan over de manier waarop gemeenten (en provincies) hun geld en kapitaal
beheren. Ze staan in de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). Deze wet heeft als doel
een gezonde financieringspositie van gemeenten. Ook heeft de wet een macro-budgettaire
doelstelling. Deze houdt in: de grenswaarde van het overheidstekort (EMU-saldo) beheersen met 3 %
van het bruto binnenlands product. De grens voor het EMU-tekort ligt voor decentrale overheden op
0,4 %.
Kaders
De kaders voor de uitoefening van de financieringsfunctie zijn opgenomen in de door de
gemeenteraad vastgestelde ‘Financiële verordening, artikel 14’. Hierin staat welke doelstellingen en
uitgangspunten het college van B&W nastreeft.
Met de uitvoering van het Treasury-beleid streven we naar effectief en efficiënt beheer van de
liquiditeitenstroom door:


Het optimaliseren van de financiële logistiek: minimale verwerkingskosten en optimale
renteresultaten.



Het analyseren en beperken van financiële risico's.



Bij de uitoefening van de financieringsfunctie houden we rekening met de kaders zoals de Wet
Fido die voorschrijft. De belangrijkste zijn:
o De kasgeldlimiet: met deze limiet (8,5 % van het begrotingstotaal) wordt de maximale ruimte
aan schulden op korte termijn bepaald (< 1 jaar). Omdat de rente op korte schulden per
definitie binnen een jaar wordt herzien (omdat deze leningen aflopen), loopt de gemeente
renterisico. Door de kasgeldlimiet wordt dit risico beperkt.
o

Renterisiconorm: de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen op de vaste
schuld (> 1 jaar) mogen niet meer bedragen dan 20 % van het begrotingstotaal. In principe
ligt de rente op vaste geldleningen vast en loopt de gemeente geen renterisico in het lopende
jaar. Dit geldt echter niet voor de verplichte aflossingen (die normaal gesproken
geherfinancierd moeten worden) en de leningen waarvoor een renteherziening geldt. Door
de renterisiconorm wordt dit risico beperkt.

3.4.2 Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet bedroeg in 2021 € 5.878.000,- (8,5 % van het begrotingstotaal). De werkelijke
vlottende schuld zat daar alle kwartalen onder.
3.4.3 Renterisiconorm
De renterisiconorm bedroeg in 2021 € 13.381.000,- (20 % van het begrotingstotaal). We kenden geen
renteherzieningen en de aflossingen kwamen uit op € 1.303.000,-. Ook hier bleven we dus
ruimschoots onder de norm.
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3.4.4 Leningenportefeuille
Het saldo van de leningenportefeuille bedroeg per 31 december 2021 € 23.952.769,-. Er is in 2021 één
nieuwe geldlening aangetrokken, ter grootte van € 10,0 miljoen, af te lossen in 25 jaar.
Bedragen * € 1.000
Jaar

Schuld
1 januari

2021

Rente

15.256

Aflossing
283

Schuld
31 december

1.303

23.953

3.4.5 Renteresultaat
De berekening van het renteresultaat is gebaseerd op de aanbeveling van de BBV-regelgeving om de
rekenrente (omslagrente) te baseren op de werkelijke rentelast. Voor de begroting 2021 rekenden we
met een interne rente van afgerond 0,5%. De werkelijk gecalculeerde rentelast over 2021 bedroeg
0,37% (zie hieronder), dit valt binnen de norm.
Renteschema
Bedragen in €
Nr.
Omschrijving

Begroot 2021

Rekening 2021

A

Externe rentelasten over de korte en lange financiering

390.852

301.891

B

Externe rentebaten over de korte en lange financiering

68.950

42.295

321.902

259.596

11.754

28.464

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

310.148

231.132

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Saldo rentelasten en rentebaten (A-B)
C.1

Doorberekende rente grondexploitatie

C.2
C.3

Doorberekende rente projectfinanciering
Rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar
specifiek een lening voor is aangetrokken

Aan taakvelden toe te rekenen rente (som -C1-C2-C3)
D.1

Rente over eigen vermogen

D.2
Rente over voorzieningen
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente (som+D1+D2)
E
Aan de taakvelden toe te rekenen externe rente
(renteomslag afgerond 0,5%)

310.148

231.132

353.488

315.744

F

-43.340

-84.612

Renteresultaat taakveld treasury (som-E)

Berekening renteomslag percentage

Rekening 2021

Totaal vaste activa per 1-1-2021

€ 62.488.657

Werkelijk betaalde rente

€ 231.132

Toegerekende rente

€ 315.744

Verschil werkelijk en toegerekende rente

€ 84.612

Werkelijk renteomslag percentage

0,37%
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3.5 Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder: wethouder Ben Engberts
3.5.1 Algemeen
Deze paragraaf geeft inzicht in de ontwikkelingen van onze bedrijfsvoering.
3.5.2 Audits en control
In de uitvoering van de processen voldoen we aan wet- en regelgeving en zijn we dienstverlenend. Dat
vraagt een goede beschrijving van processen en het nemen van beheermaatregelen. Het actueel
houden van processen vraagt continu onze aandacht.
Via interne controles is er aandacht voor de opzet, het bestaan en de werking van processen, die wat
betreft omvang van het budget van belang zijn. De uitvoering van interne controle draagt bij aan het
controleren en het bijsturen van die processen en de beheermaatregelen. Met de uitkomsten van de
interne controle wordt aangetoond dat (wel of niet) aan de eisen van getrouwheid en rechtmatigheid
wordt voldaan.
Externe ontwikkelingen (zoals het verscherpte toezicht van de AFM, de invoering van de
Omgevingswet, en de toename aan automatisering en digitalisering) vragen om verdergaande
professionalisering van de interne controle. Daarvoor is een plan voor de (verbijzonderde) interne
controle vastgesteld. Dit is een plan voor 2018-2021. Met dit controleplan hebben we onze visie
gepresenteerd op ‘in control’ en de ambitie om in 2021 voorbereid te zijn op het (verplicht) afgeven
van een rechtmatigheidsverklaring door het college.
In 2021 is de visie op control vastgesteld. In de visie op control is de wijze waarop wij binnen alle
geledingen van de organisatie willen sturen en beheersen vastgelegd. Dit doen we om gedurende het
jaar zicht te hebben op de doelen, successen en afwijkingen zowel in beleid als in geld en hierdoor grip
te hebben en 'in control' te zijn. De visie op control geeft hiermee richting voor het college en de
ambtelijke organisatie. Met het opstellen van de visie op control leggen we vast wat we doen en al
deden. Het is daarmee niet iets nieuws, maar op papier uitgewerkt. We zijn in control en blijven in
control. Control is altijd gericht op het leren van de verkregen inzichten en is daarmee altijd in
ontwikkeling.
3.5.3 Informatieveiligheid & privacy
Informatieveiligheid
Om invulling te geven aan de visie op informatiebeveiliging is de CISO (Chief Information Security
Officer) structureel betrokken bij een aantal processen. Dit zijn onder andere:
-

Wijzigingsbeheer
Crisisbeheersing (ICT-gerelateerd)
Projectmanagement
Incidentmanagement

Sinds 2021 is er structureel overleg tussen de H2O-gemeenten en de gemeenten Elburg en Nunspeet.
Dit geldt voor zowel informatiebeveiliging als privacy. Voor de bewustwording over
informatiebeveiliging en privacy wordt tooling ingezet. Deze verstuurt periodiek een e-mail aan alle
medewerkers met daarin de uitwerking van een toepasselijk onderwerp.
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In 2021 is een structureel overleg ingezet tussen de IV-organisatie (Informatie Voorziening) en de
Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O (i-Dienst). Hier worden met name verantwoordelijkheden belegd voor
diverse actuele onderwerpen.
Voor wat betreft de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is in 2021 een
audit gestart om een oordeel te geven over het aangepaste Information Security Management System
(ISMS), welke wordt gebruikt voor de jaarlijkse verantwoording via de ENSIA-tool (Eenduidige
Normatiek Single Information Audit).
In 2022 wordt het oordeel verwacht.
Privacy
Ook in 2021 is flink ingezet op bewustwording rondom privacy en is een begin gemaakt met de
integrale aanpak van dit onderwerp binnen (IT-)projecten, waarbij privacyaspecten in de
voorbereiding al worden meegenomen en meewegen bij de keuze voor nieuwe informatiesystemen.
Een steeds groter deel van de tijdbesteding van de privacy officers gaat dan ook zitten in de uitvoering
van DPIA’s (Data Protection Impact Assessment) bij dergelijke implementaties, omdat een groot deel
van onze systemen een hoog privacy risico bevat. Daarnaast heeft de structuur met een of meerdere
privacy ambassadeurs per team ook bijgedragen aan meer bewustwording onder medewerkers.
3.5.4 ICT
Informatievoorziening
Eind 2020 is een rapport opgesteld over de stand van zaken van onze archieven en informatie in de
organisatie. Dit geeft inzicht in waar we nu staan en wat we de komende jaren nog verder te
ontwikkelen hebben. Dit rapport hebben wij in 2021 vertaald naar een verbeterplan met concrete
actiepunten. De rol van recordmanagement is ook in dit plan opgenomen. Recordmanagement is het
beheren van alle informatie in onze organisatie, niet alleen de archieven, maar ook opslag op schijven,
in systemen en webapplicaties. Recordmanagers voeren regie en adviseren over processen, vooral
gericht op het goed opslaan en bewaren van informatie. In 2021 hebben wij de punten uit het
verbeterplan voor ons informatiebeheer grotendeels gerealiseerd en dit zetten wij door in 2022.
In samenwerking met de gemeenten Hattem en Heerde zijn we begonnen met het project zaakgericht
werken. Hierin harmoniseren we met drie gemeenten onze werkprocessen. Dit is nodig om onze
informatie(voorziening) nog beter te kunnen beheren, en dit maakt het mogelijk om onze systemen
gezamenlijk en efficiënter te beheren. Dit maakt ons in de toekomst minder kwetsbaar en zo zijn wij
klaar voor de steeds grotere hoeveelheid informatie die wij verwerken. Binnen het project zaakgericht
werken wordt een nieuw zaaksysteem aanbesteed. Medio 2022 moet de aanbesteding rond zijn en
start de implementatie (inclusief harmonisering en inrichting van processen op H2O-niveau).
Als H2O-gemeenten trekken wij ook gezamenlijk op als het gaat om de voorbereiding op de Wet open
overheid en Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer. Deze nieuwe wetten hebben een
grote impact op de informatievoorziening van / door de gemeenten. Gezamenlijk brengen we de
impact van de wetten en de benodigde acties om te voldoen aan de wetten in kaart.
Bedrijfsvoeringsorganisatie i-Dienst
In 2021 is een nieuwe servicedesktool geïmplementeerd. Deze implementatie was randvoorwaardelijk
voor het verbeteren van de serviceprocessen van de i-Dienst.
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Er is intensief gewerkt aan de bestrijding van de kwetsbaarheid van een wereldwijd gebruikt
softwareonderdeel dat in veel van onze applicaties voorkomt. Dit probleem was omvangrijk en is door
een goede samenwerking van de verantwoordelijke disciplines binnen H2O opgelost. Wel heeft deze
gebeurtenis en het vooruitzicht dat we hier in de toekomst meer en meer mee te maken zullen krijgen
ons doen beseffen dat het treffen van voorzorgsmaatregelen tegen het binnendringen van onze
systemen en het continu bewaken van onze systemen en verbindingen steeds meer tijd in beslag gaat
nemen van onze medewerkers.
Microsoft Teams is voor de hele organisatie geïmplementeerd en er zijn extra beveiligingsmaatregelen
doorgevoerd in de vorm van 2-factor authenticatie (2FA) en Mobile Application Management (MAM).
Een groot deel van de servers en alle netwerkwerkcomponenten zijn vervangen. Daarnaast zijn de
straalverbindingen vervangen door glasvezel.
Project M2A
Binnen het project M2A zijn, zoals aangekondigd, goede stappen gezet. Vanuit een heldere
domeinvisie is veel aandacht besteed aan de procesinrichting van het Sociaal domein. Van daaruit zijn
de projectdefinities en de eisen die gesteld worden aan de nieuwe systemen opgesteld en heeft langs
deze weg de aanbesteding van deze systemen plaatsgevonden. Inmiddels is een aanvang gemaakt met
de implementatie en wordt zorggedragen voor de organisatorische borging.
In 2021 zijn ook voor de domeinen Bedrijfsvoering en Ruimte de nodige stappen gezet. Voor
Bedrijfsvoering is een heldere visie gepresenteerd en zijn de doelstellingen voor dit domein
gedefinieerd. Momenteel lopen de voorbereidingen van de nieuw aan te besteden systemen voor
financiën en facilitaire zaken. Ook is de aanbesteding van het nieuwe HRM-systeem succesvol
afgerond, welke eveneens wordt geïmplementeerd.
Voor het domein Ruimte is een meerjarig programma opgesteld en zijn de eerste aanbestedingen en
implementaties voorbereid, welke invulling geven aan een stevige basis voor de toekomst van onder
andere de noodzakelijke geo-informatie. Daarnaast zijn de benodigde aanpassingen gedaan om te
kunnen voldoen aan de Omgevingswet.
Zaakgericht werken
De leverancier van ons huidige zaaksysteem kondigde in 2020 aan te stoppen met dit systeem,
waardoor dit systeem opnieuw aanbesteed moest worden. De voorbereidingen en aanbesteding
hiervoor zijn in 2021 afgerond. Momenteel loopt de voorbereiding voor de implementatie. Deze is
omvangrijk door nieuwe wetgeving, waarvoor zaakgericht werken als belangrijke randvoorwaarde
geldt.
3.5.5 Regionale samenwerking in relatie tot bedrijfsvoering
De H2O-samenwerking is voorgezet en verloopt naar tevredenheid en in goede harmonie. De
samenwerking binnen de informatisering en automatisering blijkt een belangrijke randvoorwaarde en
ook stimulans om meerdere bedrijfsvoeringsaspecten gezamenlijk op te pakken vanuit een
gezamenlijke visie.
Vanuit Oldebroek zien we verdere samenwerkingskansen op het gebied van procesmanagement en
ondersteunende processen zoals functioneel applicatiebeheer, juridische zaken, salarisadministratie
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en control. Dat zal niet direct leiden tot kostenbesparingen, maar wel tot vermindering van
kwetsbaarheid en behoud van kwaliteit.
Intensivering van de samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering tussen H2O en Elburg en
Nunspeet, zoals geadviseerd door de Verkenners, vraagt een langere adem. We merken dat Nunspeet
en Elburg daarin eigen keuzes maken. Naar verwachting zullen in februari 2022 voorstellen aan de
colleges gedaan worden over belastingsamenwerking (H2OE) en ICT-samenwerking (H2ONE).
3.5.6 Regio Zwolle
De Regio Zwolle werkt aan de hand van een agenda met vijf onderwerpen, namelijk menselijk kapitaal,
leefomgeving, bereikbaarheid, energie en economie. We blijven actief betrokken bij de Regio Zwolle
en dragen bij aan de onderwerpen waarvoor we een toegevoegde waarde hebben. Hierbij trekken wij
als Kop van de Veluwe nadrukkelijk gezamenlijk op. Met deze gemeenten en de provincie Gelderland
is in 2020 gezamenlijk een investeringsagenda opgesteld, die de basis vormt voor onze strategische
samenwerking op de thema’s van de Regio Zwolle.
In het afgelopen jaar is het accent verschoven naar de verstedelijkingsstrategie van de Regio Zwolle.
Binnen de Kop van de Veluwe hebben wij een integrale gebiedsverkenning opgesteld, als basis voor
een woningbouwprogramma voor de vijf deelnemende gemeenten en als leidraad in de gesprekken
binnen de Regio Zwolle. De gebiedsverkenning is gericht op woningbouw, klimaat, natuur en
landbouw en vormt ook weer input voor een Investeringsagenda 2.0 voor de Kop van de Veluwe.
3.5.7 Samenwerking op de Noord-Veluwe
De SNV is als construct opgeheven. Wel wordt er nog voor een aantal thema’s (wonen,
woonruimteverdeling, archeologie, RO, jeugd, leerplicht/RMC, sociale recherche, afval en
basismobiliteit) op basis van DVO’s met de betreffende gemeenten samengewerkt. Daarnaast werken
we op beleidsniveau samen op de thema’s toerisme & recreatie, verkeer & vervoer, Wmo,
volkshuisvesting & RO, duurzaamheid, afval, archeologie, cultuur & erfgoed, stikstofprogrammering en
Gelderse Maatregelen Stikstof.
3.5.8 Personeel en Organisatie
Personeelsbeheerplan
Het verloop van de budgetten voor 2021 zien er als volgt uit:
Bedragen * € 1.000
Soort
Loonkosten (vast en inhuur)
Reis- en verblijfskosten
Opleidingsbudget
Totaal

Begroot 2021

Realisatie 2021

Saldo 2021

17.061

16.688

-373

75

41

-34

172

98

-74

17.308

16.827

-481

We kenden in 2021 een overschot op het personeelsbudget van € 481.000. Daarvan is € 40.000 een
voordeel op het bestuur en raad. Er wordt een bedrag van € 441.000 toegevoegd aan de reserve
Personele Kosten.
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Verzuim
Het ziekteverzuim is gestegen van 4,0 % (exclusief bevallings- en zwangerschapsverlof) in 2020 naar
5,06 % in 2021. Het verzuim bestond voor 3,78 % uit lang en 1,28 % uit kort verzuim. Het landelijk
gemiddelde voor het ziekteverzuim in 2020 was 4,3 % (bron: A+O-fonds Gemeenten 20.000-50.000).
Een behoorlijke stijging van ons verzuimpercentage, zowel voor de korte als de lange termijn. Uitval
als gevolg van corona heeft hier zeker mee te maken. We constateren dat de werkdruk in de
organisatie weliswaar beter in balans is, maar we zien ook dat de werkdruk nog steeds hoog is en dat
komt tot uiting in de stijging van de verzuimcijfers. We kenden in 2021 in totaal 166 ziekmeldingen
(versus 161 in 2020).
Het landelijk gemiddelde verzuimcijfer 2021 van gemeenten is nog niet bekend. Wanneer dat cijfer
meer dan 0,75 % afwijkt van ons verzuimcijfer zal er onderzoek worden gedaan naar oorzaken en
eventueel in te zetten interventies. We blijven uiteraard inzetten op verlaging van het verzuim.
Garantiebanen
In 2021 hebben we 4,6 fte (nog 0,65 fte vacatureruimte) gerealiseerd. Dit was conform de landelijke
norm die voor Oldebroek gold. Het quotum dat hiervoor geldt stijgt nog tot 2026.
3.5.9 Facilitaire zaken en huisvesting
Hybride werken
Net als in 2020 stond voor facilitaire zaken 2021 voor een groot deel in het teken van het coronavirus
en de maatregelen en werkzaamheden die daaruit voortvloeiden; waaronder natuurlijk het
thuiswerken. Dit thuiswerken heeft een meer definitieve vorm gekregen. Er is geïnvesteerd in
materiaal om dit mogelijk te maken en een inventarisatie gedaan onder de medewerkers om te peilen
wie, ook na de coronapandemie, thuis wil blijven werken.
Hiermee heeft ook het hybride werken en vergaderen zijn intrede gedaan. In het gemeentehuis zijn
vier vergaderruimten ingericht voor hybride vergaderen. Daarbij zit een deel van de medewerkers
thuis en een deel in de vergaderruimte en kan gezamenlijk op een gelijkwaardige manier worden
overlegd.
Ook ging het reguliere werk door. Zo is onder andere de koffie en thee aanbesteed in samenwerking
met Hattem en Heerde. Hierin namen we ambities over verduurzaming op. De leverancier geeft aan
hoe zij zorgt voor grondstoffen, accessoires en transport met een zo klein mogelijke negatieve impact
op het milieu in de hele keten, nu en in de toekomst. Zo dagen we de leverancier uit duurzame keuzes
te maken en dragen wij als gemeente een steentje bij aan een duurzame wereld.
3.5.10 Inkoop
Inkoop en aanbesteding
Onze inkooporganisatie in H2O-verband zet zich in op rechtmatige, doelmatige en doeltreffende
inkooptrajecten.
Ze doet dit onder andere aan de hand van de volgende pijlers: inkoopmanagement, personeel,
inkoopbeleid en -doelen, systemen en procedures en inkoopresultaten.
De inkoopkalender wordt jaarlijks, in overleg met management en decentrale inkopers,
geactualiseerd. De inkoopkalender biedt:
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Een kader om te kijken waar inkoopsamenwerking binnen H2O/ISNV of in een ander
samenwerkingsverband mogelijk is om zodoende kennis en kosten te delen.
De mogelijkheid om te bepalen welke vorm van inkoopbegeleiding (advies, inkoopcoördinatie
of begeleiding algeheel inkooptraject) gewenst is, zodat de juiste capaciteit en kwaliteit van
Inkoop H2O ingezet kan worden.
Door meer inzicht worden er kansen gecreëerd om beleidsdoelstellingen (social return,
duurzaamheid, lokaal/MKB) in te vullen. Dit uiteraard naast de bestaande criteria die zijn
vastgelegd in het inkoopbeleid en zijn vastgesteld door de colleges van de H2O gemeenten.

