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1. Inleiding 
 
Voor u ligt de eerste begroting van het nieuwe college en van deze nieuwe raadsperiode. De begroting schetst een beeld 
van de plannen in 2019, het geld dat daarvoor nodig is en de inkomsten die de gemeente Barendrecht binnenkrijgt. Het 
college hecht er belang aan een financieel sluitende begroting te presenteren. Zoals aangegeven in het coalitieakkoord 
hebben een gezonde financiële huishouding in combinatie met ambities en gezond realisme prioriteit op het gebied van 
financiën. De ambities van dit college zullen vooral in 2020 en 2021 tot uitvoering komen. In 2019 gaat onze zorg en 
aandacht vooral uit naar een gezonde financiële huishouding van de gemeente. In het collegeprogramma  gaan wij nader 
in op de uitwerking van de ambities. Dit stuk bieden we u later dit jaar aan.   
 
De taken van de gemeente blijven toenemen terwijl de inkomsten vanuit het Rijk een onzekere factor blijven. De 
samenleving gaat anders tegen overheidstaken aankijken, waarbij het accent meer op de samenleving, op individuele 
burgers en hun onderlinge verbanden komt te liggen. Deze verandering vertalen wij in hoe wij inwoners, bedrijven en 
instellingen willen samenbrengen en met elkaar vraagstukken in de samenleving aanpakken. Bij het maken en uitvoeren 
van beleid dat onze inwoners en maatschappelijke partners direct raakt, maken we gebruik van de kennis, kunde en ideeën 
in de samenleving. Initiatieven van onze inwoners, bedrijven en instellingen krijgen ruimte. We roepen iedereen op die 
ruimte te benutten en met ideeën te komen. 
 
De begroting 2019 en het meerjarenperspectief 2020-2022 geven aan dat er de aankomende jaren veel opgaven op de 
gemeente Barendrecht afkomen. Ook laten de stukken zien dat de flexibiliteit van de begroting, en daarmee de ruimte voor 
ambities, beperkt is. Bij het maken van plannen voor de toekomst vraagt dit om creativiteit en het maken van keuzes. De 
komende collegeperiode kenmerkt zich dan ook door veel uitdagingen.  
 
Op het moment van opstellen van de begroting was het collegeprogramma nog niet bekend. Daarom kunnen we u nog 
geen financiële vertaling van het collegeprogramma presenteren. Eind dit jaar vindt daarom nog een begrotingswijziging 
plaats. Deze wijziging is de vertaling van de ambities en activiteiten voorkomend uit het collegeprogramma. Zoals gezegd 
houden wij daarbij oog voor een goede balans tussen ruimte voor ambities en een gezonde financiële huishouding. 
 
De begroting is een verplicht document en maakt onderdeel uit van de planning & control cyclus van de gemeente. Dit stuk 
maakt de richting en keuzes van de gemeente inzichtelijk.  De planning & controlcyclus bestaat uit een aantal documenten 
waarmee de raad haar kaderstellende en controlerende rol kan vervullen. Vooraf kaderstellend met de begroting en 
achteraf controlerend met de tussenrapportages en de jaarrekening.  
 

Financiële beschouwingen  
De gemeenteraad heeft begin juli 2018 de Voorjaarsnota 2019 (inclusief de 1e tussenrapportage 2018) vastgesteld. Hierin 
staat de financiële uitgangspositie van de gemeente, mede op basis van de meicirculaire van het ministerie van BZK. Het 
meerjarenperspectief liet toen nog tekorten zien. Toch bieden wij u nu een meerjarige sluitende begroting aan met 
passende wensen en (dekkings)voorstellen. Ondanks deze sluitende begroting staat de gemeente Barendrecht voor een 
aantal uitdagingen om de begroting meerjarig financieel sluitend te houden. Gelukkig hebben we een goed 
weerstandsvermogen. En dat terwijl er juist ook wordt geïnvesteerd in goede gemeentelijke voorzieningen met 
meerwaarde voor Barendrecht. Denk aan de zorg en de buitenruimte.  
 
Een belangrijk punt van aandacht de komende tijd blijft in hoeverre de gemeente in staat is de door het Rijk opgelegde 
bezuinigingen binnen het sociaal domein op te vangen. Een andere belangrijke ontwikkeling die onze aandacht vraagt zijn 
de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet. Daarnaast vereist de samenwerking met de gemeenten 
Ridderkerk en Rotterdam binnen de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw-Reijerwaard blijvend aandacht. 