De inkooporganisatie blijft continu op zoek naar verbeteringen, zodat inkooptrajecten efficiënter en
effectiever doorlopen kunnen worden. Dit om uiteindelijk de kwaliteit van het totale inkoopproces te
verbeteren en daarmee met de uitkomst een bijdrage te leveren aan de organisatie- en
inkoopbeleidsdoelstellingen van de gemeenten binnen de wettelijke kaders.
Er wordt actief gewerkt aan verbetering van contractbeheer en registratie voor de H2O-gemeenten.
De regie op de uitvoering van aanbestedingen is strikter, met een meer verplichtende review door
Inkoop H2O. Aanbestedingen gaan enkel nog via een tenderplatform.
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3.6 Verbonden partijen
Portefeuillehouder: college van B&W
3.6.1 Inleiding
Een deel van de gemeentelijke taken wordt uitgevoerd door verbonden partijen. Vaak gaat het daarbij
om uitvoering in samenwerking met andere gemeenten onder andere via een gemeenschappelijke
regeling of centrumgemeente. Op die manier is het mogelijk dienstverlening te bieden, waarbij
kwaliteit, continuïteit en kosten beter beheerst worden.
Verbonden partijen kunnen zowel voor de realisatie van het beleid als voor de financiële gevolgen
daarvan van belangrijke betekenis zijn. Het is daarom belangrijk ons bewust te zijn van de governance
aspecten en de instrumenten voor bestuur en toezicht optimaal te benutten.
3.6.2 Definitie
Er is sprake van een verbonden partij als de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft.
Met bestuurlijk belang bedoelen we dat de gemeente zeggenschap heeft. Zeggenschap in de vorm van
stemrecht of in de vorm van vertegenwoordiging van de gemeente in het bestuur.
Met financieel belang bedoelen we dat de gemeente aan de verbonden partij een bedrag ter
beschikking stelt, dat niet verhaald kan worden als de verbonden partij failliet gaat. En, dat de
gemeente aansprakelijk is als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Kortom: de
gemeente Oldebroek is (mede)eigenaar van de verbonden partijen. We delen dus ook mee in de
risico’s.
3.6.3 Verantwoordelijkheden
Ook al besteden we taken uit aan andere partijen, we blijven uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor
het bereiken van onze programmadoelstellingen. Daarom geeft de gemeenteraad de kaders aan voor
de activiteiten en ziet de gemeenteraad toe op de uitvoering. Het aansturen van een verbonden partij
en het dragen van verantwoordelijkheid voor de uitvoering is de taak van het college van B&W. Het
college van B&W moet hierover verantwoording afleggen aan de raad.
De door de gemeenteraad op 30 januari 2014 vastgestelde Nota Verbonden Partijen:


Geeft inzicht in de kaders die voor het aangaan, in stand houden en beëindigen van
Verbonden Partijen van belang zijn.



Licht toe welke aspecten van belang zijn voor het sturen, beheersen, verantwoorden en
toezicht houden op verbonden partijen.

3.6.4 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Artikel 15 van het Besluit Begroting en Verantwoording verplicht gemeenten om inzicht te geven in
welke verbonden partijen de gemeente deelneemt, het belang dat de gemeente heeft in elk van deze
verbonden partijen en in de financiële positie van elk van de verbonden partijen. Het gaat dan om
informatie die vanuit de verbonden partij beschikbaar kan worden gesteld en openbaar gemaakt kan
worden over interne en externe ontwikkelingen en de consequenties daarvan voor het verwachte
resultaat en de vermogenspositie van de verbonden partij. De informatie gaat over de omvang van het
eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij en de verwachte omvang van
financiële resultaten.
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In deze paragraaf geven wij daaraan invulling.
Vanwege de verhouding met een verbonden partij kunnen ook de bepalingen in het BBV inzake
resultaat en inzake voorzieningen van toepassing zijn voor de gemeentelijke begroting en
verantwoording. Zo worden exploitatiebijdragen aan de verbonden partij opgenomen in het
programma waar beleidsmatig het openbaar belang van de verbonden partij aan verbonden is. En
indien op grond van een concrete gebeurtenis een risico wordt voorzien dat gaat leiden tot een verlies
op het ingebrachte kapitaal / lening of indien het leidt tot een verplichting en dit risico is
kwantificeerbaar dan zal daarvoor een voorziening worden gevormd.
3.6.5 Overzicht van verbonden partijen
Er zijn verschillende soorten verbonden partijen. De belangrijkste zijn publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke verbonden partijen. Daarnaast bestaat er nog een mengvorm, de zogenaamde
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden. De verbondenheid uit zich in gemeenschappelijke
regelingen, naamloze vennootschappen (NV) en besloten vennootschappen (BV). Van deze verbonden
partijen is een specificatie opgenomen onder de desbetreffende programma's.
Wij werken ook samen met verschillende gemeenten, in wisselende samenstelling. Daarbij gaat het
om samenwerking die gericht is op de uitvoering van taken. In een aantal gevallen is deze
samenwerking wettelijk verplicht. Er is geen rechtsvorm. We hebben die samenwerkingen ingedeeld
als ‘overige verbonden partijen’. Omdat het begrip 'samenwerking' voor meerdere uitleg vatbaar is,
kan op voorhand aangegeven worden dat deze lijst niet uitputtend is. Deze samenwerkingsverbanden
hebben we niet meer per programma opgenomen.
De cijfers die zijn opgenomen onder de afzonderlijke programma zijn afhankelijk van de laatst
bekende financiële gegevens. We streven ernaar om de werkelijke cijfers van 2021 te presenteren.
Indien deze niet beschikbaar zijn, worden de begrote gegevens van 2021 of de laatst bekende
jaarrekeningcijfers weergegeven.
Wij besteden gemeentelijke taken uit aan en / of werken samen met de volgende verbonden partijen.
Statutaire naam

Rechtsvorm

Programma

Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland
Gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijke aangelegenheden

GGD Noord- en Oost-Gelderland Gemeenschappelijke regeling

Maatschappelijke ontwikkelingen

Streekarchivariaat NoordwestVeluwe

Dienstverlening

Gemeenschappelijke regeling

Omgevingsdienst Noord-Veluwe Gemeenschappelijke regeling

Ruimtelijk beleid en handhaving

Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O Gemeenschappelijke regeling

Dienstverlening

Stichting Jeugd Noord-Veluwe

Stichting

Maatschappelijke ontwikkelingen

Gastvrije Randmeren

Coöperatie

Beheer openbare ruimte

Inclusief Groep

NV

Maatschappelijke ontwikkelingen

Afvalsturing Friesland

NV

Beheer openbare ruimte

BNG Bank

NV

Algemene dekkingsmiddelen

Waterbedrijf Vitens

NV

Algemene dekkingsmiddelen
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Ontwikkelingsmaatschappij
Vitale vakantieparken

BV

Ruimtelijk beleid en handhaving

Ontwikkelingsmaatschappij
Hattemerbroek

BV

Ruimtelijk beleid en handhaving

Alliander

BV

Algemene dekkingsmiddelen

Rekenkamercommissie

Overige verbonden partijen

Bestuurlijke aangelegenheden

Opvang en beschermd wonen

Overige verbonden partijen

Maatschappelijke ontwikkelingen

Regionaal werkbedrijf Zwolle

Overige verbonden partijen

Maatschappelijke ontwikkelingen

Regio Zwolle

Overige verbonden partijen

Bestuurlijke aangelegenheden

H2O (Hattem, Heerde,
Oldebroek)

Overige verbonden partijen

Bestuurlijke aangelegenheden

NEO (Nunspeet, Elburg,
Oldebroek)

Overige verbonden partijen

Bestuurlijke aangelegenheden

Inkoopsamenwerking Noord
Veluwe

Overige verbonden partijen

Overhead

Water en klimaatadaptatie

Overige verbonden partijen

Beheer openbare ruimte

123

3.7 Grondbeleid
Portefeuillehouder: wethouder Bob Bergkamp
3.7.1 Algemeen
Grond speelt een belangrijke rol bij ruimtelijke ontwikkelingen. In deze paragraaf beschrijven we onze
visie op het grondbeleid én hoe we dit beleid uitvoerden.
Visie op grondbeleid
Grondbeleid is geen doel op zich. Grondbeleid is een middel om onze gemeentelijke ambities op
andere beleidsvelden te realiseren. We willen met ons grondbeleid (de komende jaren) een impuls
geven aan wonen, duurzaamheid en economie / werkgelegenheid. Mét ruimte voor ontwikkelingen en
initiatieven van inwoners en ondernemers. We willen een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor
ondernemers bieden met volop werkgelegenheid. Iedereen moet goed kunnen wonen in onze
gemeente; de leefbaarheid van onze woonkernen en het buitengebied is belangrijk. En dat allemaal in
een gemeente die in 2050 klimaatneutraal is. De nota Grondbeleid 2019-2022 (2019) beschrijft onze
huidige visie op en de uitgangspunten van ons grondbeleid.
Situationeel grondbeleid
Met ons grondbeleid geven we aan welke rol en positie we als gemeente innemen. Afhankelijk van de
bijdrage aan onze ambities, de grondposities, het rendement, de risico's en de prioriteit van het
projecten bepalen we voorafgaand aan het project de te volgen route. We hebben hierin drie keuzes:
actief, proactief faciliterend of passief faciliterend grondbeleid. Het onderscheid tussen de laatste
twee is nieuw. Heeft de ontwikkeling prioriteit, dan gaan we hier proactief mee om. Zo niet, dan
stellen we ons terughoudend (passief) op. We streven naar een zo gunstig mogelijk maatschappelijk
én financieel resultaat. Hiervoor gebruiken we een mix van financiële en juridische instrumenten.
Vaststelling van de grondprijzen
De nota Grondbeleid vormt de basis voor de nota Grondprijsbeleid. Met het grondprijsbeleid willen
we oneerlijke concurrentie voorkomen. We bieden marktpartijen en particuliere afnemers in
vergelijkbare omstandigheden vergelijkbare grondprijzen aan. In principe staan de grondprijzen twee
jaar vast. Als de markt daar aanleiding toe geeft, passen we de grondprijzen vaker aan. Voor 2021 en
2022 liggen de prijzen vast in de Nota Grondprijsbeleid 2021-2022.
Grondbedrijf
Voor de uitvoering van het grondbeleid maken we gebruik van een grondbedrijf dat onderdeel is van
onze organisatie. De gemeentelijke administratie voor de algemene dienst en het grondbedrijf zijn van
elkaar gescheiden, zodat voor de risico’s van een grondbedrijf een eigen voorziening (de Reserve
Algemeen Grondbedrijf, oftewel RAG) getroffen kan worden die niet direct drukt op de algemene
dienst.
Bij grondexploitatiecomplexen onderscheiden we 'Bouwgrond In Exploitatie' en complexen die vallen
onder de ‘Materiële vaste activa’, elk met hun eigen kenmerken.
Categorie

Kenmerk

Bouwgrond in exploitatie (BIE)

Door de gemeenteraad vastgesteld grondexploitatiecomplex
inclusief een grondexploitatiebegroting.
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Materiële vaste activa (MVA)

Grond met een vaste bestemming en niet in een
transformatieproces. Dit geldt ook voor gronden die
anticiperend en strategisch zijn aangekocht maar waarbij (nog)
geen sprake is van een raadsbesluit met de vaststelling van het
grondexploitatiecomplex inclusief grondexploitatiebegroting.

Daarnaast hanteren we nog voorbereidingskredieten. Die vallen onder de Immateriële Vaste Activa
(IMVA) en hanteren we om te zorgen dat gronden uit de MVA overgezet kunnen worden naar de BIE.
Per grondexploitatiecomplex stellen we een aparte grondexploitatiebegroting op. Deze actualiseren
we jaarlijks. Hierbij houden we rekening met de werkelijke inkomsten en uitgaven, maar ook met nog
te verwachten investeringen en opbrengsten.
Het Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG)
In het MPG beschrijven we de stand van zaken van projecten. Ook brengen we de risico’s van de
projecten in beeld. We benoemen kansen en oplossingsrichtingen om die risico’s te verminderen en
geven aan waar we de komende tijd op moeten sturen.
Doorrekening complexen grondbedrijf en herijking risico’s
We actualiseren jaarlijks onze grondbedrijf complexen, waarbij we zowel een reëel - als een
worstcasescenario berekenen. Het worstcasescenario gaat uit van de grootste reële risico's van de
verschillende complexen. We doen dit vanuit de noodzaak een voorzichtig scenario te schetsen vanuit
een nu gunstige economische situatie. Hierbij is het economisch herstel in onze gemeente zowel
zichtbaar in de belangstelling voor en verkoop van bedrijfskavels als ook in een nog steeds
toenemende behoefte aan woningbouwgrond; zowel bij particuliere kavels als bij gronden voor
ontwikkelende partijen.
Reserve Algemeen Grondbedrijf (RAG)
De RAG moet de ondernemersrisico's van het grondbedrijf opvangen, die ontstaan door de productie
van bouwgrond in grondexploitatiecomplexen. Hierdoor loopt de begrotingspositie van de gemeente
in principe geen risico. We bepalen jaarlijks de benodigde stand van de RAG, oftewel de risicoreserve
van het grondbedrijf.
Deze bepalen we op basis van het financiële verschil tussen de resultaten in het reële scenario en die
in het worstcasescenario. Daarnaast passen we een kansfactor toe op het verschil tussen het resultaat
van het reële scenario en het resultaat van het worstcasescenario om de hoogte van de risicoreserve
te bepalen. Bovenop de benodigde stand hanteren we een buffer om onvoorziene risico’s en
overschrijdingen van risico’s op te kunnen vangen. De totaal benodigde risicoreserve
vermenigvuldigen we met een factor 1,4 om onvoorziene risico's op te vangen.
Winst- en verliesnemingen
Als een grondexploitatieproject of een zelfstandig deelproject klaar is, berekenen we het definitieve
financiële eindresultaat. Dit verrekenen we met de RAG. Als we bijna zeker weten dat we een verlies
moeten nemen, brengen we dit verlies direct ten laste van de RAG; via een verliesvoorziening. Als de
gerealiseerde opbrengsten (met name uit verkopen) de gemaakte kosten overtreffen, kunnen er
tussentijdse winstnemingen zijn. Die nemen we op basis van de Percentage-Of-Completion-methode
(POC-methode). Deze methode leidt ertoe dat er tussentijds winst genomen moet worden. Dit kan
betekenen dat er risicoreserves ingesteld worden voor complexen die eerder in een reëel scenario een
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positief eindresultaat lieten zien. Door de tussentijdse winstnemingen stijgt de boekwaarde en
ontstaat er in het worstcasescenario een negatief resultaat.
Wet Vennootschapsbelasting
De wet op de vennootschapsbelasting geldt vanaf 1 januari 2016. Op basis van een inventarisatie
kunnen we concluderen dat er sprake is van VPB-activiteiten binnen het Grondbedrijf van de
gemeente Oldebroek.
3.7.2 Wat wilden we bereiken?
Het beoogde maatschappelijk effect
Grondbeleid is een middel om onze gemeentelijke ambities op andere beleidsvelden te realiseren. We
willen met ons grondbeleid de komende jaren een impuls geven aan wonen, duurzaamheid en
economie / werkgelegenheid.
Grondbeleid
Door het grondbeleid uit te voeren willen we inbreidingslocaties, uitbreidingslocaties,
herstructureringslocaties en functieveranderingslocaties een goede invulling geven om de
gemeentelijke ambities op andere beleidsvelden te realiseren. Het doel is het juiste bedrijf of de juiste
woning op het juiste moment op de juiste plek realiseren. Het Woonprogramma zoals vastgesteld in
2021 biedt hiervoor houvast. We streven naar een zo gunstig mogelijk maatschappelijk én financieeleconomisch resultaat.
Wet ruimtelijke ordening
Kosten voor investeringen in de openbare ruimte bij particuliere ontwikkelingen verhalen we op de
initiatiefnemers middels een anterieure overeenkomst.
Grondbedrijf
Jaarlijks actualiseren we de exploitatieberekeningen per complex. Zo volgen we het verwachte
eindresultaat (winst of verlies) nauwkeurig en kunnen we gesignaleerde risico’s meteen aanpakken.
Binnen de grondexploitaties werken we met projectbudgetten. Als we daarvan afwijken, leggen we dit
voor aan de gemeenteraad wanneer dit het mandaat van het college overtreft (> € 50.000,-). Zo
houden we grip op de complexen en kunnen we bijsturen waar nodig.
3.7.3 Wat hebben we daarvoor gedaan?
We voerden de activiteiten uit die voortvloeiden uit de grondexploitatiecomplexen. Dat deden we
volgens de prioriteiten in het MPG.
BIE-complexen (plannen in ontwikkeling en realisatie)
In 2021 stonden er acht BIE-complexen open die zich in verschillende fases bevonden. Het gaat hierbij
om de woningbouwlocaties 'C.20 Atlantis', ‘C.21 Spakman Souman’, ‘C.23 Zeuven Heuvels’, 'C.32
Kerkstraat', 'C.33 Mariënrade', en 'C.41 Middeldijk' en de bedrijvenlocaties 'C.37 Bedrijventerrein
Hattemerbroek, deel Oldebroek' en 'C.10 Wezep Noord' in de realisatiefase. De gronden voor de
woningbouw aan de Noordsingel binnen het complex 'C.10 Wezep Noord' zijn verkocht. Ook de
gronden binnen de complexen 'C.20 Atlantis' en ‘C.21 Spakman Souman’ zijn verkocht. Deze
complexen sluiten we per 31 december 2021 in het MPG 2022.
MVA- en IMVA-complexen (plannen in voorbereiding)
Naast de BIE-complexen, beschikten we nog over Materiële Vaste Activa. In totaal betrof dit negen
complexen in 2020. Voor de complexen 'C.25 locatie Borst Hattemerbroek' en 'C.31 Wezep Noord II
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fase 4' (Buurskamp) is in 2021 het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage gelegd. Binnen de
complexen 'C.26 Oldebroek Centrum fase II', 'C.27 Oldebroek West III', 'C.30 Buurtmidden' en 'C.43
Haalbaarheidsstudie WHC/WTC' werkten we aan het definiëren van het programma en de inrichting
van het plangebied. Voor de complexen 'C.24 Vrijkomende schoollocaties' en 'C.42 De Brink Wezep'
heeft de raad met de stedenbouwkundige verkaveling ingestemd.
De voorbereidingskredieten voor deze complexen vielen onder de IMVA.
Grondtransacties
De grondtransacties waarvoor het Grondbedrijf in 2021 inkomsten ontving:





Verkoop gronden Noordsingel voor acht twee-onder-één-kapwoningen (binnen het complex
C.10).
Verkoop van vier bedrijfskavels in Hattemerbroek (binnen het complex C.37 bedrijventerrein
Hattemerbroek).
Verkoop van grond voor één woning als onderdeel van 'De Krone' in Wezep' (binnen het complex
C.21 Spakman Souman).
Verkoop van grond in Oosterwolde (binnen het complex C.40 Hart van Oosterwolde).

Door de lange participatietrajecten en vertraging in het bouwrijp maken zijn er plannen vertraagd en
schuiven er transacties door naar 2022.
Ter vergelijking met voorgaande jaren de onderstaande tabel.
Jaar

Woningbouwkavels
(collectief) particulier
opdrachtgeverschap

Kavels
projectmatige
bouw

Bedrijfskavels

Overig

Totaal

2011

10

55

1

66

2012

7

39

3

49

2013

13

13

2014

¹⁾ 18

18

2015

9

26

1

36

2016

6

32

1

39

2017

14

11

²⁾ 10

35

2018

15

57

³⁾ 9

2

83

2019

15

9

⁴⁾ 3

1

28

2020

1

⁵⁾ 1

1

3

2021

8

⁵⁾ 4

1

13

¹⁾ De verkopen bestonden uit 8 woningbouwkavels en 10 gedeelten van woningbouwkavels.
²⁾ 5 bedrijfskavels zijn verkocht en 5 uitgegeven in erfpacht.
³⁾ 5 bedrijfskavels zijn verkocht en 4 uitgegeven in erfpacht.
⁴⁾ 3 bedrijfskavels zijn uitgegeven in erfpacht. Daarnaast is er nog een kleine strook (15 m²) uitgegeven.
⁵⁾ Bedrijfskavel is uitgegeven in erfpacht.

127

Overige ontwikkelingen
Naast de werkzaamheden voor en binnen de verschillende complexen werkten we vanuit het
grondbedrijf ook aan:




De herziening van de exploitatieopzetten en actualisatie van het Meerjaren Programma
Grondbedrijf.
Zoekgebieden voor Wonen en Werken.
De verdere implementatie van LIAS voor projectmatig werken.

3.7.4 Wat heeft het gekost?
De financiële gegevens over het grondbedrijf in deze jaarrekening zijn gebaseerd op de
exploitatieopzetten 2021, het MPG 2021 de daadwerkelijk gemaakte kosten en opbrengsten over
2021 en de verantwoording daarvan in het MPG 2022. Hiervoor verwijzen we u naar de bijlage 'Nota
Vermogenspositie Grondbedrijf'.
Verliesvoorziening
We zorgen voor een verliesvoorziening als we op grond van de grondexploitatieberekening in het
reële scenario een negatief resultaat verwachten bij de complexen. De hoogte hiervan was per 1-12021 vastgesteld op € 1.547.611-. Er is in 2021 uit de verliesvoorziening geput. We hebben twee BIE
complexen gesloten waarvoor een verliesvoorziening was ingesteld. Daardoor is eindstand van de
verliesvoorziening op 31-12-2021 € 923.107,-.
Risicoreserve Algemeen Grondbedrijf (RAG)
Met deze reserve kunnen we ook de verschillen tussen winstgevende en verliesgevende complexen
compenseren. We berekenden het risicoprofiel in het MPG 2021 op € 2.185.420,-. In 2021 heeft de
RAG zich als volgt ontwikkeld:
Ontwikkeling Reserve Algemeen Grondbedrijf
Beginstand van de RAG op 1-1-2021

€ 2.185.420

Winstneming (toevoeging aande RAG vanuit de complexen)

€ 290.595

Vrijval verliesvoorziening ten gunste van de RAG

€ 231.691
€ 8.320

Vrijval voorziening ten gunste van de RAG
Verhoging voorziening ten laste van de RAG

-€ 100.805

Onttrekking aan de RAG vanwege tekort voorziening

-€ 1.213

Onttrekking aan de RAG vanwege af te sluiten complexen

-€ 424.597

Onttrekking aan de RAG ten gunste van de verliesvoorziening

-€ 168.030
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Eindstand van de RAG op 31-12-2021

€ 2.021.381

Er is in 2021 een totaal van € 535.814,- aan winst gemaakt. Daarvan komt € 245.219,- ten gunste van
de reserve Hart van Oosterwolde en € 290.595,- ten gunste van de RAG.
Per saldo is er minder winst gerealiseerd dan verwacht in het MPG 2021 (€ 1.106.885,-). Dit is
veroorzaakt door vertraging in de uitgifte van de bedrijfskavels op het bedrijventerrein Hattemerbroek
(deel Oldebroek), Wezep Noord en vertraging in de uitgifte van de woningbouwkavels aan de
Middeldijk.
Geïnvesteerd vermogen
Op 1 januari 2021 was het geïnvesteerde vermogen (de boekwaarde) van het grondbedrijf
€ 9.498.258,- (een positief saldo betekent meer kosten dan opbrengsten). Deze bestond uit:
 Bouwgrond In Exploitatie (BIE)
: € 6.161.998, Materiële Vaste Activa (MVA)
: € 2.955.397, Immateriële Vaste Activa (IMVA)
: € 380.863,Op 1 januari 2022 was het geïnvesteerde vermogen (de boekwaarde) van het grondbedrijf
€ 7.499.662,- (een positief saldo betekent meer kosten dan opbrengsten). Deze bestond uit:
 Bouwgrond In Exploitatie (BIE)
: € 3.763.625, Materiële Vaste Activa (MVA)
: € 2.955.397, Immateriële Vaste Activa (IMVA)
: € 780.640,De boekwaarde bestaat uit alle kosten die tot dan toe zijn gemaakt binnen het complex en wijzigen
door tussentijdse winstnemingen, uitgaven in verband met onderhandelingen, beoordelen
planvorming, procedurekosten en bouw- en woonrijp maken en het sluiten van complexen. De
tussentijdse winstneming en de uitgaven zorgen voor een hogere boekwaarde, omdat ze als kosten
voor het project worden gezien. Er zijn ook drie complexen gesloten, waardoor per saldo het
geïnvesteerde vermogen van het grondbedrijf (oftewel het totaal aan boekwaardes van de
complexen) is afgenomen.
Herziening exploitatieopzetten en MPG
In het eerste kwartaal van 2022 zijn de exploitatieopzetten geactualiseerd en is het MPG herzien. De
winst- en verliesprognoses voor de BIE-complexen in het reële scenario zijn in onderstaande tabel
weergegeven op nominale waarde. Een positief resultaat is een (tussentijdse) winstneming. Een
negatief resultaat is een verliesneming.
Bedragen * € 1.000
Winst- en verliesprognose
Reeds gevormde
verliesvoorzieningen
Winst- of verliesneming per
jaar*

2022

2023

2024

2025

2026

1.614

406

50

34

18

0

-243

-680

0

0

1.614

163

-630

34

18
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3.8 Subsidies
Portefeuillehouder: wethouder Liesbeth Vos - van de Weg
3.8.1 Algemeen
In het jaar 2021 verstrekten we binnen het subsidieprogramma aan diverse maatschappelijke partners
subsidies. In totaal is het verstrekte bedrag binnen de begroting gebleven. Op een paar posten is meer
verleend dan geraamd, op andere posten minder.
In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de verleende subsidiebedragen in 2021. In onderstaande
tabel is te zien wat de begrote en bestede subsidiebedragen waren.
3.8.2 Subsidies
Bedragen * € 1.000
Kostenplaats

Subsidie

Begroting na Realisatie 2021
wijziging 2021

Saldo 2021

Bestuurlijke aangelegenheden
4002801

Oldebroek voor mekaar

-20

-9

11

-1.386

-1.123

263

Maatschappelijke ontwikkelingen
4671202

Basisteam Jeugd

4670306

Buurthuis t Grinthuus

-10

-9

0

4670308

Dorpshuis Wezep

-19

-19

0

4614105

Gemeentelijk minimabeleid

-20

-30

-10

4670204

Jeugd- en jongerenbeleid

0

-2

-2

4670315

Kulturhus De Talter

-131

-127

4

4670102

Maatschappelijk werk

-150

-138

12

4621105

Maatschappelijke begeleiding

-40

-40

0

4541101

Museum

-20

-20

0

4480111

Onderwijsachterstandenbeleid

-415

-289
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4480111

Onderwijsachterstandenbeleid

0

-11

-11

4510101

Openbare bibliotheken

-369

-375

-6

4663101

Opvang en beschermd wonen

-30

-23

7

4650102

Peuteropvang

-90

-40

50

4715101

Regeling speciale uitkering JGZ

-469

-475

-6

4530101

Sportbeleid

-158

-151

7

4531109

Sportpark ET-hal

-2

-2

0

4540102

Subsidies Kunst en Cultuur

-79

-53

25

4670302

Subsidieverlening

-151

-83

68

4683104

Veilig Thuis Jeugd

-60

-60

0

4663102

Veilig Thuis WMO

-44

-44

0

4714105

Verslavingszorg

-15

-21

-6

130

4540107

Volksfeesten

0

-11

-11

4540107

Volksfeesten

0

-3

-3

4482101

Volwasseneducatie

-20

-23

-3

4670103

WMO voorliggende voorzieningen

-135

-25

110

4670103

WMO voorliggende voorzieningen

0

-103

-103

-8

0

8

-34

-52

-18

Ruimtelijk beleid en handhaving
4310101

Algemeen economische beleid

4560206

Bevordering toerisme

4541202

Gemeentelijke monumenten

-1

-1

0

4541202

Gemeentelijke monumenten

-10

0

10

-13

-13

0

Beheer openbare ruimte
4560102

Groen dagelijks onderhoud

4560101

Groenbeheer algemeen

-1

0

1

4580101

Speeltuinen en -verenigingen

-6

-9

-3

-3.905

-3.385

520

Totaal lasten

Toelichting verschillen
De werkelijk verstrekte subsidie kan om verschillende redenen afwijken van het begrote bedrag: er is
bijvoorbeeld minder (of meer) aangevraagd dan verwacht, er is sprake van indexatie waar in de
begroting geen rekening mee was gehouden of er heeft een afrekening over eerdere jaren
plaatsgevonden.
Hieronder worden de verschillen > € 10.000 toegelicht.
Oldebroek voor mekaar
Door minder subsidieaanvragen blijft er een bedrag van € 11.000 over op dit onderdeel.
Gemeentelijk minimabeleid
De subsidies aan de Voedselbank (€ 5.000) en st. Leergeld Noord Veluwe (€ 5.000) zijn verstrekt
conform raadsbesluit van 24 september 2020. Dit voor de periode van 2021-2023. De begroting 2021
was hier nog niet op aangepast.
Basisteam Jeugd (CJG)
Dit betreft een flink lagere bijdrage aan het CJG dat de toegang verzorgt voor de jeugdhulp. Naast de
basistaken verzorgt het CJG ook plustaken voor een subsidiebedrag van € 436.000,-. Deze zijn door
een verlate implementatie van de herijkte visie CJG niet opgemaakt. Dit geeft uiteindelijk een voordeel
van € 263.000 op de subsidie van het CJG in 2021.
Ten opzichte van vorig jaar zijn er meer jeugdigen vanuit het CJG geholpen, conform de herijkte visie.
Alleen nog niet zoveel als gehoopt. Hiermee is een verschuiving van de achterkant naar de voorkant
ingezet. Jeugdigen die nog niet vanuit het CJG geholpen konden worden zijn nog doorverwezen naar
de tweedelijns zorg. Hiermee is de ondersteuning van onze jongeren niet in het geding geweest
Maatschappelijk Werk
De subsidie voor maatschappelijk werk is in 2021 verlaagd vanwege overname personeel. Er blijkt als
gevolg daarvan nog een voordeel te ontstaan. De raming voor 2022 is hierop aangepast.
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Onderwijsachterstandenbeleid
Het Rijk zet stevig in op het bestrijden van onderwijsachterstanden en we krijgen fors meer middelen
ten opzichte van eerdere jaren. In overleg met de sector wordt dit geld zo effectief mogelijk besteed.
Het niet-bestede deel wordt meegenomen naar 2022, aangezien het gaat om gelabeld geld.
Peuteropvang
In 2021 is ervoor minder peuters subsidie aangevraagd (komt deels door corona) en daarnaast was er
een forse terugbetaling door SPO uit 2020 van € 25.000.
Subsidies Kunst en Cultuur
De raad heeft € 23.000 extra beschikbaar gesteld voor Meer Muziek in de Klas. De samenwerking
tussen partijen is in december 2020 formeel ondertekend en leidde in 2021 tot subsidieverstrekking.
Dit bedrag zal worden meegenomen in de budgetoverhevelingsvoorstellen. De subsidieaanvraag voor
bedragen van 2020 en 2021 is in december 2021 ontvangen en uitbetaald (€ 30.000). De activiteiten
van de muziekverenigingen en het onderwijs zullen vanaf het voorjaar weer meer vorm kunnen krijgen
omdat de coronamaatregelen deze niet meer in de weg staan.
Het voordeel is mede ontstaan doordat de kosten in verband met volksfeesten hier niet op
verantwoord zijn. Zie ook toelichting bij volksfeesten.
Subsidieverlening
Dit betreft de subsidie ten behoeve van vangnetregeling covid-19. Er zijn nog verschillende aanvragen
over 2021 in 2022 afgehandeld. Het overschot van € 68.000 blijft beschikbaar in de coronareserve
voor het jaar 2022.
Volksfeesten
Dit betreft de subsidie aan de Oranjecommissies. Deze zijn in 2021 geraamd op kunst en cultuur
waardoor er een nadeel ontstaat. Zie ook toelichting bij kunst en cultuur.
Toerisme
Het verschil van € 18.000 betreft een aanvullende subsidie voor het Toeristisch Platform Oldebroek.
Dit betreft de extra beschikbaar gestelde middelen voor Recreatie & Toerisme. Er is voor gekozen om
deze middelen via een subsidie beschikbaar te stellen. Dit was zo nog niet in onze begroting verwerkt.
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4 Jaarrekening
4.1 Overzicht baten en lasten
Onderstaand vindt u het totale overzicht van baten en lasten. De analyses op de afwijkingen vinden
plaats per programma bij de programmaverantwoording onder de kopjes financiën.
Bedragen * € 1.000
Financieel overzicht
Exploitatie

Rekening
2020

Begroting
2021
primitief

Begroting
2021 na
wijziging

Rekening
2021

Verschil
Begr/Rek

Bestuurlijke aangelegenheden
Totaal lasten

-4.682

-3.865

-4.412

-4.003

409

Totaal baten

1.193

646

687

1.124

437

Saldo voor bestemming
Maatschappelijke ontwikkelingen

-3.489

-3.219

-3.726

-2.879

846

Totaal lasten

-31.789

-29.152

-32.556

-32.945

-389

Totaal baten

8.924

5.731

7.281

8.757

1.476

-22.866

-23.421

-25.276

-24.188

1.087

Totaal lasten

-5.401

-3.412

-9.106

-6.238

2.868

Totaal baten

2.761

634

3.602

2.825

-777

Saldo voor bestemming
Beheer openbare ruimte

-2.640

-2.778

-5.504

-3.412

2.091

Totaal lasten

-28.973

-18.727

-24.424

-27.987

-3.563

Totaal baten

25.306

16.211

21.271

24.383

3.113

Saldo voor bestemming
Dienstverlening

-3.668

-2.516

-3.153

-3.604

-450

Totaal lasten

-1.741

-1.795

-1.848

-1.893

-45

Totaal baten

1.055

1.101

1.235

1.620

385

-685

-694

-613

-273

340

Totaal lasten

-3.006

-3.334

-3.598

-2.885

713

Totaal baten

44.758

44.238

46.419

46.683

264

Saldo voor bestemming
Overhead

41.752

40.904

42.820

43.798

977

Totaal lasten

-8.753

-8.871

-9.081

-9.017

64

Totaal baten

0

0

0

0

0

-8.753

-8.871

-9.081

-9.017

64

Saldo voor bestemming
Ruimtelijk beleid en handhaving

Saldo voor bestemming
Algemene dekkingsmiddelen

Saldo voor bestemming
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Totaal saldo voor bestemming

-348

-596

-4.532

424

4.956

Toevoeging reserves )*

-8.317

-2.027

-4.980

-6.012

-1.032

Onttrekking reserves )*

8.925

2.818

9.525

6.511

-3.014

Saldo reservemutaties

608

791

4.544

499

-4.046

Saldo programma na bestemming

260

195

12

923

911

(*'-'=toevoeging aan reserve (last exploitatie); '+'=onttrekking aan reserve (baat exploitatie)

Het besluit begroting en Verantwoording schrijft voor dat afzonderlijk inzicht dient te worden gegeven
in de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen, de gerealiseerde kosten van de overhead, het bedrag
van de heffing voor de vennootschapsbelasting en inzicht in het gebruik van het geraamde bedrag
voor onvoorzien. De eerste twee voorgenoemde onderwerpen zijn begrotingsprogramma's en staan in
bovenstaande tabel.
Voor de post vennootschapsbelasting was in de begroting van 2021 een bedrag opgenomen van
€ 277.193. De werkelijke last was € 19.330.
Voor de post onvoorzien was in de begroting van 2021 een bedrag opgenomen van € 1. Hier is geen
gebruik van gemaakt.

4.2 Toelichting op het overzicht baten en lasten
4.2.1 Incidentele baten en lasten
Bedragen * € 1.000
Lasten

Begroting 2021 na
wijziging

Realisatie 2021

Bestuurlijke aangelegenheden
4002801 4343999 Oldebroek voor mekaar

-27

-45

4120101 4424040 Brandweerbeleid

115

115

-120

-19

-14

-14

4421115 4343350 De Wegwijzer

-13

0

4482101 4343999 Volwasseneducatie

-21

-21

4530121 4343999 Regeling Lokaal Sportakkoord

-40

-32

58

58

-384

-384

4540101 4343999 Muziektent Wezep

-39

-4

4540102 4425020 Subsidies Kunst en Cultuur

-23

-23

4614101 4343999 Bemiddeling

-39

-39

4614301 4422093 Bijstand bijzonder

-66

-66

4621105 4343997 Maatschappelijke begeleiding

-112

0

4661105 4423010 Vervoersvoorzieningen

-100

0

4663101 4343997 Opvang en beschermd wonen

-139

-30

4120104 4343999 Kazerne Oldebroek
4140101 4343999 Openbare orde en veiligheid
Maatschappelijke ontwikkelingen

4530302 4343999 Exploitatiekosten verhuur zwembad
4530305 4424030 Expl.Bijdrage recreatief zwemmen
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4663101 4343999 Opvang en beschermd wonen

-55

-20

4663101 4622922 Opvang en beschermd wonen

-71

-71

4670201 4343999 Algemene voorziening Jeugd

-12

-12

15

15

4670206 4343998 Gastheerfunctie beleid Jeugd

-148

-148

4670206 4343999 Gastheerfunctie beleid Jeugd

-36

-36

4670207 4343999 Local Talent Oldebroek

-40

-40

4670302 4425010 Subsidieverlening

-151

-83

4682111 4424054 SNV Regionaal account Jeugd

-313

-313

4714101 4343999 Gezondheidszorgbeleid

-20

-7

4714102 4343999 Algemene gezondheid

-10

-2

-322

-46

-81

-83

-403

-57

-1.587

-1.587

4810101 4343310 Locaal R.O.-beleid

-35

-104

4810101 4343999 Locaal R.O.-beleid

-38

-103

1810101 4432010 Locaal R.O.-beleid

-254

-255

4810104 4343999 Project huisvesting arbeidsmigranten

-36

0

4810105 4343999 Project implementatie omgevingswet

-1692

-27

4810106 4343999 Project Noorderrot

-275

-5

4822219 4343999 Bestedingsplan Res. Volkshuisvesting

-137

-30

4822502 4300007 Handhaving Woningwet en wet RO

-50

-36

4822502 4343999 Handhaving Woningwet en wet RO

-2

0

-10

-10

4560102 4343800 Groen dagelijks onderhoud

43

43

4560102 4343999 Groen dagelijks onderhoud

-5

-14

4580103 4343310 Openbare speelterreinen

-50

-38

4721201 4424050 Afval Elburg SNV

-45

0

4003201 4343999 Verkiezingen

-31

-31

4003201 4622924 Verkiezingen

-9

0

-42

-41

-276

-19

-7.142

-3.664

4670204 4343999 Jeugd- en jongerenbeleid

Ruimtelijk beleid en handhaving
4723115 4343999 Oldebroek Klimaatneutraal
4723201 4622932 Handhaving milieu en integrale
handhav.
4723307 4343999 Regionale Energie Strategieën (RES)
4723308 4423999 Regeling Reductie Energiegebruik

Beheer openbare ruimte
4210304 4343999 Gladheidsbestrijding

Dienstverlening

Algemene dekkingsmiddelen
4914102 4550010 Geldleningen ambtenaren
4942101 4341101 Vennootschapsbelasting
Totaal lasten
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Baten

Begroting 2021 na
wijziging

Realisatie 2021

Maatschappelijke ontwikkelingen
4421107 5422060 De Regenboog

-3

0

4421127 5422060 De Rank nieuwbouw

-6

0

4530121 5423010 Regeling Lokaal Sportakkoord

40

30

4663101 5340999 Opvang en beschermd wonen

309

301

4670206 5340998 Gastheerfunctie beleid Jeugd

159

159

40

49

4541203 5422020 Splitsing karakt. monumentale
boerderijen

34

34

4723201 5340998 Handhaving milieu en integrale
handhav.

56

56

1.587

1.587

4810106 5340999 Project Noorderrot

70

0

4810106 5423010 Project Noorderrot

10

0

43

43

-7

-4

4921101 5411010 Algemene uitkering

248

248

4936101 5401020 Toeristenbelasting

-90

-106

4938101 5322040 Reclamebelasting

-32

0

2.458

2.397

-4.684

-1.267

4670207 5423010 Local Talent Oldebroek
Ruimtelijk beleid en handhaving

4723308 5340999 Regeling Reductie Energiegebruik

Dienstverlening
4823101 5340710 Opbrengsten omgevingsvergunningen
Algemene dekkingsmiddelen
4914102 5210000 Geldleningen

Totaal baten
Saldo

4.2.2 Overzicht toevoegingen en onttrekkingen reserves en voorzieningen
Bedragen * € 1.000
Naam reserve

1-1-2021

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2021

Algemene reserve
Algemene Reserve

8.548

1.881

1.019

7.687

Totaal Algemene reserve

8.548

1.881

1.019

7.687

3.200

0

62

3.262

Onderhoud gemeentehuis

27

0

27

54

Onderhoud gemeentewerf

29

5

10

34

8

0

4

12

Bestemmingsreserve beheerplan gebouwen
Overig onderhoud onderwijshuisvesting

Onderhoud brandweerkazernes

136

Onderhoud dorpshuizen

69

5

23

86

123

0

21

143

Onderhoud welzijnsgebouwen

11

0

0

11

Onderhoud ov.accommodaties

45

0

0

45

3.512

11

147

3.648

162

38

0

124

2.119

1.206

786

1.700

117

9

4

111

Onderhoud groen

93

90

169

172

Onderhoud civiele kunstwerken

56

2

9

63

9

1

3

11

2.555

1.346

972

2.180

592

112

141

621

0

0

0

0

592

112

141

621

Reserve renovatie Bovenmolen

127

127

0

0

Reserve bouw peutersp.´t Loo

108

108

0

0

2.027

455

195

1.766

68

96

125

97

Gemeentewerf

463

69

41

436

Dorpshuizen

282

45

63

300

3.550

75

20

3.494

Overige accommodaties

257

0

0

257

Sportgebouwen

441

130

157

467

Sporttoestellen (beh.plan gebouwen)

325

19

32

338

1.763

137

240

1.866

303

36

103

370

Spelen

64

8

72

127

Civiele kunstwerken

37

0

20

58

Verkeersregelinstallaties

24

2

5

27

1.913

0

245

2.158

36

36

0

0

0

8

127

119

Onderhoud sportgebouwen

Totaal Bestemmingsreserve beheerplan gebouwen
Bestemmingsreserve beheerplan openbare ruimte
Onderhoud speelvoorziening
Onderhoud wegen
Onderhoud openbare verlichting

Onderhoud verkeerreg.install.
Totaal Bestemmingsreserve beheerplan openbare ruimte
Bestemmingsreserve beheerplan overig
Materieel buitendienst
Meubilair/inventaris gemeentehuis
Totaal Bestemmingsreserve beheerplan overig
Bestemmingsreserve egalisatie kapitaallasten

Gemeentehuis
Meubilair

Brandweerkazernes

Wegen
Openbare verlichting

Hart van Oosterwolde
Brandweerkazerne Wezep
Renovatie Bovenmolen

137

Bouw peutersp.'t Loo

0

3

108

105

Brandweerkazerne Wezep

0

0

36

36

11.787

1.354

1.588

12.022

2.208

717

531

2.021

Bestemmingsres. zwembad

502

502

0

0

Klimaatneutraal Oldebroek

1.303

59

0

1.244

Informatisering

177

70

60

167

Reserve Volkshuisvesting

476

142

0

335

Nieuwe op- en afrittenstelsel A 28

1.000

0

0

1.000

Stimulering recreatie en toerisme

975

5

0

970

Reserve personele kosten

147

31

444

560

Reserve maatsch.opvang/beschermd wonen

632

133

583

1.083

Reserve Compensatie Corona

356

420

1.059

994

7.776

2.078

2.676

8.374

34.770

6.781

6.543

34.531

Totaal Bestemmingsreserve egalisatie kapitaallasten
Bestemmingsreserve overig
Grondexploitatie

Totaal Bestemmingsreserve overig
Totaal
Bedragen * € 1.000
Naam voorziening

1-1-2020

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2020

Voorzieningen middelen derden
Afvalverwerking

588

0

533

1.121

5.513

0

55

5.568

711

66

137

781

Voorziening jaarlijks grafonderhoud

2.273

412

568

2.430

Totaal Voorzieningen middelen derden

9.085

478

1.293

9.900

3.065

208

41

2.899

Voorziening monumenten

77

0

34

111

Afronding wzh inbr.loc.Veluwelaan

26

0

0

26

Verliesvoorziening grondexploitatie

1.548

793

168

923

Afronding Oldebroek Centrum

5

5

0

0

Afronding wzh Noordeinde Noorderbrink

7

0

0

7

Afronding bedr.terrein Oude Dijk

6

6

0

0

Afronding wzh Roezemoes

0

0

0

0

13

1

0

12

9

9

2

2

12

12

1

1

Riolering
Voorziening grafrechten

Voorzieningen verplichtingen, verlies en risico's
Pensioenfonds wethouders

Afronding wzh Heerdtwijk fase 2
Afronding wzh Wezeper Veste
Afronding wzh Hattembroek Driehoek
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Afronding wzh Zeuven Heuvels

587

487

98

198

Afronding wzh Oldebroek West 2

202

51

0

151

Afronding wzh Spakman Souman

0

0

15

15

Afronding wzh Atlantis Rakkersoord

0

0

5

5

5.556

1.571

364

4.350

14.641

2.049

1.658

14.250

Totaal Voorzieningen verplichtingen, verlies en risico's
Totaal

4.2.3 Wet Normering Topinkomens
De WNT is van toepassing op de gemeente Oldebroek. Het voor de gemeente Oldebroek toepasselijke
bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 (Algemeen Bezoldigingsmaximum).
Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun
voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
Bedragen in €
Gegevens 2021
Functiegegevens

P. Lensselink

J. Tabak

Gemeentesecretaris

Griffier

01-01 / 31-12

01-01 / 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking

ja

ja

Aanvang en einde functievervulling in 2021

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

98.253

75.169

Beloningen betaalbaar op termijn

18.322

12.998

116.575
209.000

88.167
209.000

Subtotaal
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
¯/₋ Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

n.v.t.