 
Opbouw van de begroting en leeswijzer 
De begroting bestaat uit een beleidsbegroting dan wel programmabegroting en een financiële begroting. De 
beleidsbegroting is op haar beurt opgebouwd uit programma’s (het programmaplan) en acht paragrafen. De financiële 
begroting bevat primair een totaaloverzicht van baten en lasten en geeft middels meerdere overzichten een uiteenzetting 
van de financiële positie. 
 
Deze begroting begint met een “begroting in één oogopslag”. Daarna is het financieel meerjarenperspectief 2019-2022 
opgenomen. Uitgangspunt is de Voorjaarsnota 2019, inclusief de meicirculaire 2018. Daarna zijn de onvermijdelijke 
mutaties opgenomen en tenslotte de wensen en dekkingsvoorstellen. De begroting is ingedeeld in vier programma’s. Hierin 
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zijn alle samenhangende activiteiten dan wel taakvelden binnen een beleidsterrein bij elkaar gebracht, waarbij per 
programma wordt ingegaan op de doelstelling, de belangrijkste ontwikkelingen en de beleidsvoornemens binnen het 
betreffende programma. Beleidsmatig wordt dit afgesloten met een overzicht van de verplichte beleidsindicatoren. 
 
Als laatste per programma treft u het overzicht van de lasten en baten aan. Hierin zijn de cijfers uit 2018 (stand na 1e 
tussenrapportage) en begroting 2019 t/m 2022 opgenomen. Hiermee krijgt u inzicht wat het desbetreffende programma 
kost. 
Daarna zijn de verplicht voorgeschreven paragrafen opgenomen. Een paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van de 
begroting vanuit een bepaald perspectief over alle programma’s heen. 
 
De begroting bevat de volgende paragrafen: 

1. § Duurzaam Barendrecht; 
2. §Weerstandsvermogen en risicobeheersing; 
3. § Financiering; 
4. § Bedrijfsvoering; 
5. § Verbonden Partijen; 
6. § Onderhoud Kapitaalgoederen; 
7. § Grondbeleid; 
8. § Lokale Heffingen 

 
In de financiële begroting is tot slot een aantal overzichten opgenomen, te weten: het overzicht van baten en lasten, 
uitgangspunten meerjarenramingen, uiteenzetting financiële positie, meerjarenbalans, EMU-saldo, algemene 
dekkingsmiddelen, incidentele baten en lasten, subsidies 2019 en investeringen 2019-2022. 
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2. Begroting in één oogopslag
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3. Financieel meerjarenperspectief 2019-2022 

 
 

2019 2020 2021 2022

Saldo na Voorjaarsnota 2019 854.100 -258.300 -879.400 -1.669.400

tekort overschot overschot overschot

Meicirculaire 2018 1.342.000    2.019.000    2.186.000    3.018.000    

Correctie meicirculaire: BCF stelpost -1.055.000  -1.055.000  -1.055.000  -1.055.000  

IBP:

Beschikbaar intern budget Inter Bestuurlijk Programma -665.000      -1.164.000  -1.564.000  -2.061.000  

Lokale vertaling Inter Bestuurlijk Programma 665.000       1.164.000    1.564.000    2.061.000    