Totale bezoldiging

n.v.t.
116.575

88.167

Het bedrag van de overschrijding en de reden
waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

M. van de Geijn

J. Tabak

Gemeentesecretaris

Griffier

01-01 / 17-02

01-01 / 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking

ja

ja

Bedragen in €
Gegevens 2020
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
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Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
¯/₋ Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

12.541

72.590

2.257

12.316

14.798
26.361

84.906
201.000

n.v.t.

Totale bezoldiging

n.v.t.
14.798

84.906

Het bedrag van de overschrijding en de reden
waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Bedragen in €
Gegevens 2021
Functiegegevens

A. Doornbos
Gemeentesecretaris (a.i.)

Kalenderjaar

2021

2020

Periode functievervulling in het kalenderjaar
(aanvang - einde)

n.v.t.

12-02 / 31-12

Aantal kalendermaanden functievervulling in het
kalenderjaar

n.v.t.

11

Omvang van het dienstverband in uren per
kalenderjaar

n.v.t.

1.656

199

193

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar
Maxima op basis van de normbedragen per maand

255.800

Individueel toepasselijke maximum gehele periode
kalendermaand 1 t/m 12

255.800

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum
uurtarief?

ja
201.866

Bezoldiging in de betreffende periode

201.866

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12
¯/₋ Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

n.v.t.
201.866

Totale bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding en de reden
waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
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n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

n.v.t.

4.3 Begrotingsrechtmatigheid
Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium.
Begrotingsoverschrijdingen zijn in principe onrechtmatig. Er zijn echter situaties denkbaar waarbij
overschrijdingen binnen het door de raad uitgezette beleid vallen en binnen het doel blijven waarvoor
het budget beschikbaar is gesteld. Hierbij valt te denken aan overschrijdingen die geheel of
grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten (bv. Subsidies en
kostendekkende omzet) en overschrijdingen bij open einde regelingen.
In onderstaand overzicht zijn de programma’s opgenomen waarbij sprake is van een overschrijding
van de lasten, met daarbij een verklaring in hoeverre de afwijking past binnen het door de raad
geformuleerde beleid. Voor een nadere uitwerking van de verschillen wordt verwezen naar de
financiële analyse van de programma’s.
Bedragen * € 1.000
Programma

Begrotingsafwijking LASTEN

Verklaring

Conclusie

Begroting Realisatie Verschil
Beheer openbare
-24.424
-27.987
-3.563 Door fiscale wijzigingen
Past binnen het
ruimte
lopen de vergoedingen van beleid, gedekt
het Afvalfonds niet meer door inkomsten
via de gastheer gemeente
Oldebroek. Deze verrekent
het afvalfonds nu
rechtstreeks met de
afzonderlijke gemeenten.
Dit zorgt met name voor
hogere lasten en baten in
de begroting van
Oldebroek welke tegen
elkaar wegvallen. Zie ook
de baten zijde.
Maatschappelijke
ontwikkelingen

-32.556

-32.945

-389 Dit nadeel heeft onder
Past binnen het
andere te maken met
beleid.
meer uitgaven aan
woonvoorzieningen en
extra inhuur
eerstelijnsloket WMO.
Daarnaast doorbetaling
van subsidie dat
ontvangen is van het Rijk.
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Dienstverlening

-1.848

-1.893

-45 In het boekjaar 2021 is er Past binnen het
meer voorlichting gegeven. beleid.
Tevens was 2021 een
verkiezingsjaar en door
coronamaatregelen meer
uitgegeven.

4.4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Met de voorschriften van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is
inhoud gegeven aan de informatievoorziening in het duaal bestuur en worden kaders geschetst voor
een dualistische inrichting van begroting en jaarrekening van provincies en gemeenten.
Deze BBV-voorschriften en de verordening conform artikel 212 gemeentewet vormen de basis voor de
balans en de toelichting hierop.
Waarderingsgrondslagen
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balansonderdeel anders is vermeld, worden de activa
en passiva opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten, verliezen en risico's
die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden opgenomen indien zij voor
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Balans
Vaste activa
Artikel 33 BBV schrijft voor dat de vaste activa worden onderscheiden in: immateriële, materiële en
financiële activa. De materiële vaste activa worden onderverdeeld in investeringen in de openbare
ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut, investeringen met een economisch nut en investeringen
met een economisch nut waartegenover heffingen (zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing en
begraafrechten) staan.
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs
verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.
De bijdrage in activa van derden wordt niet langer verantwoord als onderdeel van de financiële vaste
activa, maar wordt met ingang van boekjaar 2016 verantwoord als immateriële vaste activa.
Materiële vaste activa
Investeringen met economisch nut
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in
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die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden met ingang van het jaar
na ingebruikname lineair afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur, waarbij geen rekening
wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de
openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Als voor investeringen met een economisch nut een
reserve is opgebouwd, kunnen onttrekkingen aan deze reserve via resultaatbestemming plaatshebben
ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten.
Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere
vermindering van de waarde indien deze naar verwachting duurzaam is. In 2020 heeft een dergelijke
vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze
niet langer noodzakelijk blijken. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004
gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige
lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt. Deze posten
zijn in latere jaren niet aangepast aan de waarderingsmethode vanaf 2004.
De strategische voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, dan wel lagere marktwaarde. Er
wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden en er worden geen
vervaardigingskosten geactiveerd
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden
geheven
Wanneer investeringen grotendeels of meer worden gedaan voor riolering of het inzamelen van
huishoudelijk afval, dan worden deze investeringen voortaan op de balans opgenomen in een aparte
categorie: de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing
kan worden geheven.
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken
worden geactiveerd en afgeschreven. De ondergrond van deze werken wordt bij het bepalen van de
afschrijvingen als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven).
Afschrijvingstermijnen:
Afschrijvingstermijnen van vaste activa zijn als volgt:
1

Gebouwen

Termijn

a

Nieuw (ge)bouw

40 jaar

b

Terreinen

40 jaar

c

Gevels

15 jaar

d

Daken

20 jaar

e

Interieur

15 jaar

f

Inventaris- niet gemeentehuis

10 jaar

g

Installaties/ installaties zwembad

15 jaar

2

Afvalwater (riolering)
a

Vervanging /renovatie/relinen riool

70 jaar
143

b

Vervanging/renovatie bouwkundige deel gemalen en pompunits

30 jaar

c

Vervanging/renovatie elektrisch/mechanisch

15 jaar

d

Vervanging/renovatie IBA's

15 jaar

3

Begraven
a

4

Grafliften, grafbekisting, looproosters en materiaalwagen

20 jaar

Inventaris Gemeentehuis
a

5

Alle onderdelen vallende onder inventaris

10/15 jaar

ICT middelen
a

Hardware

3 jaar

b

Software

5 jaar

Een krediet dat is verleend voor de oprichting en/of financiering van vaste activa kan maximaal twee
maal worden doorgeschoven als niet is overgegaan tot de investering/activering. Dit vindt plaats bij de
behandeling van het jaarverslag door de raad waarbij het doorschuiven wordt toegelicht.
Afschrijvingen op investeringen
Met het afschrijven wordt begonnen in het jaar volgend op het jaar waarin het kapitaalgoed gereed is
gekomen of is verworven. Op de waarde van gronden wordt niet afgeschreven, met uitzondering van
de waarde van gronden van begraafplaatsen.
Bij het bepalen van de hoogte van de afschrijvingen wordt geen rekening gehouden met een
eventuele restwaarde van het nieuwe actief. Geactiveerde kosten worden lineair afgeschreven. Bij
investeringen met economisch nut wordt waar mogelijk de componentenbenadering toegepast. Dat
houdt in dat verschillende samenstellende delen van een actief afzonderlijk worden afgeschreven op
basis van het individuele waarde verloop van de delen.
Overzicht beheerplannen
Er zijn drie beheerplannen: beheer openbare ruimte, gebouwen en materieel. Deze beheerplannen
zijn uitgewerkt in deelplannen. Zie paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen
nominale waarde. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s ('kapitaalverstrekkingen aan
deelnemingen' in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen.
Indien de waarde van de aandelen onverhoopt mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs, zal
afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De
actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.
Vlottende activa
De vlottende activa worden onderscheiden in voorraden, uitzettingen met een rentetypische looptijd
korter dan één jaar, liquide middelen en de overlopende activa.
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Voorraden
Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar de marktwaarde. De als 'onderhanden werken'
opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de
lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging
kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken), evenals
een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit
de grondexploitatie worden genomen op basis van de poc-methode. Zie voor verdere toelichting
hierop de: Grondslagen voor resultaatbepaling.
Liquide middelen
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
Overlopende activa
De overlopende activa worden uitgesplitst in:



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

Vaste passiva
De vaste passiva worden onderscheiden in het eigen vermogen, de voorzieningen en de langlopende
vaste schulden.
Eigen Vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgens de
programmarealisatie. De reserves worden gevormd conform door de raad genomen besluiten.
Stortingen in en onttrekkingen aan de reserves geschieden op basis van raadsbesluiten. De reserves
worden onderscheiden in algemene reserves en bestemmingsreserves. De raad geeft bestemming aan
het programmaresultaat.
Voorzieningen
Voorzieningen voor beheersplannen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de
betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.
De pensioenverplichting voor de wethouders is op de contante waarde van de (al opgebouwde)
toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. Het bedrag wordt jaarlijks bij de opstelling
jaarrekening geactualiseerd op basis van berekening door een extern bureau.
De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn bestemd voor het uit te voeren groot onderhoud aan (een
deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die
ter zake geformuleerd zijn.
Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen.
De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer.
Vlottende passiva
De vlottende passiva bestaan uit de netto vlottende schulden, korter dan één jaar en de vlottende
passiva. Zij worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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Netto vlottende schulden
De netto vlottende schulden bestaan uit kasgeldleningen, banksaldi en overige schulden
Overlopende passiva
De overlopende passiva worden onderscheiden in:





In het begrotingsjaar opgebouwde verplichtingen, die in een volgend jaar tot betaling komen
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen, die voor
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten in een volgend
jaar
De overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van een volgend jaar komen

Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente geborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de
geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. In de toelichting op de balans is nadere
informatie opgenomen.
Grondslagen voor resultaatbepaling
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden meegenomen in het resultaat indien
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
De percentage of completion methode (poc-methode) wordt gehanteerd om de winsten van de
grondcomplexen te bepalen. Deze methode moet gehanteerd worden als er voldoende mate van
zekerheid aanwezig is om een tussentijdse winst te kunnen nemen. Zekerheid is aanwezig bij het
resultaat in het worst case scenario. Met andere woorden: op basis van de poc-methode wordt de
tussentijdse winstneming bepaald en worden de tussentijdse winstnemingen voor volgende jaar
begroot op basis van het resultaat in het worst case scenario. Het restant van de winst is nog niet
voldoende zeker en wordt begroot bij sluiting van het complex op basis van het resultaat in het reëel
scenario. Hoe verder een complex vordert, hoe dichter de reële resultaten en het worst case scenario
naar elkaar toe komen.
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het
dividend betaalbaar wordt gesteld.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop de lasten betrekking
hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit
hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume,
worden sommige personele lasten toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij
moet worden gedacht aan vakantiegeld en/of verlofaanspraken en dergelijke.
Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige
uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt
opgenomen conform de laatste in het jaar gepubliceerde accresmededeling, die doorgaans is
opgenomen in de septembercirculaire van het boekjaar.
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Onzekerheid eigen bijdrage/ ouderbijdrage WMO
Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming
(persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een bijdrage verschuldigd. De wetgeving heeft
bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het
CAK. De informatievoorziening van het CAK naar de gemeente is om privacy redenen beperkt.
Hierdoor kan de gemeente niet de juistheid en volledigheid op persoonsniveau en op totaal niveau
van de eigen bijdragen vaststellen. In de kadernota rechtmatigheid 2016 van de commissie BBV geeft
de commissie aan dat de wetgever in feite bepaald heeft dat de verantwoordelijkheid voor de
juistheid en volledigheid van de eigen bijdrage geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit
betekent dat de gemeente geen zekerheid omtrent de omvang en de hoogte van de eigen bijdrage
kan krijgen. In de jaarrekening is dus sprake van een onzekerheid ten aanzien van deze eigen bijdrage,
ook al ligt de oorzaak hiervan niet bij de gemeente. De bijdrage wordt volgens het kasstelsel
verantwoord in de jaarrekening.
Resultaatbestemming
Alle vermogensmutaties worden inzichtelijk gemaakt via het exploitatieresultaat. Hierbij wordt als
principe gehanteerd dat de begroting indicatief is. Toevoegingen en onttrekkingen vinden plaats op
basis van de werkelijke inkomsten en uitgaven, dit met inachtneming van de nota Reserves en
Voorzieningen. Voor de bestemming van het resultaat is in de jaarrekening een voorstel opgenomen.
Ontwikkelingen na balansdatum
Na de balansdatum is het Meerjaren Programma Grondbedrijf opgesteld. Het MPG wordt tegelijkertijd
vastgesteld met de Jaarrekening.

4.5 Balans
(Bedragen * € 1.000)
Activa
Vaste activa

2021

Immateriële vaste activa

2020
1.821

*Kosten afsluiten geldleningen, agio/disagio
*Kosten van onderzoek en ontwikkeling
*Bijdragen aan activa in eigendom van derden

1.499

0

0

781

381

1.040

1.118

Materiële vaste activa

57.010

*Investeringen met een economisch nut

55.403

42.033

41.848

*Investeringen met een economisch nut waarvoor een
heffing kan worden geheven

5.644

5.329

*Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een
maatschappelijk nut

2.379

2.313

*In erfpacht

6.954

5.913

Financiële vaste activa

6.323

5.587

*Kapitaalverstrekkingen aan:
- Deelnemingen

375

375

- Gemeenschappelijke regelingen

0

0

- Overige verbonden partijen

0

0
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*Leningen aan:
- Woningbouwcorporaties

0

0

- Deelnemingen

0

0

- Overige verbonden partijen

1.183

84

*Overige langlopende leningen u/g

4.765

5.128

*Uitzettingen in 's Rijks schatkist één jaar of langer

0

0

*Uitzettingen Nederlands schuldpapier één jaar of langer

0

0

*Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van
een jaar of langer

0

0

Totaal vaste activa

65.154

62.489

2.848

4.621

Vlottende activa
Voorraden
*Grond- en hulpstoffen
*Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie
*Gereed product en handelsgoederen

0

0

2.841

4.614

7

7

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een
jaar

18.104

10.188

*Vorderingen op openbare lichamen
- Vorderingen op het Rijk

3.493

3.559

509

455

*Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen

0

0

*Overige verstrekte kasgeldleningen

0

0

11.230

4.041

*Rekening-courantverhouding met het Rijk

0

0

*Rekening-courantverhouding met niet fin.instellingen

0

0

*Uitzettingen Nederlands schuld-papier korter één jaar

0

0

*Overige vorderingen

3.207

2.314

*Overige uitzettingen

0

0

-335

-181

- Vorderingen op overige Ned. Overheidslichamen

*Uitzettingen in 's Rijks schatkist korter dan één jaar

*Voorziening dubieuze debiteuren
Liquide middelen

0

1

*Kassaldi

0

0

*Banksaldi

0

1

Overlopende activa

5.011

*Nog te ontvangen voorschotbedragen door
voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek
bestedingsdoel
- Europese overheidslichamen

7.412

0

0

136

77

- overige Nederlandse overheidslichamen

2.262

4.605

* Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

2.613

2.730

- het Rijk

Totaal vlottende activa

25.963
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22.222

Totaal activa

91.117

84.712

(Bedragen * € 1.000)
Passiva
Vaste passiva

2021

Eigen vermogen

2020
35.454

*Algemene reserve
*Bestemmingsreserve
*Nog te bestemmen resultaat

35.030

7.687

8.548

26.844

26.222

923

260

Voorzieningen

13.326

*Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

13.093

3.426

4.008

*Voorzieningen ter egalisering van kosten

0

0

*Voorziening voor bijdragen aan toekomstige
vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt
geheven

0

0

9.900

9.085

*Voorziening voor middelen van derden waarvan de
bestemming gebonden is
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar
of langer

23.960

15.278

*Obligatieleningen

0

0

*Onderhandse leningen van:

0

0

- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

0

0

23.953

15.256

- binnenlandse bedrijven

0

0

- openbare lichamen

0

0

- overige binnenlandse sectoren

0

0

- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en
overige sectoren

0

0

*Door derden belegde gelden

0

0

*Waarborgsommen

7

22

*Overige leningen met een rentetypische looptijd van één
jaar of langer

0

0

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

Totaal vaste passiva

72.740

63.401

9.181

9.824

Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd
korter dan een jaar
*Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen

0

0

*Overige kasgeldleningen

0

0

*Banksaldi

4.152

5.836

*Overige schulden

5.029

3.988
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Overlopende passiva

9.195

* Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd
en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen
met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten
gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

11.488

5.413

5.191

0

0

- Het Rijk

2.640

5.861

- Overige Nederlandse overheidslichamen

1.132

409

10

27

* de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen
ontvangen voorschotbedragen met een specifiek
bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van
volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen
bedragen van:
- Europese overheidslichamen

* Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van
volgende begrotingsjaren komen
Totaal vlottende passiva

18.376

21.311

Totaal passiva

91.117

84.712

Gewaarborgde geldleningen

55.579

56.454

4.6 Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Boekwaarde
01-01-2021

Kosten afsluiten geldlening

Investeringen

Desinvesteerringen

Bijdrage van
derden

Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2021

0

0

0

0

0

0

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

381

516

116

0

0

781

Bijdragen aan activa in eigendom
van derden

1.118

0

44

0

34

1.040

Totaal immateriële vaste activa

1.499

516

160

0

34

1.821

Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch Boekwaarde
01-01-2021
nut
Gronden en terreinen
Woonruimten
Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg- en
waterbouwkundige werken

Investeringen

6.266

1.217

0

Desinvesteringen

Bijdrage van
derden

Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2021

0

0

0

7.483

0

0

0

0

28.397

1.445

0

1.194

980

27.668

707

466

0

0

35

1.138

150

Vervoersmiddelen

391

0

0

0

53

338

Machines, apparaten en installaties

4.111

33

0

0

455

3.689

Overige materiële vaste activa

1.976

119

0

0

378

1.717

41.848

3.280

0

1.194

1.901

42.033

Totaal

Per 1-1-2021 zijn gronden overgeheveld van Investeringen met een economisch nut naar
Investeringen met economisch nut waarvoor heffing kan worden geheven voor een boekwaarde van €
20.169,-.
Investeringen met economisch nut Boekwaarde
01-01-2021
waarvoor heffing kan worden
geheven
Gronden en terreinen

Investeringen

Desinvesteringen

Bijdrage van
derden

Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2021

311

0

0

0

13

298

Woonruimten

0

0

0

0

0

0

Bedrijfsgebouwen

0

0

0

0

0

0

4.913

543

0

0

253

5.203

0

0

0

0

0

0

Machines, apparaten en installaties

84

42

0

0

13

113

Overige materiële vaste activa

21

11

0

0

2

30

5.329

596

0

0

281

5.644

Grond-, weg- en
waterbouwkundige werken
Vervoersmiddelen

Totaal

Per 1-1-2021 zijn gronden hiernaar toe overgeheveld voor een boekwaarde van € 20.169,- omdat voor
deze gronden een heffingen kan worden geheven.
Investeringen in de openbare
ruimte met uitsluitend
maatschappelijk nut
Gronden en terreinen

Boekwaarde
01-01-2021

Investeringen

Desinvesteringen

Bijdrage van
derden

Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2021

167

0

0

0

13

154

Woonruimten

0

0

0

0

0

0

Bedrijfsgebouwen

0

0

0

0

0

0

2.146

205

0

0

126

2.225

Vervoersmiddelen

0

0

0

0

0

0

Machines, apparaten en installaties

0

0

0

0

0

0

Overige materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

2.313

205

0

0

139

2.379

Grond-, weg- en
waterbouwkundige werken

Totaal
In erfpacht

Boekwaarde
01-01-2021

Investeringen

Desinvesteringen

Bijdrage van
derden

Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2021

Gronden uitgegeven in erfpacht

5.913

1.041

0

0

0

6.954

Totaal

5.913

1.041

0

0

0

6.954

55.403

5.122

0

1.194

2.321

57.010

Totaal materiële vaste activa
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Financiële vaste activa
Boekwaarde
01-01-2021

Investeringen

Desinvesteringen

Bijdrage van
derden

Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2021

Kapitaalverstrekkingen aan:
- Deelnemingen

375

0

0

0

0

375

- Gemeensch. regelingen

0

0

0

0

0

0

- Overige verbonden partijen

0

0

0

0

0

0

- Woningbouwcorporaties

0

0

0

0

0

0

- Deelnemingen

0

0

0

0

0

84

1.183

84

0

0

1.183

5.128

9

372

0

0

4.765

Uitzettingen in 's Rijks schatkist één
jaar of langer

0

0

0

0

0

0

Uitzettingen Nederlands schuldpapier één jaar of langer

0

0

0

0

0

0

Overige uitzettingen met een
rente- typische looptijd van een
jaar en langer

0

0

0

0

0

0

5.587

1.192

456

0

0

6.323

Leningen aan:

- Overige verbonden partijen
Overige langlopende leningen

Totaal financiële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Bouwgronden in exploitatie

Wezep Noord (C10)

Boekwaarde
01-01-2021

Investering- gen Desinvesteringen

Van IMVA/MVA Winst/ verlies

Boekwaarde
31-12-2021

1.470

193

796

0

15

882

Atlantis Rakkersoord (C20)

371

20

278

0

-113

0

Spakman/Souman (C21)

872

59

59

0

-872

0

Kerkstraat II (C32)

202

35

0

0

0

237

Mariënrade (C33)

1.481

121

5

0

0

1.597

Bedr.terr.H'broek (C37)

1.711

809

1.844

0

276

952

0

31

354

92

245

14

55

27

0

0

0

82

6.162

1.295

3.336

92

-449

3.764

-1.548

793

168

0

0

-923

4.614

2.088

3.504

92

-449

2.841

Hart van Oosterwolde (C40)
Middeldijk 1 (C41)
Totaal
Totaal verliesvoorziening
Totaal bouwgronden in exploitatie

In 2021 zijn de complexen C20 Atlantis Rakkersoord en C21 Spakman Souman afgesloten met een
verlies van respectievelijk € 113.323,- en € 872.117,-. Tussentijdse winsten zijn genomen voor C10
Wezep Noord voor een bedrag van € 15.019,-, C37 Bedrijventerrein Hattemerbroek voor € 275.576,en C40 Hart van Oosterwolde voor € 245.219,-.
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Per 1 januari 2022 gaat complex C25 Locatie Borst van de (Im)materiële vaste activa naar Bouwgrond
in exploitatie.
Verwachte kosten en opbrengsten Nog te
Bouwgronden in exploitatie
maken
kosten

Nog te verwachten
opbrengsten

Verwacht
exploitatie
resultaat

Wezep Noord (C10)

921

2.274

471

Locatie Borst (C25)

330

973

220

Kerkstraat Oldebroek II (C32)

748

742

-243

Mariënrade (C33)

696

1.613

-680

Bedr.terr.H'broek (C37)

140

1.367

276

Hart van Oosterwolde (C40)

23

398

360

Middeldijk 1 (C41)

30

270

158

2.889

7.637

562

Totaal

De grondexploitatieopzetten 2022 zijn doorgerekend in een "Reëel scenario" en in het "Worst case
scenario" met de volgende parameters:

Disconteringsvoet

Parameters per scenario
Reëel scenario
2,00%

Worst case scenario
2,00%

Rentevoet

0,42%

0,42%

Kostenstijging interne kosten

1,40%

2,10%

Kostenstijging GWW

3,20%

5,00%

Opbrengstenstijging per jaar

1,50%

0,00%

Gereed product en
handelsgoederen

Boekwaarde
01-01-2021

Investering- gen Desinvesteringen

Van IMVA/MVA Winst/ verlies

Boekwaarde
31-12-2021

Ruilgronden

7

0

0

0

0

7

Totaal

7

0

0

0

0

7

4.621

2.088

3.504

92

-449

2.848

Totaal voorraden

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar
Saldo 01-012021

Vermeerderingen

Verminderingen

Saldo 31-122021

Vorderingen op openbare lichamen
- Vorderingen op het Rijk

3.559

0

66

3.493

455

54

0

509

Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen

0

0

0

0

Overige verstrekte kasgeldleningen

0

0

0

0

4.041

7.189

0

11.230

0

0

0

0

- Vorderingen overige Ned. Overheidslichamen

Uitzettingen in 's Rijks schatkist korter dan één jaar
Rekening-courantverhouding met het Rijk
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Rekening-courantverhouding met niet fin.instellingen

0

0

0

0

Uitzettingen Nederlands schuld-papier korter één jaar

0

0

0

0

Overige vorderingen

2.314

893

0

3.207

Overige uitzettingen

0

0

0

0

-181

70

224

-335

10.188

8.206

290

18.104

Voorziening dubieuze debiteuren
Totaal uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen * € 1.000)
Verslagjaar
(1)

Drempelbedrag

519

1383

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's
Rijks schatkist aangehouden middelen

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het
drempelbedrag

45

173

18

-

474

346

1.365

1.383

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag
Verslagjaar
(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

69.157

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat
kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

69.157

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat
de € 500 miljoen te boven gaat

-

(1) = (4b)*0,0075 +
(4c)*0,002 met een
Drempelbedrag
minimum van €250.000

519

1383

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks
schatkist aangehouden middelen
(negatieve bedragen tellen als nihil)

(5b)
(2) - (5a) / (5b)

4.035

15.746

1.633

-

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's
Rijks schatkist aangehouden middelen

45

173

18

-

Liquide middelen
Saldo 01-012021

Vermeerderingen

Verminderingen

Saldo 31-122021

Rabobank Wezep

1

0

1

0

Totaal liquide middelen

1

0

1

0
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Overlopende activa
Saldo 01-012021

Vermeerderingen

Verminderingen

Saldo 31-122021

Nog te ontvangen voorschotbedragen
Europese overheidslichamen:
Het Rijk:
Belastingdienst, suppletie aangiften

77

61

77

61

0

75

0

75

Doorbelasting personeelskosten

765

525

765

525

Onderzoek Wind en water

100

0

100

0

Optimalisatie windinitiatieven

50

0

50

0

Taken CJG

88

271

88

271

Provincie, Kosten afrit A28

15

30

30

15

2.238

97

2.238

97

8

142

8

142

Div. gemeenten, gastheerfunctie Jeugd

221

0

221

0

Div. gemeenten, afrek. uitkeringsadministratie

470

499

470

499

21

0

21

0

627

618

627

618

Div. gemeenten, software/ICT

2

37

2

37

Gemeente Apeldoorn, DUVO

0

58

0

58

1.472

0

1.472

0

Kosten afrit A28

558

0

251

307

SNV div.gemeenten, afvalfonds en afvalverwerking

293

292

293

292

Afvalstoffenheffing

0

1.061

0

1.061

Toeristenbelasting

0

130

0

130

Omgevingsvergunningen

0

113

0

113

Sportfondsen energiekosten

3

0

3

0

Inzet personeel

0

7

0

7

Verkoop brandhout

1

0

1

0

Diverse creditnota's

27

34

27

34

3

0

3

0

10

22

10

22

Regeling Reductie Energie

363

577

363

577

Licentie en ondersteuning

0

9

0

9

Verzekering/Eigen risico

0

19

0

19

Drukwerk

0

3

0

3

Ministerie VWS, SPUK sport 2020
Overige Nederlandse overheidslichamen:

Div. gemeenten, afrekening afval
Div. gemeenten, SNV Openbare Werken

Div. gemeenten, verwijsindex
Div. gemeenten, beschermd wonen

Overig:
Precariobelasting

Huur sportaccommodaties
Vooruitbetaalde bedragen:
Abonnementen
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Contributie 2022
Totaal overlopende activa

0

39

0

39

7.412

4.719

7.120

5.011

PASSIVA
VASTE PASSIVA
Eigen vermogen
Boekwaarde
01-01-2021

Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Nog te bestemmen resultaat
Totaal

Onttrekkingen Boekwaarde
31-12-2021

8.548

0

861

7.687

26.222

2.361

1.739

26.844

260

923

260

923

35.030

3.284

2.860

35.454

Boekwaarde
01-01-2021

Verloop reserves in het jaar

Toevoeging

Toevoeging

Onttrekkingen Boekwaarde
31-12-2021

Algemene reserve:
Algemene reserve

8.548

0

861

7.687

Totaal algemene reserve

8.548

0

861

7.687

Stimulering R&T

975

0

5

970

Reserve volkshuisvesting

476

0

141

335

2.208

0

187

2.021

Reserve personele kosten

147

413

0

560

Zwembad

502

0

502

0

1.303

0

59

1.244

177

0

10

167

1.000

0

0

1.000

Maatschappelijke opvang/Beschermd wonen

632

451

0

1.083

Compensatie Corona

356

638

0

994

Bestemmingsreserves beheerplan gebouwen

3.512

136

0

3.648

Bestemmingsreserves beheerplan openbare ruimte

2.555

87

462

2.180

592

29

0

621

Egalisatie reserves kapitaallasten

11.787

607

373

12.021

Totaal bestemmingsreserves

26.222

2.361

1.739

26.844

Bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserves (door de raad gegeven bestemming):
Grondexploitatie

Klimaatneutraal Oldebroek
Informatisering
Nieuwe op- en afrittenstelsel A28

Bestemmingsreserves beheerplan overig
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Aard en reden van reserves
Reserve

Aard van de
reserve

Reden van de reserve

Criteria toevoeging

Criteria onttrekking

Algemene
reserve

Inkomensfunctie

Artikel 43 Besluit
Begroting en
Verantwoording.

Compenseren van
wegvallende baten en
lasten in de gewone
dienst.

Financiering incidentele
lasten waarvoor een
apart raadsbesluit
noodzakelijk is.

Stimulering R&T Bestedingsfunctie Versterken toeristische- Inkomsten voortvloeiend Investeren in de
recreatieve functie van uit de structuurvisie
openbare ruimte en
de gemeente.
permanente bewoning toeristische
recreatiewoningen.
voorzieningen.
Reserve
Bestedingsfunctie Het saldo van de in het
volkshuisvesting
verleden ontvangen
woning gebonden
subsidie is door RNV
uitgekeerd aan de
deelnemende
gemeenten.

Conform het
Incidentele uitgaven
bestedingsplan Reserve voor volkshuisvestingsVolkshuisvesting
projecten en sociale
woningbouw. En
conform het
bestedingsplan Reserve
Volkshuisvesting.

Grondexploitatie Bestedingsfunctie Opvangen van risico's
Positieve saldi bij
binnen het grondbedrijf. afsluiting van een plan,
dan wel tussentijdse
winstneming.

Verliesneming t.b.v. een
complex.

Reserve
Bestedingsfunctie Opvangen van
personele kosten
ongewenste
schommelingen binnen
het personeelsbudget.

Het saldo van de
ontvangen en bestede
budgetten van het
personeelsbeheerplan.

Reserve
Zwembad

Het saldo van de
ontvangen en bestede
budgetten van het
personeelsbeheerplan.

Bestedingsfunctie Afwikkeling
Eenmalige dotatie naar
verzelfstandiging
aanleiding van
Zwembad De Veldkamp. raadsbesluit.

Werkelijke uitgaven voor
het sociaal plan en
overige afwikkeling
verzelfstandiging.

Klimaatneutraal Bestedingsfunctie Financiering van
Oldebroek
duurzame initiatieven.

Incidentele storting in
reserve van vrijgevallen
middelen bij actualisatie
beheerplan openbare
ruimte.

Incidentele uitgaven
duurzaamheid en
bestedingsplan
Routekaart
Klimaatneutraal
Oldebroek.

Reserve
Informatisering

Bestedingsfunctie Egalisatie van
informatisering.

Jaarlijkse vaste dotatie
en een eventueel
voordelig resultaat op
informatisering.

Het saldo van de post
informatisering.

Nieuwe op- en
afrittenstelsel
A28

Bestedingsfunctie Reservering voor
bijdrage afslag A28.

Een afzonderlijk
raadsbesluit.

Voor dekking van
bijdrage aan afrit A28.

Incidentele storting in
reserve van
overgebleven middelen
2019.

Conform de
beleidsvoornemens
maatschappelijke
opvang/beschermd
wonen.

Maatschappelijke Bestedingsfunctie Reservering ten behoeve
opvang/
van toekomstige
Beschermd
uitgaven.
wonen
Compensatie
Corona

Bestedingsfunctie Egalisatie van inkomsten Ontvangen middelen van Coronagerelateerde
en uitgaven in het kader het Rijk en de provincie uitgaven.
van Corona.
in het kader van
Coronacompensatie.
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Bestemmingsreserves
beheerplan
gebouwen

Egalisatie van
beheerkosten

Egalisatie van kosten op Normbedrag uit
basis van het
beheerplan en
beheerplan.
verschillen in een jaar
ten opzichte van het
vastgestelde
normbedrag.

Beheerkosten die
begroot zijn in het
vastgestelde
normbedrag.

BestemmingsEgalisatie van
reserves
beheerkosten
beheerplan
openbare ruimte

Egalisatie van kosten op Normbedrag uit
basis van het
beheerplan en
beheerplan.
verschillen in een jaar
ten opzichte van het
vastgestelde
normbedrag.

Beheerkosten die
begroot zijn in het
vastgestelde
normbedrag.

Bestemmingsreserve
beheerplan
overig

Egalisatie van kosten op Normbedrag uit
basis van het
beheerplan en
beheerplan.
verschillen in een jaar
ten opzichte van het
vastgestelde
normbedrag.

Beheerkosten die
begroot zijn in het
vastgestelde
normbedrag.

Egalisatie van
beheerkosten

Egalisatiereserve Egalisatie van
kapitaallasten
beheerkosten
investeringen

Dekken van
Dotatie om de totale
Jaarlijkse kapitaallasten
kapitaallasten van
toekomstige
van investeringen.
investeringen en
kapitaallasten van
opvangen van fluctuaties investeringen te kunnen
binnen de kapitaallasten. dekken.

Voorzieningen
Boekwaarde
01-01-2021

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Toevoeging

Onttrekkingen Boekwaarde
31-12-2021

4.008

322

904

3.426

Voorzieningen ter egalisering van kosten

0

0

0

0

Voorziening voor bijdragen aan toekomstige
vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt
geheven

0

0

0

0

9.085

815

0

9.900

13.093

1.137

904

13.326

Voorziening voor middelen van derden waarvan de
bestemming gebonden is
Totaal

Boekwaarde
01-01-2021

Verloop voorzieningen in het jaar

Toevoeging

Onttrekkingen Boekwaarde
31-12-2021

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's:
Pensioenfonds wethouders

3.065

167

334

2.898

77

34

0

111

Afronding Oldebroek Centrum

5

0

5

0

Afronding bedrijventerrein Oude Dijk

6

0

6

0

Afronding wzh Noordeinde Noorderbrink

7

0

0

7

Afronding wzh loc. Veluwelaan

26

0

0

26

Afronding wzh Heerdtwijk fase 2

13

0

1

12

Voorziening monumenten
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Afronding wzh Wezeper Veste

8

2

8

2

Afronding wzh Driehoek Wezep

12

1

12

1

Afronding wzh Zeuven Heuvels

587

98

487

198

Afronding wzh Oldebroek West II

202

0

51

151

Afronding wzh Spakman Souman

0

15

0

15

Afronding wzh Atlantis

0

5

0

5

587

533

0

1.120

5.513

55

0

5.568

710

71

0

781

2.275
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0

2.431

13.093

1.137

904

13.326

Voorziening voor middelen van derden waarvan de
bestemming gebonden is:
Afvalverwerking
Riolering
Voorziening grafrechten
Voorziening jaarlijks grafonderhoud
Totaal
Aard en reden van voorzieningen
Voorziening

Aard van de
voorziening

Reden van de voorziening

Criteria toevoeging

Criteria onttrekking

Pensioenfonds
wethouders

Opvang
verplichtingen per
balansdatum met
een in te schatten
omvang.

Voldoen aan
pensioenverplichtingen
oud-wethouders en
huidige wethouders.

Verschil tussen stand
voorziening en uitkomst
actuariële waardeberekening.

Uitkering ouderdoms- of
nabestaandenpensioen
en waardeoverdracht
van opgebouwde
pensioenrechten.

Voorziening
voormalig
personeel

Opvang
Voldoen aan
Mutaties in het bestand Gemeentelijke aandeel
verplichtingen per toekomstige
voormalig personeel.
in uitkeringen aan
balansdatum met uitkeringsverplichtingen.
voormalig personeel.
een in te schatten
omvang.

Voorziening
monumenten

Opvang
verplichtingen per
balansdatum met
een in te schatten
omvang.

Opvang subsidie aanvra- Ontvangen gelden voor
gen uit structuurvisie
splitsing boerderijen.
karakteristieke- en
monumentale
boerderijen.

Uit te keren subsidies
conform
subsidieverordening
Erfgoed.

Afronding
Oldebroek
Centrum

Opvang
verplichtingen per
balansdatum met
een onzekere
omvang.

De afronding van het
MPG 2016
project nadat het
complex is gesloten. Dit
zijn de nog te
verwachten kosten.

De kosten die nog
gemaakt gaan worden
ter afronding van het
project.

Afronding
Opvang
bedrijventerrein verplichtingen per
Oude Dijk
balansdatum met
een onzekere
omvang.

De afronding van het
MPG 2016
project nadat het
complex is gesloten. Dit
zijn de nog te
verwachten kosten.

De kosten die nog
gemaakt gaan worden
ter afronding van het
project.

Afronding wzh
Noordeinde
Noorderbrink

De afronding van het
MPG 2019
project nadat het
complex is gesloten. Dit
zijn de nog te
verwachten kosten.

De kosten die nog
gemaakt gaan worden
ter afronding van het
project.

Opvang
verplichtingen per
balansdatum met
een onzekere
omvang.
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Afronding wzh
locatie
Veluwelaan

Opvang
verplichtingen per
balansdatum met
een onzekere
omvang.

De afronding van het
MPG 2019
project nadat het
complex is gesloten. Dit
zijn de nog te
verwachten kosten.

De kosten die nog
gemaakt gaan worden
ter afronding van het
project.

Afronding wzh Opvang
Heerdtwijk fase verplichtingen per
2
balansdatum met
een onzekere
omvang.

De afronding van het
MPG 2019
project nadat het
complex is gesloten. Dit
zijn de nog te
verwachten kosten.

De kosten die nog
gemaakt gaan worden
ter afronding van het
project.

Afronding wzh
Wezeper Veste
(Slash)

Opvang
verplichtingen per
balansdatum met
een onzekere
omvang.

De afronding van het
MPG 2020
project nadat het
complex is gesloten. Dit
zijn de nog te
verwachten kosten.

De kosten die nog
gemaakt gaan worden
ter afronding van het
project.

Afronding wzh Opvang
Wezep Driehoek verplichtingen per
balansdatum met
een onzekere
omvang.

De afronding van het
MPG 2021
project nadat het
complex is gesloten. Dit
zijn de nog te
verwachten kosten.

De kosten die nog
gemaakt gaan worden
ter afronding van het
project.

Afronding wzh Opvang
Zeuven Heuvels verplichtingen per
balansdatum met
een onzekere
omvang.

De afronding van het
MPG 2021
project nadat het
complex is gesloten. Dit
zijn de nog te
verwachten kosten.

De kosten die nog
gemaakt gaan worden
ter afronding van het
project.

Afronding wzh Opvang
Oldebroek West verplichtingen per
II
balansdatum met
een onzekere
omvang.

De afronding van het
MPG 2021
project nadat het
complex is gesloten. Dit
zijn de nog te
verwachten kosten.

De kosten die nog
gemaakt gaan worden
ter afronding van het
project.

Afronding wzh
Spakman
Souman

Opvang
verplichtingen per
balansdatum met
een onzekere
omvang.

De afronding van het
MPG 2022
project nadat het
complex is gesloten. Dit
zijn de nog te
verwachten kosten.

De kosten die nog
gemaakt gaan worden
ter afronding van het
project.

Afronding wzh
Atlantis

Opvang
verplichtingen per
balansdatum met
een onzekere
omvang.

De afronding van het
MPG 2022
project nadat het
complex is gesloten. Dit
zijn de nog te
verwachten kosten.

De kosten die nog
gemaakt gaan worden
ter afronding van het
project.

Afvalverwerking Opvang van
schommelingen

Opvang van
schommelingen in
kosten en tarieven.

Realisatieverschil ten
opzichte van de
begroting .

Realisatieverschillen ten
opzichte van de
begroting.

Riolering

Opvang van
schommelingen

Opvang van
schommelingen in
kosten en tarieven.

Realisatieverschil ten
opzichte van de
begroting .

Realisatieverschillen ten
opzichte van de
begroting.

Begraven

Egalisatie van
beheer en
exploitatie
begraafplaatsen.

Egalisatie van beheer en Alle ontvangen
exploitatie
begraafrechten welke
begraafplaatsen.
worden ontvangen en
een jaarlijkse extra
bijdrage.
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Alle kosten met
betrekking tot het
beheer en exploitatie
van de begraafplaatsen.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan een jaar
Saldo 01-012021

Obligatieleningen

Aangegane
geldlening

Jaarlijkse
aflossingen

Algehele
aflossing

Saldo 31-122021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.256

10.000

1.303

0

23.953

- binnenlandse bedrijven

0

0

0

0

0

- openbare lichamen

0

0

0

0

0

- overige binnenlandse sectoren

0

0

0

0

0

- buitenlandse instellingen, fondsen, banken,
bedrijven en overige sectoren

0

0

0

0

0

Door derden belegde gelden

0

0

0

0

0

22

0

0

15

7

0

0

0

0

0

15.278

10.000

1.303

15

23.960

Onderhandse leningen:
- binnenlandse pensioenfondsen en
verzekeringsinstellingen
- binnenlandse banken en overige
fin.instellingen

Waarborgsommen
Overige leningen met een rentetypische
looptijd van één jaar of langer
Totaal

De totale rentelast voor het jaar 2021 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 283.511,-.
Voor 2020 was dit een bedrag van € 320.127,-.
VLOTTENDE PASSIVA
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Saldo 01-012021

Vermeerderingen

Verminderingen

Saldo 31-122021

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen

0

0

0

0

Overige kasgeldleningen

0

0

0

0

Banksaldi

5.836

108.905

110.589

4.152

Overige schulden

3.988

76.953

75.912

5.029

Totaal

9.824

185.858

186.501

9.181

Overlopende passiva
Saldo 01-012021

Vermeerderingen

Verminderingen

Saldo 31-122021

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en
die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met
uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeids gerelateerde
verplichtingen van vergelijkbaar volume:
Aangegane verplichtingen

4.572

308

0

4.880

Diverse banken, rente geldleningen

240

0

22

218

Betalingen onderweg

375

0

60

315

4

0

4

0

Kruisposten

161

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen
ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een
specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten
van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de
ontvangen bedragen van:
Europese overheidslichamen
Het Rijk
- Subsidie geluid ministerie

409

141

310

240

- Specifieke uitkering stimulering sport ministerie

113

0

35

78

- Gelden Onderwijsachterstanden

219

36

0

255

3.436

0

2.447

989

19

9

0

28

6

0

1

5

68

0

0

68

1.586

0

1.009

577

- Toeslagenproblematiek

5

5

0

10

- Preventieakkoord

0

9

0

9

- Extern advies warmtetransitie (EAW)2021

0

15

0

15

- Regeling reductie energiegebruik woningen (RREW) 2021

0

109

0

109

- Gezonde leefstijl

0

45

0

45

- NPO gelden onderwijs gemeenten

0

35

0

35

- Ventilatie in scholen Wereldweide

0

62

0

62

- Ventilatie in scholen Timotheus

0

61

0

61

- Ventilatie in scholen Nassauschool

0

54

0

54

- SPUIJK Zwembad Veldkamp

0

338

338

0

42

0

14

28

360

76

0

436

- Subsidie bedrijfsverplaatsing VIKA

7

0

0

7

- Subsidie Invasieve exoten

0

10

0

10

- Naleving en handhaving CTB

0

53

0

53

- Perspectief Jeugd met MDT

0

0

9

-9

- Subsidie Covid 19 gemeenschapsvoorzieningen

0

24

0

24

- Subsidie uitvoeringsprogramma RES Noord Veluwe

0

64

0

64

- H2O, Grondverwervingskosten

0

519

0

519

27

0

17

10

11.488

1.973

4.266

9.195

- Tozo
- Regeling Lokaal Sportakkoord
- Fin.Prikkels Klimaatadaptie
- Huisvesting kwetsbare doelgroepen
- Regeling Reductie Energie

Overige Nederlandse overheidslichamen
- Subsidie provincie Gelderland
- Vooruitontvangen SNV gemeenten

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van
volgende begrotingsjaren komen
- Vooruitontvangen pacht
Totaal
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Gewaarborgde geldleningen
Oorspronkelijk Percentage
bedrag
borgstelling

Onderdeel I
Drinkwatervoorziening

1.350 per aandeel

Woningbouw

4.916

Bedrijfsgebouwen
Onderwijsgebouwen

Restant begin
jaar

Restant eind
jaar

0

0

100%

3.810

3.696

1.000

100%

478

435

3.750

100%

3.060

2.973

11.000

33%

7.379

6.822

1.056

100%

306

289

140

14%

250

238

15.283

14.452

Stand garantieverplichtingen particuliere woningbouw per
31 december (50% - 100 leningen)

321

277

Totaal

321

277

Waarborgfonds Sociale Woningbouw – achtervang

40.850

40.850

Totaal

40.850

40.850

Totaal gewaarborgde geldleningen

56.454

55.579

0

0

Bedrijventerrein
Culturele instellingen
Werkvoorziening
Totaal

23.212

Onderdeel II

WSW borglening

Nog te verhalen verliezen per 31 december

Jaarlijks dient de gemeente in de toelichting op haar balans haar belangrijkste financiële verplichtingen
te vermelden waaraan de gemeente voor de toekomstige jaren is verbonden.(artikel 53, lid a BBV). In
onderstaand overzicht zijn de belangrijkste verplichtingen opgenomen( bedragen > € 40.000 en
contract einddatum).
Belangrijke financiële verplichtingen
Naam leverancier

Einddatum

Totale
contractwaarde

WA aansprakelijkheidsverzekering

31-12-2023

€ 95.000

Levering stroom en gas gemeentelijke gebouwen

31-12-2023

€ 104.200

Gevaren verzekering uitgebreid gemeentelijke gebouwen

31-12-2022

€ 666.000

163

4.7 Gebeurtenissen na balansdatum
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
In de eerste maanden van 2022 is als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en andere
mondiale omstandigheden de inflatie fors toegenomen. Deze en verdere toename van de
prijsstijgingen in 2022 hebben geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2021, maar wel voor
naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2022 en mogelijk voor de jaren daarna.
Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico’s
voortdurend.
Daarnaast is de impact van de prijsstijgingen ook in de paragraaf van het weerstandsvermogen en
jaarverslag toegevoegd.
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5 Bijlagen behorende bij de
gecontroleerde jaarrekening
5.1 Taakvelden
Bedragen * € 1.000
Taakvelden

Begroting 2021 Begroting 2021 Rekening 2021
primitief
na wijziging

Verschil
Begr/Rek

LASTEN
T0

Bestuur en ondersteuning

T0.10

Bestuur

T0.100 Mutaties reserves

-1.297

-1.373

-1.275

99

-2.027

-4.980

-6.012

-1.032

-764

-814

-844

-30

-47

-1.324

-666

658

T0.20

Burgerzaken

T0.30

Beheer overige gebouwen en
gronden

T0.40

Overhead

-9.985

-10.671

-10.235

436

T0.50

Treasury

-3.125

-3.033

-2.739

294

T0.61

OZB-woningen

-283

-283

-294

-11

T0.64

Belastingen overig

-40

-40

-40

0

T0.80

Overige baten en lasten

-10

-89

75

165

T0.90

Vennootschapsbelasting

0

-276

-19

256

-17.577

-22.883

-22.048

835

-1.486

-1.495

-1.529

-34

-245

-265

-315

-50

-1.731

-1.760

-1.844

-84

-2.584

-3.283

-3.175

108

-151

-151

-185

-35

-2.735

-3.434

-3.360

74

-165

-165

-117

48

-1.090

-1.376

-1.848

-472

-38

-38

-53

-15

-215

-215

-201

14

-1.508

-1.794

-2.219

-425

Subtotaal taakveld
T1

Veiligheid

T1.10

Crisisbeheersing en
Brandweer
Openbare orde en Veiligheid

T1.20

Subtotaal taakveld
T2

Verkeer, vervoer en waterstaat

T2.10

Verkeer, wegen en water

T2.40

Economische Havens en
waterwegen

Subtotaal taakveld
T3

Economie

T3.10

Economische ontwikkeling

T3.20

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

T3.30

Bedrijfsloket en -regelingen

T3.40

Economische promotie

Subtotaal taakveld
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T4

Onderwijs

T4.10

Openbaar basisonderwijs

T4.20
T4.30

-16

-16

-31

-15

Onderwijshuisvesting

-1.006

-1.032

-916

116

Onderwijsbeleid en
leerlingenzaken

-1.282

-1.318

-1.267

50

-2.305

-2.366

-2.215

151

Subtotaal taakveld
T5

Sport, cultuur en recreatie

T5.10

Sportbeleid en activering

-476

-616

-623

-8

T5.20

Sportaccommodaties

-982

-1.748

-1.953

-205

T5.30

Cultuurpresentatie, -prod. en
-part.

-87

-110

-98

11

T5.40

Musea

-20

-20

-20

0

T5.50

Cultureel erfgoed

-97

-180

-125

55

T5.60

Media

-382

-382

-387

-5

T5.70

Openbaar groen en
(openlucht) recreatie

-1.574

-1.658

-1.563

95

-3.618

-4.714

-4.770

-56

Subtotaal taakveld
T6

Sociaal domein

T6.10

-2.535

-3.039

-2.811

229

T6.20

Samenkracht en
burgerparticipatie
Wijkteams

-980

-1.542

-1.313

230

T6.30

Inkomensregelingen

-6.637

-7.081

-7.217

-135

T6.40

Begeleide participatie

-3.186

-3.316

-3.333

-17

T6.50

Arbeidsparticipatie

-685

-685

-679

6

T6.60

Maatwerkvoorzieningen
(WMO)

-862

-962

-1.011

-48

T6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-2.202

-2.296

-2.286

10

T6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-6.303

-6.840

-7.252

-412

T6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-420

-452

-344

108

T6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-60

-60

-60

0

-23.870

-26.275

-26.305

-29

Subtotaal taakveld
T7

Volksgezondheid en milieu

T7.10

Volksgezondheid

-964

-934

-929

5

T7.20

Riolering

-905

-1.050

-1.230

-181

T7.30

Afval

-9.582

-9.925

-15.132

-5.207

T7.40

Milieubeheer

-919

-3.506

-2.898

609

T7.50

Begraafplaatsen

-1.146

-1.156

-1.234

-79

-13.516

-16.571

-21.424

-4.853

Subtotaal taakveld
T8

Volkshuisvesting, RO en stedel.vernieuw.
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T8.10

Ruimtelijke Ordening

-1.132

-2.882

-1.388

1.494

T8.20

Grondexploitatie (niet
bedrijventerr.)

-1.677

-5.773

-3.549

2.224

T8.30

Wonen en bouwen

-1.515

-1.555

-1.514

40

-4.324

-10.210

-6.451

3.759

-71.184

-90.006

-90.636

-630

91

91

210

119

2.818

9.525

6.511

-3.014

Subtotaal taakveld
Totaal lasten
BATEN
T0

Bestuur en ondersteuning

T0.10

Bestuur

T0.100 Mutaties reserves
T0.20

Burgerzaken

277

277

281

5

T0.30

Beheer overige gebouwen en
gronden

142

1.288

800

-488

T0.40

Overhead

557

597

911

314

T0.50

Treasury

3.248

3.160

2.941

-218

T0.61

OZB-woningen

3.398

3.437

3.447

11

T0.62

OZB niet-woningen

2.002

2.003

1.980

-23

T0.64

Belastingen overig

1.437

1.484

1.494

10

T0.70

Alg uitkering en ov. uitk.
Gemeentefonds

33.446

35.718

36.188

470

47.416

57.579

54.765

-2.814

0

0

0

0

35

35

19

-16

35

35

19

-16

118

118

262

144

118

118

262

144

1.341

1.688

2.125

438

0

0

1

1

707

617

631

14

2.048

2.305

2.757

452

30

21

2

-19

525

567

520

-48

Subtotaal
T1

Veiligheid

T1.10

Crisisbeheersing en
Brandweer
Openbare orde en Veiligheid

T1.20

Subtotaal
T2

Verkeer, vervoer en waterstaat

T2.10

Verkeer, wegen en water

Subtotaal
T3

Economie

T3.20

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

T3.30

Bedrijfsloket en -regelingen

T3.40

Economische promotie

Subtotaal
T4

Onderwijs

T4.20

Onderwijshuisvesting

T4.30

Onderwijsbeleid en
leerlingenzaken
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Subtotaal

555

588

522

-66

81

181

248

67

162

662

810

148

T5

Sport, cultuur en recreatie

T5.10

Sportbeleid en activering

T5.20

Sportaccommodaties

T5.30

Cultuurpresentatie, -prod. en
-part.

0

0

16

16

T5.50

Cultureel erfgoed

0

44

34

-10

T5.70

Openbaar groen en
(openlucht) recreatie

6

6

5

-1

249

893

1.113

220

333

532

523

-9

4.454

4.863

5.098

235

Subtotaal
T6

Sociaal domein

T6.10

Samenkracht en
burgerparticipatie

T6.30

Inkomensregelingen

T6.40

Begeleide participatie

0

0

31

31

T6.50

Arbeidsparticipatie

0

0

19

19

T6.60

145

145

155

10

T6.71

Maatwerkvoorzieningen
(WMO)
Maatwerkdienstverlening 18+

1

1

0

-1

T6.81

Geëscaleerde zorg 18+

0

309

977

668

4.933

5.850

6.804

954

0

0

13

13

1.777

1.893

1.824

-68

10.264

10.636

15.696

5.060

Subtotaal
T7

Volksgezondheid en milieu

T7.10

Volksgezondheid

T7.20

Riolering

T7.30

Afval

T7.40

Milieubeheer

197

1.896

1.767

-129

T7.50

Begraafplaatsen

982

991

1.136

145

13.220

15.415

20.435

5.020

277

357

199

-158

1.721

5.937

3.329

-2.608

807

940

1.353

412

2.806

7.235

4.881

-2.354

71.379

90.018

91.559

1.540

195

12

923

911

Subtotaal
T8

Volkshuisvesting, RO en stedel.vernieuw.

T8.10

Ruimtelijke Ordening

T8.20

Grondexploitatie (niet
bedrijventerr.)

T8.30

Wonen en bouwen

Subtotaal
Totaal baten
Saldo
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5.2 EMU-saldo
Bedragen x € 1.000
2021
2020 Rekening 2021 Rekening Begroting na
wijziging

2022
Begroting
primitief

Omschrijving
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q.
onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel
17c)
Mutatie (im)materiële vaste activa

-348

424

-4.532

279

13.851

4.284

14.704

11.204

948

-391

-1.392

-432

-270

-2.398

-4.076

-617

0

0

0

0

-12.981

-1.853

-16.552

-10.740

Mutatie voorzieningen
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in
exploitatie)
Verwachte boekwinst bij verkoop effecten
en verwachte boekwinst bij verkoop
(im)materiële vaste activa
Berekend EMU-saldo
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5.3 Kapitaalinvesteringen
Project

Totaal hoofdfunctie 0
Brandweerkazerne verkoop bestaande

Oorspr.krediet Werk. t/m 2020 Saldi 1-1-2021 Nieuwe Werkelijk Vrijval (+) Overschrijding (-) Saldi 31-12-2021
kredieten 2021

0

0

0

0

0

0

0

-200.000

0

-200.000

0

0

0

-200.000

139.434

0

Kazerne Wezep 2020

139.434

Grond brandweerkazerne Oldebroek

161.000

0

161.000

0

0

161.000

Nieuwbouw brandweerkazerne Oldebroek

2.289.000

2.602

2.286.399

-2.602

0

2.289.000

Totaal hoofdfunctie 1

2.389.434

2.602

2.386.833

-2.602

139.434

2.250.000

Rehabilitatie wegen 2020

1.838.253

586.913

0
1.251.340 1.251.340

0

0

Rehabilitatie wegen 2021

0

0

0 3.942.359

76.420

70.000

0

Armaturen OV 2020

193.817

64.694

Masten OV 2020

137.736

38.978

98.758

-98.758

Armaturen OV 2021

0

0

0

317.390

302.493

14.897

Masten OV 2021

0

0

0

243.467

107.061

136.406

Civiele kunstwerken 2020

29.900

0

29.900

-29.900

Civiele kunstwerken 2021

0

0

0

57.100

56.575

Totaal hoofdfunctie 2

2.269.706

690.585

1.579.121 3.051.195

615.157

Nieuwbouw De Regenboog

1.200.000

0

1.200.000

109.236

1.090.764

30.000

300.102

100.000

1.227.085

Parkeerplaats IKC Zuidwest

Nieuwbouw De Rank 2019

139.434

70.000

72.608

129.123 -129.123

-270.102 1.597.187

3.865.939
-2.608

0

0

0

0

0

0
525
-2.607

4.017.767

Nieuwbouw De Rank grondkosten 2019

505.780

0

505.780

IKC De Schaapskooi

2.942.185

3.248.953

-306.768

IKC De Vlinder bouwkosten

6.526.134

7.516.942

IKC De Vlinder grondkosten

843.750

Aankoop grond Eben Haëzerschool
Verbouw De Wereldweide
Overheveling grondwaarde De Bron
Totaal hoofdfunctie 4
Verbouw Erica-Terpstrahal
Gymzaal H'broek 2020
Doorontw.ET-hal en Rood Wit 11-2019
Sporthal De Kamphal 2021

408.593
198.160

0

-990.808

32.022 -472.906
1.390.770

399.962

0

0

843.750

861.840

-18.090

0

43.681

0

43.681

490.000

0

490.000

105.000

0

0

0

0

12.581.530

11.065.997

290.785

236.980

9.496

43.681
595.000
-6.253

6.253

0

1.515.533 1.637.022 -798.853

586.285

3.365.124

53.805

53.805

0

0

9.496

9.496

0

1.635.286

1.729.715

-94.429

-57.452

0

0

0

0

Kleedaccommodatie Muldersingel (WHC)
Hybride veld VSCO (HvO)

-97.187

-36.977
472.678

54.946

417.732

9.525

9.525

320.000

291.210

28.790

0

0

0

45.000

Natuurlijk spelen 2020

103.331

34.840

68.491

-68.491

Natuurlijk spelen 2021

0

0

0

461.819

51.558

2.358.898

2.292.745

66.153

920.531

25.422

265.125

0

265.125

8.368

273.493

0

27.497

0

27.497

-18.893

8.604

0

645.940

0

645.940

660.135

-14.195

0

44.850

0

44.850

50.085

-5.235

0

275.000

0

275.000

Aankoop grond haven Noorderrot

Totaal hoofdfunctie 5
Ruimten KDV Schaapskooi 30-2017
Grond ruimten KDV Schaapskooi 30-2017
Ruimten KDV IKC De Vlinder 30-2017
Grond ruimten KDV IKC De Vlinder 30-2017
Ruimten IKC Oldebroek 14/2020

-44.105

72.895

0

45.000
0

0
410.261

5.849

955.413

275.000

Dorpshuis Wezep 2020

39.549

0

39.549

0

0

0

1.625.000

3.278

1.621.722

14.109

0

14.109

2.937.070

3.278

2.933.792

Afvalinzamelcontainers Meidoornplein

20.300

15.202

5.098

Plaatsen verzamelvoorzieningen DIFTAR

280.275

2.258

278.017

42.014

12.938

1.500

11.438

11.090

0

0

0

30.000

22.500

20.787

1.713

-1.713

Vervaning pompunits (E/M) 2020

110.000

85.869

24.131

-24.131

Vervanging gemalen (E/M) 2020

25.000

105.875

-80.875

Hydraulische verbetering 2020

250.000

10.253

Vrijverval Kikkerprojecten 2020

279.801

277.339

2.462

-2.462

Renovatie IBA's 2021

0

0

0

24.213

Vervanging pompunits (E/M) 2021

0

0

0

144.131

144.131

Vervanging gemalen (E/M) 2021

0

0

0

25.000

25.000

Hydraulische verbetering 2021

0

0

0

239.747

424.760

Vrijverval Kikkerprojecten 2021

0

0

0

532.263

28.831

Bouwkundig gemalen 2021

0

0

0

66.000

Herinrichting KC-plan

0

46.692

Riool DPRA 2021

0

0

0

Gronden zonnepark Heidehoek 21/2019

319.000

228.698

90.302

Uitbreiding begraafplaats Oosterwolde

498.550

241.303

257.247

Dorpshuis Noorderhuukien 2021
Hart van Oosterwolde
Dorpshuis Grinthuus 2020
Totaal hoofdfunctie 6

Aanpassing software DIFTAR
Ondergrondse containers HvO
Renovatie IBA's 2020

2.293

39.549

0

2.293

0

957.187
-8.232 1.949.504

664.535
14.109

0

36.521

939.535
5.098

348

0

0
30.000

0

0
0

239.747 -239.747

-46.692 1.054.000

236.003

-80.875

0

0

0

0

0

21.720

2.493

-185.013
0

503.432

0

66.000

0

974.341

0

200.000

1

90.301

0

11.660

225.587

20.000

32.967

200.000

Gebouwen begraafplaatsen 2020

10.805

0

1.829.169

1.035.777

Grond tbv nieuwe bedr.park H20 33-2016

-160.000

0

-160.000

0

Aank.grond H2O afrit A28 BW25/39 2017

513.250

323.886

189.364

0

Erfpachtgrond Warmtekrachtstr. WvtEnde

0

0

0

770.875

Erfpachtgrond Warmtekrachtstr.MartinGri

0

0

353.250

323.886

Totaal hoofdfuncties

24.719.057

15.414.868

Gemeentewerf 2021

0

0

0

11.693

0

Renovatie gemeentehuis bouwkundig 20 jr

0

0

0

10.000

0

10.000

536.448

536.448

0

10.000

-12.203

22.203

Renovatie gemeentehuis bouwkundig 5 jr

0

0

0

10.000

0

10.000

Investeringen buitenruimte gemeentehuis

0

0

0

75.000

0

75.000

M2A domein Datadistributie (2020)

223.672

0

223.672

223.672

M2A domein Burgerzaken (2018)

149.185

0

149.185

149.185

M2A domein Kadaster (2020)

14.548

0

14.548

14.548

M2A domein NHR (2020)

21.240

0

21.240

21.240

M2A domein BAG (2020)

16.517

0

16.517

16.517

M2A domein WKPB (2020)

14.822

0

14.822

14.822

0

0

0

M2A domein Geo (2020)

158.573

0

158.573

I-dienst O&I software 2020

100.000

0

100.000 -100.000

I-dienst O&I software 2021

0

0

0

154.000

Mobiele telefoons 3 jr 2020

51.300

30.759

20.541

-20.541

Totaal hoofdfunctie 7

Totaal hoofdfunctie 9

Renovatie gemeentehuis warmtetechn. 15 jr

M2A domein Sociale Zaken (2021)

10.805

10.805

0

246.165

2.021.485

0

-160.000

226.041

0

-36.677

770.875

0

0

0

269.865

-269.865

0

29.364

770.875 1.266.781

-269.865

-196.677

9.304.189 8.418.692 3.628.453

741.782

13.352.646

11.693

0

793.392 2.047.301

193.081

573.044

0

193.081
158.573
0
154.000

1.331

-1.331

0

Mobiele telefoons 3 jr 2021

0

0

0

Meubilair (10 jr) 2020

14.766

0

14.766

14.766

Meubilair (15 jr) 2020

2.970

0

2.970

2.970

Meubilair en inventaris (15jr) 2021

0

0

0

15.588

-15.588

Headsets (5jr) 2021

0

0

0

18.196

-18.196

Klimaatinstallatie archief kelder

0

0

0

32.400

43.266

-10.866

0

1.304.041

567.207

736.834

406.974

66.177

-504

1.078.135

180.000

0

180.000

76.390

103.610

1.668.000

65.060

1.602.940

79.377

1.523.563

228.000

181.256

46.744

34.053

12.690

2.076.000

246.316

1.829.684

Hydr.rolbezem Nido 2020

13.221

0

Bermenstrooier 2020

36.050

Totaal beheerplannen gebouwenbeheer
Aankoop grond Meidoornplein
Inv. Openbare ruimte Meidoornpleind
Inv. Overkapping Meidoornplein
Totaal beheerplannen openbare ruimten

Isuzu NL R85EAL (3) 2022
Totaal beheerplannen overig
Totaal beheerplannen
Totaal investeringen

31.341

0

31.341

189.821

0

1.639.863

13.221

13.221

0

0

36.050

36.050

0

0

0

0

255.756

49.271

0

49.271

255.756

0

49.271

255.756

3.429.312

813.523

2.615.789

662.730

255.997

48.767

2.973.754

28.148.369

16.228.391

11.919.978 9.081.422 3.884.450

790.549

16.326.400

255.756

5.4 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen SiSa
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1-3-2022
Specifieke
uitkering
Verstre Uitkering
Juridische
kker
scode
grondslag
Ontvanger
JenV

A7

Regeling specifieke
uitkering tijdelijke
ondersteuning toezicht
en handhaving

Indicator
Indicator
Indicator
Besteding (jaar T- Besteding (jaar T, 1 Project afgerond
1, 15-31 december januari-30
in (jaar T)?
2020)
september 2021)
(Ja/Nee)

Indicator
Besteding (jaar T)
(gedeeltelijk)
verantwoord o.b.v.
voorlopige
toekenningen?
(Ja/Nee)

Indicator
Eventuele
toelichting als
bij de vorige
indicator
“nee” is
ingevuld

Gemeenten
Aard controle R
Indicator: A7/01
€0
JenV

A12B

Incidentele bijdrage
Naam
ondersteuning naleving veiligheidsregio
controle op
coronatoegangsbewijzen

Aard controle
Aard controle
n.v.t. Aard controle n.v.t.
n.v.t.
Indicator: A7/03
Indicator: A7/04
Indicator:
A7/05
€ 28.167 Ja
Ja

Aard controle R
Indicator: A7/02

Besteding (jaar T)

Besteding
volgens besluit
van de
veiligheidsregio
uitgevoerd
(Ja/nee)

Cumulatieve
Eindverantwo
besteding (t/m jaar ording
T)
(Ja/Nee)

Veiligheidsregio's
Aard controle
n.v.t.

Aard controle R

Aard controle
Aard controle
n.v.t. Aard controle n.v.t.
n.v.t.

Indicator

Indicator: A12B/01 Indicator: A12B/02

FIN

B2

Regeling specifieke
uitkering gemeentelijke
hulp gedupeerden
toeslagenproblematiek

Noord- en OostGelderland
Besteding (T-1) betreft nog niet
verantwoorde
bedragen over
2020

€ 47.232 Ja
Aantal (potentieel)
gedupeerden (als
gemeld door
Uitvoeringsorganisa
tie Herstel
Toeslagen aan de
gemeente) (jaar T)

Indicator: Indicator: A12B/04
Indicator:
A12B/03
A12B/05
€ 47.232 Ja

Cumulatief aantal
(potentieel)
gedupeerden (als
gemeld door
Uitvoeringsorgani
satie Herstel
Toeslagen aan de
gemeente) (t/m
jaar T)

Besteding (jaar T)
werkelijke kosten
van onderdeel c
(artikel 3)

Cumulatieve
besteding (t/m
jaar T)
werkelijke
kosten van
onderdelen
c (artikel 3)

Gemeenten
Aard controle
n.v.t.
Indicator:
Indicator: B2/01
Indicator: B2/02 Indicator: B2/03
Indicator: B2/04
B2/05
€0
26
26
€0
€0
Aard controle R

Normbedragen
voor a, b en d
(Ja/Nee) (vanaf
2021)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Normbedrag voor e Eindverantwoordi
(Ja/Nee) (vanaf
ng (Ja/Nee)
2021)

Nee: indicator
Nee: reeks 1 / Ja: B2/13 en B2/14 /
reeks 2
Ja: indicator B2/21
en B2/22
Aard controle
Aard controle
Aard controle n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Indicator: B2/06
Indicator: B2/07 Indicator: B2/08
Ja
Ja
Nee
Reeks 1
Reeks 1
Reeks 1
Reeks 1

Aantal uitgewerkte Cumulatief aantal
plannen van
uitgewerkte
aanpakken (jaar T) plannen van
aanpakken (t/m jaar
T)
Keuze werkelijke Keuze werkelijke
kosten
kosten
Aard controle D2 Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/09
Indicator: B2/10
Besteding (jaar T)
werkelijke kosten
van onderdeel e
(artikel 3)

Besteding (jaar T)
werkelijke kosten
van onderdeel a,
b en d (artikel 3)

Cumulatieve
besteding (t/m jaar
T) werkelijke kosten
van onderdelen a, b
en d (artikel 3)
Keuze werkelijke Keuze werkelijke
kosten
kosten
Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/11
Indicator: B2/12

Cumulatieve
besteding (t/m jaar
T) werkelijke kosten
van onderdelen e
(artikel 3)

Keuze werkelijke Keuze werkelijke
kosten
kosten
Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/13
Indicator: B2/14
Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Normbedrag
onderdeel a x
aantal (potentieel)
gedupeerden

Normbedrag
onderdeel a x
aantal (potentieel)
gedupeerden
cumulatief (t/m jaar
T)
Keuze
normbedragen

Normbedrag
onderdeel b x
aantal plannen
van aanpak

Normbedrag
onderdeel b x
aantal plannen van
aanpak (t/m jaar T)

Normbedrag Normbedrag
onderdeel d x onderdeel d x
aantal
aantal
nazorgtrajecte nazorgtrajecte
n
n (t/m jaar T)

Keuze
normbedragen

Keuze
normbedragen

Keuze
normbedragen

Aard controle R Aard controle n.v.t.

Keuze
normbedrag
en
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle
R

Reeks 2

Keuze
normbedrag
en
Aard controle
n.v.t.

Indicator: B2/15

BZK

C1

Regeling specifieke
uitkering Reductie
Energiegebruik

Indicator: B2/16

€ 9.880

€ 9.880

Normbedrag
onderdeel e
(afhankelijk van
aantal (potentieel)
gedupeerde),
indien nog niet
eerder opgegeven
(jaar T)
Keuze
normbedragen

Normbedrag
onderdeel e
(afhankelijk van
aantal (potentieel)
gedupeerde), indien
nog niet eerder
opgegeven (t/m jaar
T)
Keuze
normbedragen

Aard controle R
Indicator: B2/21
€ 12.000

Aard controle n.v.t
Indicator: B2/22
€ 12.000

Indicator: B2/17
€0

Eindverantwoordin Aantal woningen
g (Ja/Nee)
dat bereikt is met
het project (t/m jaar
T)

Aantal woningen
waar
energiebesparend
e maatregelen
plaatsvinden (t/m
jaar T)

Aard controle Aard controle n.v.t.
n.v.t.
Indicator: C1/01
Indicator: C1/02

Aard controle
n.v.t.
Indicator: C1/03

Indicator: B2/18
€0

Gemeenten

Nee
38.642
Projectnaam/num Besteding (jaar T)
mer per project
per project

12.406
Bestedingen (jaar Besteding (jaar T)
T) komen overeen aan afwijkingen
met ingediende
projectplan
(Ja/Nee)

Indicator:
B2/19
€0

Indicator:
B2/20
€0

Alleen invullen bij
akkoord ministerie
Aard controle
n.v.t.
Indicator: C1/04

Aard controle R
Indicator: C1/05

Aard controle
n.v.t.
Indicator: C1/06

Aard controle R
Indicator: C1/07

1 1.
Energieadviesges
prek aan huis
2 2. Energieadvies
spreekuur
3 3.
Energieadviesges
prek voor buren
4 4. Buurt vol
energie
5 5. Excursies

€ 95.951

Nee

-€ 121.181

€ 7.614

Nee

-€ 35.672

€ 3.224

Nee

€ 19.258

€ 1.595

Nee

€ 91.214

€ 1.428

Nee

€ 10.843

6 6. Energie-event

€ 30.018

Nee

-€ 15.679

Nee

€ 202.504

Nee

-€ 242.474

Nee

€ 288.306

Nee

€ 51.493

Nee

€ 52.164

7 7. Collectieve
€ 45.186
inkoopactie
isolatiemaatregele
n
8 8. Kortingsbonnen € 408.153
energieverbruiksm
anager
9 9. Iedereen doet € 24.410
wat! Actieweken
10 10. Workshop
€ 8.911
‘Maak je eigen
stappenplan’
11 11. Workshop doe- € 12.906
het-zelf isoleren

12 12. Workshops cv
inregelen – doehet-zelf
13 13. Aanbod cvinregelen door
installateur
14 14. Warm-huissupport
15 15. Energiebieb

€ 59.582

Nee

€ 17.016

€ 45.302

Nee

€ 377.392

€ 204.161

Nee

€ 4.843

€ 60.933

Nee

-€ 122.869

Kopie
Cumulatieve totale Toelichting op
projectnaam/num bestedingen (t/m
afwijkingen
mer
jaar T)

Project afgerond in
(jaar T)? (Ja/Nee)

Deze indicator is
bedoeld voor de
tussentijdse
afstemming van de
juistheid en
volledigheid van de
verantwoordingsinf
ormatie
Aard controle Aard controle n.v.t.
n.v.t.
Indicator: C1/08
Indicator: C1/09
1 1.
€ 191.991
Energieadviesges
prek aan huis

Aard controle
n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/10
Indicator: C1/11
De afwijkingen bij Nee
indicator C1/07
betreft de totale
afwijking over
2020 en 2021.
In zowel 2020 als
2021 hebben wij
door corona
vertraging ervaren
en aanpassingen

moetendoen in de
uitvoering van het
plan. Zowel
wijzigingen binnen
de projecten als
binnen het
ingediende
projectplan door
aanpassingen op
corona en door
aanpassinien op
het jaar 2021.
De beschikbare
middelen zijn niet
volledig besteed;
ongeveer 577.000
euro incl BTW
resteert van de
oorspronkelijke
uitkering In die zin
beschouwen we
het project nog
niet als afgerond.
Bijbehorende
activiteiten zijn
voortgezet in
2022.
Het ingediende
plan is
gekarakteriseerd
als
voortbordurend op
het al succesvolle
aanbod van het
regionaal
duurzaamheidslok
et Veluwe

2 2. Energieadvies
spreekuur
3 3.
Energieadviesges
prek voor buren
4 4. Buurt vol
energie
5 5. Excursies

€ 75.326

6 6. Energie-event

€ 346.127

€ 5.526

€ 47.574
€ 6.010

7 7. Collectieve
€ 90.179
inkoopactie
isolatiemaatregele
n
8 8. Kortingsbonnen € 502.112
energieverbruiksm
anager
9 9. Iedereen doet € 108.232
wat! Actieweken
10 10. Workshop
€ 19.884
‘Maak je eigen
stappenplan’
11 11. Workshop doe- € 19.590
het-zelf isoleren

Duurzaam. De
niet-afgeronde
onderdelen
beslaan het
gehele ingediende
en naderhand
geactualiseerde
plan.
Zie toelichting
Nee
subproject 1.
Nee
Zie toelichting
subproject 1.
Zie toelichting
subproject 1.
Zie toelichting
subproject 1.
Zie toelichting
subproject 1.

Nee
Nee
Nee

Nee
Zie toelichting
subproject 1.
Zie toelichting
subproject 1.
Zie toelichting
subproject 1.
Zie toelichting
subproject 1.
Zie toelichting
subproject 1.

Nee

Nee
Nee

Nee

12 12. Workshops cv
inregelen – doehet-zelf
13 13. Aanbod cvinregelen door
installateur
14 14. Warm-huissupport
15 15. Energiebieb

BZK

C31

€ 68.901

€ 89.956

Zie toelichting
subproject 1.
Zie toelichting
subproject 1.

€ 420.019

Zie toelichting
subproject 1.
€ 135.615
Zie toelichting
subproject 1.
Regeling vaststelling
Besteding (jaar T) Cumulatieve
Besteding (jaar T)
regels verstrekken
besteding (t/m jaar aan projecten die
eenmalige specifieke
T)
niet zijn
uitkering aan gemeenten
opgenomen in de
huisvesting kwetsbare
toezegging
doelgroepen

Nee

Nee

Nee
Nee
Eventuele
toelichting op niet
volgens
plan/aanvraag
uitgevoerde
projecten
Verplicht als bij
indicator 03 een
bedrag is ingevuld

Eindverantwo
ording
(Ja/Nee)

Gemeenten
Aard controle R

Aard controlen
Aard controle Aard controle n.v.t. Aard controle
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Indicator: C31/01
Indicator: C31/02 Indicator: C31/03
Indicator: C31/04
Indicator:
C31/05
€0
€0
€0
Nee
BZK

C32

Regeling specifieke
uitkering ventilatie in
scholen

Beschikkingsnum Besteding (jaar T)
mer /naam

Cumulatieve
besteding (t/m
jaar T)

Start
bouwactiviteiten
uiterlijk 31 augustus
2022 (Ja/Nee)

Toelichting
Eindverantwo
(verplicht als ording
bij start
(Ja/Nee)
bouwactiviteit
en (indicator
04) 'Nee' is
ingevuld)

Gemeenten
Aard controle
n.v.t.

Aard controle R

Aard controle
n.v.t.

Aard controle D2

Aard controle Aard controle
n.v.t.
n.v.t.

Indicator: C32/01
SUVIS2101355151
SUVIS212
01355157
SUVIS213
01369755
Regeling reductie
Beschikkingsnum
energiegebruik woningen mer/naam
1

BZK

C43

Indicator: C32/02 Indicator: C32/03
€0

€0

€0

€0

€0

€0

Besteding (jaar T)

Cumulatieve
besteding (t/m
jaar T)

Indicator: C32/04

Indicator:
C32/05

Indicator:
C32/06

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja
Aantal bereikte
woningen

Toelichting

Nee
Eindverantwo
ording
(Ja/Nee)

Gemeenten
Aard controle
n.v.t.
Indicator: C43/01

BZK

C62

Specifieke uitkering aan
gemeenten voor
de bekostiging van de
kwijtschelding
van gemeentelijke
belastingen van
gedupeerden door de toe
slagenaffaire

RREW202000449053
Aantal
gedupeerden
(artikel 1, lid 2)

Aard controle R
Indicator: C62/01
13

Aard controle R

Aard controle Aard controle n.v.t. Aard controle Aard controle
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Indicator: C43/02 Indicator: C43/03
Indicator: C43/04
Indicator:
Indicator:
C43/05
C43/06
€ 71.400
€ 71.400
714
Nee
Berekening bedrag Gederfde
Eindverantwoording
uitvoeringskosten opbrengsten
(Ja/Nee)
(jaar T) die
voortvloeien uit
het kwijtschelden
van gemeentelijke
belastingen

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C62/02 Indicator: C62/03
Indicator: C62/04
€ 1.950 € 1.591

Nee

OCW

D8

Onderwijsachterstanden Besteding (jaar T)
beleid 2019-2022 (OAB) aan voorzieningen
voor voorschoolse
educatie die
voldoen aan de
wettelijke
kwaliteitseisen
(conform artikel
166, eerste lid
WPO)

Besteding (jaar T)
aan overige
activiteiten (naast
VVE) voor
leerlingen met een
grote achterstand in
de Nederlandse
taal (conform artikel
165 WPO)

Besteding (jaar T) Opgebouwde
aan afspraken
reserve ultimo (jaar
over voor- en
T-1)
vroegschoolse
educatie met
bevoegde
gezagsorganen
van scholen,
houders van
kindcentra en
peuterspeelzalen
(conform artikel
167 WPO)

Gemeenten
Aard controle R
Indicator: D8/01
€ 285.276

Aard controle R
Indicator: D8/02
€ 63.239

Aard controle R
Indicator: D8/03
€ 51.979

Hieronder per
Aan andere
Hieronder per
regel één
gemeenten (in jaar regel één
gemeente(code) T) overgeboekte
gemeente(code)
selecteren en in de middelen (lasten)
selecteren en in
kolommen ernaast uit de specifieke
de kolommen
de
uitkering
ernaast de
verantwoordingsinf onderwijsachterstan verantwoordingsi
ormatie voor die
denbeleid
nformatie voor die
gemeente invullen
gemeente
invullen
Bedrag
Aard controle
n.v.t.
Indicator: D8/05
1

Aard controle R
Indicator: D8/06

Aard controle
n.v.t.
Indicator: D8/07

Aard controle R
Indicator: D8/04
€ 218.749
Aan andere
gemeenten (in jaar
T) overgeboekte
middelen (baten) uit
de specifieke
uitkering
onderwijsachterstan
denbeleid

Bedrag
Aard controle R
Indicator: D8/08

OCW

D14

Regeling specifieke
uitkering inhalen COVID19 gerelateerde
onderwijsvertragingen

Besteding (jaar T)
maatregelen
artikel 3, lid 2, a
t/m e samen
opgeteld

Aard controle R
Indicator: D14/01

Besteding (jaar T)
voor tijdelijke extra
huur van bestaande
huisvesting indien
deze extra
huisvesting nodig is
voor de uitvoering
van maatregelen
die scholen of
gemeenten in het
kader van het
Nationaal
Programma
Onderwijs nemen

Aard controle R Aard controle R
Indicator: D14/02 Indicator: D14/03

€ 26.981
€0
Hieronder per
Aan andere
regel één
gemeenten (in jaar
gemeente(code) T) overgeboekte
selecteren en in de middelen (lasten)
kolommen ernaast uit de specifieke
de
uitkering
verantwoordingsinf gemeenten t.b.v.
ormatie voor die
het Nationaal
gemeente invullen Programma
Onderwijs

Aard controle
n.v.t.
Indicator: D14/05
1

Besteding (jaar T) Opgebouwde
voor ambtelijke
reserve ultimo (jaar
capaciteit van de T-1)
gemeente of
inkoop van
expertise voor de
uitvoering van het
Nationaal
Programma
Onderwijs

Aard controle R

Aard controle R
Indicator: D14/04

€ 4.018
€0
Hieronder per
Van andere
regel één
gemeenten (in jaar
gemeente(code) T) overgeboekte
selecteren en in middelen (baten) uit
de kolommen
de specifieke
ernaast de
uitkering
verantwoordingsi gemeenten t.b.v.
nformatie voor die het Nationaal
gemeente
Programma
invullen
Onderwijs

Aard controle
n.v.t.
Indicator: D14/06 Indicator: D14/07

Aard controle R
Indicator: D14/08

IenW

E3

Subsidieregeling
Hieronder per
Besteding (jaar T)
sanering verkeerslawaai regel één
ten laste van
beschikkingsnum Rijksmiddelen
mer en in de
kolommen ernaast
de
verantwoordingsinf
ormatie
Subsidieregeling
sanering verkeerslawaai

Overige
Besteding (jaar T) Correctie over Kosten
bestedingen (jaar door meerwerk dat besteding (t/m ProRail (jaar
T)
o.b.v. art. 126 Wet jaar T)
T) als bedoeld
geluidshinder ten
in artikel 25
laste van het Rijk
lid 4 van deze
komt
regeling ten
laste van
Rijksmiddelen

Provincies, gemeenten en
gemeenschappelijke
regelingen (Wgr)
Aard controle
n.v.t.
Indicator: E3/01

Aard controle R

Aard controle R Aard controle Aard controle
R
R
Indicator: E3/02 Indicator: E3/03
Indicator: E3/04
Indicator:
Indicator:
E3/05
E3/06
€ 233.950
€0
€0
€ 12.649
€0

1 IenW/BSK2020/158551
2 IenW/BSK€0
2021/280204
Kopie
Cumulatieve
beschikkingsnum bestedingen ten
mer
laste van
Rijksmiddelen (t/m
jaar T)

Aard controle R

€0
Cumulatieve
overige
bestedingen (t/m
jaar T)

€0

Cumulatieve
Kosten ProRail (t/m
jaar T) als bedoeld
in artikel 25 lid 4
van deze regeling
ten laste van
Rijksmiddelen
Deze indicator is
Deze indicator is Deze indicator is
bedoeld voor de
bedoeld voor de bedoeld voor de
tussentijdse
tussentijdse
tussentijdse
afstemming van de afstemming van afstemming van de
juistheid en
de juistheid en
juistheid en
volledigheid van de volledigheid van volledigheid van de
verantwoordingsinf de
verantwoordingsinf
ormatie
verantwoordingsi ormatie
nformatie

€0

€0

Correctie over Eindverantwo
besteding
ording
kosten
(Ja/Nee)
ProRail (t/m
jaar T)

Aard controle Aard controle n.v.t.
n.v.t.
Indicator: E3/07
Indicator: E3/08

IenW

E41

1 IenW/BSK2020/158551
2 IenW/BSK2021/280204
Incidentele specifieke
Besteding (jaar T)
uitkering pilots financiële
prikkels voor
klimaatadaptatie op
privaat terrein tweede
tranche

€ 306.831

Aard controle Aard controle n.v.t. Aard controle Aard controle
n.v.t.
R
n.v.t.
Indicator: E3/09
Indicator: E3/10
Indicator:
Indicator:
E3/11
E3/12
€0
€0
Ja

€0

€0

€0

Cumulatieve
Eindverantwoordi
besteding (t/m jaar ng totale project
T)
(Ja/Nee)

Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: E41/01
€ 6.250
EZK

F9

Regeling specifieke
uitkering Extern Advies
Warmtetransitie

Aard controle
n.v.t.
Indicator: E41/02 Indicator: E41/03

€ 20.000

Projectnaam/num Besteding (jaar T)
mer
ten laste van
Rijksmiddelen

Ja
Cumulatieve
Project afgerond in Toelichting
besteding ten
(jaar T)? (Ja/Nee)
laste van
Rijksmiddelen
(t/m jaar T)
Deze indicator is
bedoeld voor de
tussentijdse
afstemming van
de juistheid en
volledigheid van
de
verantwoordingsi
nformatie

Nee

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle Aard controle n.v.t. Aard controle
n.v.t.
n.v.t.
Indicator: F9/01
Indicator: F9/02 Indicator: F9/03
Indicator: F9/04
Indicator:
F9/05
1 EAW-20€ 5.200
€ 5.200
Nee
01305371
Eindverantwoordin
g (Ja/Nee)

Aard controle
n.v.t.
Indicator: F9/06
SZW

G2

Nee
Gebundelde uitkering op Besteding (jaar T) Baten (jaar T)
grond van artikel 69
algemene bijstand algemene bijstand
Participatiewet_gemeent
(exclusief Rijk)
edeel 2021
Gemeente
Gemeente
Alle gemeenten
I.1 Participatiewet I.1 Participatiewet
verantwoorden hier het
(PW)
(PW)
gemeentedeel over (jaar
T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T) geen,
enkele of alle taken heeft
uitbesteed aan een
Openbaar lichaam
opgericht op grond van de
Wgr
Aard controle R
Aard controle R

Besteding (jaar T) Baten (jaar T)
IOAW
IOAW (exclusief
Rijk)
Gemeente
Gemeente
I.2 Wet
I.2 Wet
inkomensvoorzien inkomensvoorzienin
ing oudere en
g oudere en
gedeeltelijk
gedeeltelijk
arbeidsongeschikt arbeidsongeschikte
e werkloze
werkloze
werknemers
werknemers
(IOAW)
(IOAW)

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

Gemeente
I.3 Wet
inkomensvoor
ziening
oudere en
gedeeltelijk
arbeidsonges
chikte
gewezen
zelfstandigen
(IOAZ)
Aard controle R
Aard controle R Aard controle
R
Indicator: G2/01
Indicator: G2/02 Indicator: G2/03
Indicator: G2/04
Indicator:
G2/05
€ 3.520.340
€ 60.775
€ 343.046
€ 497
€ 33.401

Gemeente
I.3 Wet
inkomensvoor
ziening
oudere en
gedeeltelijk
arbeidsonges
chikte
gewezen
zelfstandigen
(IOAZ)
Aard controle
R
Indicator:
G2/06
€0

Besteding (jaar T) Baten (jaar T) Bbz
Bbz 2004
2004
levensonderhoud levensonderhoud

Baten (jaar T)
WWIK (exclusief
Rijk)

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

Gemeente
I.4 Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud)
(Bbz 2004)
Aard controle R

Gemeente
I.4 Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud)
(Bbz 2004)
Aard controle R

Gemeente
I.6 Wet werk en
inkomen
kunstenaars
(WWIK)

Gemeente
I.7 Participatiewet
(PW)

Mutaties (dotaties
en vrijval)
voorziening
dubieuze
debiteuren als
gevolg van kwijt te
schelden schulden
gebundelde
uitkering
Participatiewet
(jaar T)
Gemeente
Participatiewet
(PW)
Aard controle D2
Indicator: G2/13

Volledig
zelfstandige
uitvoering (Ja/Nee)

Gederfde
baten die
voortvloeien
uit
kwijtschelden
schulden
gebundelde
uitkering
Participatiewe
t in (jaar T)
Gemeente
Gemeente
I.7
Participatiewe
Participatiewe t (PW)
t (PW)

Aard controle R Aard controle Aard controle
R
R
Indicator: G2/07
Indicator: G2/08 Indicator: G2/09
Indicator: G2/10
Indicator:
Indicator:
G2/11
G2/12
€ 1.937
€ 6.260
€0
€ 396.242
€0
€ 303

Aard controle n.v.t.
Indicator: G2/14

Aard controle R

Baten (jaar T)
Loonkostensu
bsidie o.g.v.
art. 10d
Participatiewe
t (excl. Rijk)

€ 92.060

SZW

G3

Ja
Besluit bijstandverlening Besteding (jaar T) Baten (jaar T)
Baten vanwege Besteding (jaar T)
zelfstandigen 2004
kapitaalverstrekkin kapitaalverstrekking vóór 1 januari
Bob
(exclusief
g
(exclusief Rijk)
2020 verstrekt
levensonderhoud
kapitaal (exclusief
beginnende
Rijk)
zelfstandigen)_gemeente
deel 2021

Baten (jaar T) Besteding
Bob (exclusief (jaar T)
Rijk)
onderzoeksko
sten
artikel 52,
eerste lid,
onderdeel b,
Bbz 2004
(Bob)

Besluit bijstandverlening
zelfstandigen (Bbz) 2004
Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over (jaar
T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T) geen,
enkele of alle taken heeft
uitbesteed aan een
Openbaar lichaam
opgericht op grond van de
Wgr.
Aard controle R

Aard controle R Aard controle Aard controle
R
R
Indicator: G3/01
Indicator: G3/02 Indicator: G3/03
Indicator: G3/04
Indicator:
Indicator:
G3/05
G3/06
€0
€0
€ 2.315
€0
€0
€0
BBZ vóór 2020 –
levensonderhoud
(exclusief BOB)

Aard controle R

Aard controle R

BBZ vóór 2020 –
BBZ vóór 2020 – BBZ vanaf 2020 –
kapitaalverstrekking levensonderhoud kapitaalverstrekking
(exclusief BOB)
en
kapitaalverstrekki
ngen (BOB)

Volledig
zelfstandige
uitvoering
(Ja/Nee)

Gederfde baten
die voortvloeien uit
kwijtschelden
schulden
levensonderhoud
BBZ in (jaar T)
(exclusief BOB)

Gederfde baten die
voortvloeien uit
kwijtschelden van
achterstallige
betalingen
kapitaalverstrekking
en BBZ in (jaar T)
(exclusief BOB)

Gederfde baten
die voortvloeien
uit kwijtschelden
schulden
levensonderhoud
BBZ en
achterstallige
betalingen
kapitaalverstrekki
ngen BOB in (jaar
T)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G3/07

Indicator: G3/08

Indicator: G3/09

€ 199
SZW

G4

Tijdelijke
Welke regeling
overbruggingsregeling
betreft het?
zelfstandig ondernemers
(Tozo) _gemeentedeel
2021

Gederfde baten die
voortvloeien uit
kwijtschelden van
achterstallige
betalingen
kapitaalverstrekking
en BBZ in (jaar T)

Aard controle R Aard controle
n.v.t.
Indicator: G3/10
Indicator:
G3/11

€ 25.477

€0

€0

Besteding (jaar T)
levensonderhoud

Besteding (jaar T) Baten (jaar T)
kapitaalverstrekki levensonderhoud
ng

Ja
Baten (jaar T)
kapitaalverstr
ekking
(aflossing)

Baten (jaar T)
kapitaalverstr
ekking
(overig)

Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over Tozo
(jaar T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T) geen,
enkele of alle taken heeft
uitbesteed aan een
Openbaar lichaam
opgericht op grond van de
Wgr
Aard controle
n.v.t.
Indicator: G4/01

Aard controle R
Indicator: G4/02

Aard controle R
Indicator: G4/03

Aard controle R
Indicator: G4/04

Aard controle Aard controle
R
R
Indicator:
Indicator:
G4/05
G4/06

1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 -€ 1.910
juni 2020)
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 -€ 45
oktober 2020)
3 Tozo 3 (1 oktober
2020 tot 1 april
2021)
4 Tozo 4 (geldend
van 1 april 2021
tot 1 juli 2021)
5 Tozo 5 (geldend
van 1 juli tot 1
oktober 2021)
Kopie regeling

€0

€ 26.893

€ 7.770

€0

€0

€ 2.706

€0

€0

€ 185.824

€ 31.723

€ 1.640

€ 1.989

€0

€ 78.576

€0

€ 1.350

€0

€0

€ 43.343

€0

€0

€0

€0

Aantal besluiten
levensonderhoud
(jaar T)

Aantal besluiten Volledig
kapitaalverstrekki zelfstandige
ng (jaar T)
uitvoering (Ja/Nee)

Aard controle
n.v.t.
Indicator: G4/07

Aard controle R Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Indicator: G4/08

Indicator: G4/09

1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 0
juni 2020)
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 0
oktober 2020)

0

3 Tozo 3 (1 oktober 25
2020 tot 1 april
2021)
4 Tozo 4 (geldend 25
van 1 april 2021
tot 1 juli 2021)
5 Tozo 5 (geldend 13
van 1 juli tot 1
oktober 2021)

5

Indicator: G4/10
Ja

0
Ja

Ja
0
Ja
0
Ja

Levensonderhoud
- Gederfde baten
die voortvloeien uit
kwijtschelden
schulden
levensonderhoud
Tozo in (jaar T)

LevensonderhoudMutaties (dotaties
en vrijval)
voorziening
dubieuze
debiteuren (jaar T)
als gevolg van kwijt
te schelden
schulden
levensonderhoud
Tozo

Kapitaalverstrekki
ngen - Gederfde
baten die
voortvloeien uit
kwijtschelden van
achterstallige
betalingen op
kapitaalverstrekki
ngen Tozo in (jaar
T)

Aard controle R
Indicator: G4/11

Aard controle D2
Indicator: G4/12

Aard controle R
Indicator: G4/13

€2

€0

Kopie regeling

Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking
Tozo buitenland
(gemeente
Maastricht)

€0
Baten (jaar T)
kapitaalverstrekki
ng Tozo
buitenland
(gemeente
Maastricht),
aflossing

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G4/15

Indicator: G4/16

Aard controle
n.v.t.
Indicator: G4/14
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1
juni 2020)
2 Tozo 2 (1 juni tot 1
oktober 2020)
3 Tozo 3 (1 oktober
2020 tot 1 april
2021)

Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking
Tozo buitenland
(gemeente
Maastricht), overig

Uitvoeringsko
sten (jaar T)
uitvoering
Tozo
buitenland
(gemeente
Maastricht)

Aard controle R Aard controle
R
Indicator: G4/17
Indicator:
G4/18

SZW

G12

4 Tozo 4 (geldend
van 1 april 2021
tot 1 juli 2021)
5 Tozo 5 (geldend
van 1 juli tot 1
oktober 2021)
Kwijtschelden publieke Gederfde baten
Gederfde baten die
schulden SZW-domein
die voortvloeien uit voortvloeien uit
hersteloperatie
kwijtschelden
kwijtschelden
kinderopvangtoeslagaffai schulden
schulden Wet
re_ gemeentedeel
Bijzondere bijstand Inburgering van 13
in (jaar T)
september 2012 in
(jaar T)

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

Aantal
gedupeerden
(zoals
omschreven in
artikel 1 van de
Regeling
specifieke
uitkering
compensatie van
de kosten die
verband houden
met het
kwijtschelden van
publieke schulden
binnen het SZWdomein van de
hersteloperatie
kinderopvangtoes
lagaffaire
toeslagen)

Aard controle R
Indicator: G12/01
€0
VWS

H4

Regeling specifieke
uitkering stimulering
sport

Aard controle R

Aard controle
n.v.t.
Indicator: G12/02 Indicator: G12/03
€0

13

Ontvangen
Totale werkelijke
Rijksbijdrage (jaar berekende subsidie
T)

Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/01
Indicator: H4/02
€ 342.277
€ 264.792
Activiteiten
Totale werkelijke
Werkelijke
berekende subsidie besteding voor de
per project (jaar T) activiteiten
inclusief btw x
17,5% (jaar T)
Onroerende
zaken

Aard controle
n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: H4/03

Indicator: H4/04

Indicator: H4/05
€ 191.327

1 Verplaatsing Rood
Wit / Hart van
Oosterwolde
€ 191.327

Werkelijke
besteding voor de
activiteiten inclusief
btw x 17,5% (jaar
T) roerende zaken

Werkelijke
Toelichting besteding
Verplicht als
voor de
het een
activiteiten
activiteit
inclusief btw x betreft welke
17,5% (jaar T) NIET in de
overige
toekenning
kosten
meegenomen
is

Aard controle Aard controle
R
n.v.t.
Indicator:
Indicator:
Indicator: H4/06
H4/07
H4/08
Project is
vertraagd zal
deels
uitgevoerd
worden in
2022
Aard controle R

€ 19.540

2 Renovatie
sportgebouwen

Een project is
doorgeschove
n naar 2022
Deel
onderhoud
doorgeschove
n naar 2022

€ 19.540
€ 1.146

3 Bouwkundig
onderhoud
€ 1.146
4 Sporttoestellen

€ 3.942

€ 3.942

€ 48.837

5 Schoonmaak/klein
onderhoud/energie € 48.837
VWS

H8

Regeling Sportakkoord
2020-2022

Beschikkingsnum Totaal bedrag
mer
volgens
beschikking

Aard controle
n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/01
Indicator: H8/02

Besteding
aanstellen
sportformateur
(jaar T)

Besteding
uitvoering
sportakkoord (jaar
T)

Cumulatieve
besteding
aanstellen
sportformateu
r (t/m jaar T)

Cumulatieve
besteding
uitvoering
sportakkoord
(t/m jaar T)

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd Gerealiseerd

1 1034606-1012387 € 35.000

€0

€ 18.573

Aard controle Aard controle
n.v.t.
n.v.t.
Indicator:
Indicator:
H8/05
H8/06
€ 14.950
€ 20.050

2 1060701-1035167 € 40.000

€0

€ 13.585

€0

Kopie
beschikkingsnum
mer

Eindverantwoording
(Ja/Nee)

Aard controle Aard controle n.v.t.
n.v.t.
Indicator: H8/07
Indicator: H8/08
1 1034606-1012387 Ja
2 1060701-1035167 Nee

Aard controle R
Indicator: H8/03

Aard controle R
Indicator: H8/04

€ 13.585

VWS

H12

Regeling specifieke
uitkering lokale
preventieakkoorden of
preventieaanpakken

Besteding (jaar T) Is voldaan aan de Eindverantwoordi
uitvoering van het ng? (Ja/Nee)
lokale
preventieakkoord of
aanpak? (Ja/Nee)

Aard controle
Aard controle R Aard controle n.v.t.
n.v.t.
Indicator: H12/01
Indicator: H12/02 Indicator: H12/03
€ 11.487
VWS

H16

Regeling Specifieke
uitkering ijsbanen en
zwembaden

Betreft jaar

Ja

Nee
Beschikkingsnumm Totale besteding
er / naam

Aard controle
n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: H16/01
Indicator: H16/02 Indicator: H16/03
€ 184.722

1 2020

SPUKIJZ21075

2 2021
Naam locatie

SPUKIJZ21R2050 € 153.542
Totale toezegging Besteding per
per locatie
locatie

Aard controle
n.v.t.
Indicator: H16/04

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: H16/05 Indicator: H16/06

1 De Veldkamp

€ 184.722

€ 184.722

2 De Veldkamp

€ 153.542

€ 153.542

Verschil toezegging Betreft jaar?
vs. Besteding per
locatie (automatisch
berekend)

Aard controle n.v.t Aard controle
R
Indicator: H16/07
Indicator:
H16/08
€ 0 2020
€ 0 2021

6 Bijlagen niet behorende bij de
gecontroleerde jaarrekening
6.1 Kerngegevens
6.1.1 Sociale structuur
Werkelijke gegevens
31-12-2020

Sociale structuur
Aantal inwoners

Werkelijke gegevens
31-12-2021

23.752

23.916

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden, waarvan:

314

274

Participatiewet

253

253

IOAW

21

19

IOAZ

1

2

TOZO

38

0

1

0

68

67

BBZ
Aantal tewerkgestelden in sociale
werkgemeenschappen in aantal SE's
6.1.2 Fysieke structuur
Werkelijke gegevens
31-12-2020

Fysieke structuur
Oppervlakte gemeente (ha), waarvan:

Werkelijke gegevens
31-12-2021

9.772

9.772

111

111

Aantal verblijfsobjecten, waarvan:

9.797

9.954

Woonfunctie

9.318

9.475

479

479

Binnenwater (ha)

Logiesfunctie (recreatiewoningen)
6.1.3 Financiële structuur

Werkelijke gegevens
31-12-2020

Financiële structuur (* € 1.000)
Gewone uitgaven
Per inwoner
Opbrengsten belastingen
Per inwoner
199

Werkelijke gegevens
31-12-2021

84.345

84.968

3,55

3,55

12.400

13.295

0,52

0,56

Algemene uitkering Gemeentefonds

33.732

36.159

Per inwoner

1,42

1,51

Vaste schuld

15.256

23.953

Per inwoner

0,64

1,00

6.1.4 Bestuurlijke structuur
Werkelijke gegevens
31-12-2020

Bestuurlijke structuur (zetels)

Werkelijke gegevens
31-12-2021

Christen Unie

7

7

SGP

4

4

ABO

2

2

CDA

3

3

VVD

1

1

PVDA/Burgerpartij Oldebroek

2

2

Werkelijke gegevens
31-12-2020

Samenstelling college B&W

Werkelijke gegevens
31-12-2021

Christen Unie

1

1

SGP

1

1

ABO

1

1

6.2 Toelichting verplichte indicatoren
Indicator

Definitie

Bestuurlijke aangelegenheden
Winkeldiefstal
Geweldsmisdrijven

Woningdiefstal
Vernieling en beschadiging
Verwijzingen Halt
Jongeren met delict voor
rechter

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd
van 12-17 jaar.
Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van
geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals
moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld
(bedreiging, mishandeling, etc.).
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en
misdrijven tegen de openbare orde.
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd
van 12-17 jaar.
Het percentage jongeren (12 - 21 jaar) dat met een delict voor de
rechter is verschenen.

Maatschappelijke ontwikkelingen
Niet wekelijkse sporters

Het percentage t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder dat niet
minstens één keer per week aan sport doet.
200

Banen

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen
zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft
het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met
65 jaar.
Netto arbeidsparticipatie
% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de
beroepsbevolking.
Bijstandsuitkeringen
Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en
bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De
uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders
verzorgden, zijn niet inbegrepen.
Re-integratievoorzieningen
Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de
leeftijd van 15-64 jaar.
Maatwerkarrangement WMO- Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een
cliënten
maatwerk-arrangement is een vorm van specialistische
ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmogegevens geldt dat het referentie-gemiddelde gebaseerd is op 327
deelnemende gemeente.
Kinderen in armoede
Het percentage kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin.
Jeugdwerkloosheid

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

Voortijdige schoolverlaters

Het aandeel leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dus zonder
startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school.

Absoluut verzuim
Relatief verzuim

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school,
maar ongeoorloofd afwezig is (te laat, luxe verzuim, te laat terug van
vakantie of signaalverzuim).
Jongeren met jeugdhulp
Hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische,
psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking
van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
Jongeren met
Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt.
jeugdbescherming
Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of
jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende
helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of
'onder voogdij geplaatst'.
Jongeren met jeugdreclassering Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor
jongeren vanaf 12 jaar die voor hun 18e verjaardag met de politie in
aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen.
Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden
waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven,
bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking,
kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op
jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar.
Ruimtelijk beleid en handhaving
Nieuwbouw woningen

De gemiddelde WOZ waarde van woningen (koop en huur).

Hernieuwbare elektriciteit

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind,
waterkracht, zon of biomassa. Het gaat hier om het gebruik.
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Vestigingen

Functiemenging

Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of
terreinen, benut door een bedrijf voor uitoefening van de
activiteiten. Ieder bedrijf bestaat uit tenminste één vestiging.
Meerdere locaties van een bedrijf binnen één postcodegebied
worden als één vestiging beschouwd.
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen
banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100
(alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als
banen.

Beheer openbare ruimte
Fijn huishoudelijk restafval

Door of in opdracht van de gemeente bij huishoudens ingezameld
afval (inclusief door scholen, verenigingen en
liefdadigheidsorganisaties ingezameld textiel, oud papier en karton).
Omdat het afval van kleine winkels en dergelijk vaak tegelijk met het
afval van huishoudens wordt ingezameld, zal een (klein) deel niet
afkomstig zijn van huishoudens.

Algemene dekkingsmiddelen
Woonlasten
éénpersoonshuishouden
Woonlasten
meerpersoonshuishouden
WOZ-waarde woningen
Demografische druk

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een
éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten
(onroerendzaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing).
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een
éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten
(onroerendzaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing).
De gemiddelde WOZ waarde van woningen (koop en huur).
De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder
in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar (niet werkende
bevolking/werkende bevolking).

Overhead
Formatie
Bezetting
Apparaatskosten
Externe inhuur (betreft in
begroting uitsluitend 250K
continuïteitsbudget)
Overhead

De toegestane formatie volgens het vastgestelde formatieplan voor
het begrotingsjaar op 1 januari.
Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is (incl. boventalligen).
Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het
functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.
Inhuur voor vervanging of inhuur van specialisten met specialistische
vakkennis die ontbreekt in de organisatie. Geen resultaatopdrachten
of inhuur voor de uitoefening van wettelijke taken.
De overheadkosten zoals begroot op taakveld overhead gedeeld
door het totaal saldo van de lasten (exclusief toevoegen aan
reserves).
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