Saldo na meicirculaire 2018 1.141.100    705.700       251.600       293.600       

tekort tekort tekort tekort

Structurele mutaties 2e Turap 2018 627.300 425.500 58.200 98.800

Saldo na 2e Turap 2018 1.768.400    1.131.200    309.800       392.400       

tekort tekort tekort tekort

1 Afschrijvingen investeringen -433.400 -181.500 -175.200 -365.500

2 Rente langlopende leningen -50.000 -200.000 -250.000

3 Riolering -307.600 -307.600 -307.600 -307.600

4 Kwijtscheldingen -141.500 -137.100 -132.800

5 Verkiezingen 51.600 -100.000 -29.900 -22.900

6 Afname legesinkomsten 105.300 139.600 129.800 161.900

Afname personeel agv afname legesinkomsten -81.300 -98.200 -98.200 -98.200

7 Opbrengst OZB -170.700 -143.700 -119.900 -119.900

8 Huurinkomsten MFA Waterpoort -57.000 -57.000 -57.000 -57.000

9 BTW verruiming sportvrijstell ing 50.000 50.000 50.000 50.000

10 Omzetheffing benzinestations -150.000 -225.000 -225.000

11 Wet BUIG uitkeringen -193.000 -193.000 -193.000 -193.000

Onvermijdelijke mutaties -1.036.100 -1.232.900 -1.363.100 -1.560.000

12 Aanpak ondermijnende en georganiseerde criminaliteit 51.500 51.500 51.500 51.500

13 Agenda Jeugd / Motie Jongerenraad 90.000 90.000 90.000 90.000

14 Kijk op Welzijn 185.400 185.400 185.400 185.400

15 Het Trefpunt 150.000 150.000

16 Verbeterplan wijkteams 235.000 185.000 185.000 185.000

17 Klimaatkasten Vrijenburgpoort en Vrijheidspoort (investering € 75.000) 5.000 5.000 5.000

18 Motie Veilige verbinding Ziedewijdsedijk (investering € 71.000) 3.500 3.500 3.500

19 Motie Buitenruimte 300.000 300.000 300.000 300.000

20 Motie Snelheid beperkende maatregelen pm pm pm pm

Wensen 861.900 820.400 970.400 970.400

Saldo na onvermijdelijke mutaties en wensen 1.594.200    718.700       -82.900        -197.200      

tekort tekort overschot overschot

21 Inzetten deel Inter Bestuurlijk Programma -665.000 -665.000 -665.000 -665.000

22 Veiligheidspost Centrum een jaar doorschuiven -174.600 123.600

23 Legesinkomsten WABO verhogen -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

24 Dekking indexatie GR BAR uit afgezonderd bedrag inflatie -72.000 -72.000 -72.000 -72.000

25 Geen rentetoevoeging reserve Grondbedrijf -316.200 -316.200 -316.200 -316.200

26 Onttrekking reserve openbare verlichting -300.000

Dekkingsvoorstellen -1.627.800 -1.029.600 -1.153.200 -1.153.200

Septembercirculaire pm pm pm pm

Collegeprogramma pm pm pm pm

Saldo na dekkingsvoorstellen -33.600        -310.900      -1.236.100  -1.350.400  

overschot overschot overschot overschot
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Het startpunt voor de begroting is het saldo van het meerjarenperspectief in de Voorjaarsnota 2019, inclusief de gevolgen 
van de meicirculaire 2018. Hierbij is een bedrag van € 1.055.000 opgenomen als stelpost BTW compensatiefonds en is het 
afgezonderde budget voor het Interbestuurlijk Programma zichtbaar gemaakt. 
 
Na de meicirculaire zijn de volgende mutaties verwerkt in de Begroting 2019: 
 
2e Tussenrapportage 2018 
De structurele effecten uit de 2e Tussenrapportage 2018 zijn verwerkt in de Begroting 2019. Hiervoor verwijzen wij u naar 
de 2e Tussenrapportage 2018 die gelijktijdig met de Begroting 2019 aan de gemeenteraad is aangeboden. 
 
Mutaties Begroting 2019 
 
Deze zijn onderverdeeld in onvermijdelijke mutaties (bijstellingen van begrotingsposten) en wensen. 
 
Onvermijdelijke mutaties 
 
1. Afschrijvingen investeringen (2019: € 433.400 voordeel, 2020: € 181.500 voordeel, 2021: € 175.200 voordeel, 
2022: € 365.500  voordeel) 
Na vaststelling van de Voorjaarsnota 2019 zijn de investeringen t/m de 2e Tussenrapportage 2018 doorgerekend en de 
mutaties op de afschrijvingen verwerkt in de begroting. Doordat investeringen doorgeschoven zijn en een deel is 
afgeraamd, vallen de afschrijvingen lager uit. 
 
2. Rente langlopende leningen (2020: € 50.000 voordeel, 2021: € 200.000 voordeel, 2022: € 250.000 voordeel) 
Voor een drietal langlopende leningen is bij het afsluiten gekozen voor een renteherziening na 10 jaar. Met de banken zijn 
afspraken gemaakt over het rentepercentage voor het moment van herziening. Aangezien de rentepercentages lager zijn 
levert dit voordelen op voor de jaren 2020 t/m 2022. 
 
3. Riolering (vanaf 2019: € 306.700 voordeel) 
Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 (GRP) is door de raad vastgesteld op 19 december 2017. Op basis van dit GRP 
is de toerekening van kosten aan riolering met ca. € 300.000 verhoogd, met name door een hogere doorbelasting van 
baggeren, onderhoud watergangen en straatvegen, zoals in het GRP is toegelicht. Omdat deze lasten al in de begroting 
waren opgenomen en nu doorbelast worden naar riolering, levert dit een voordeel op vanaf 2019. De lasten worden niet 
gedekt door hogere baten voor rioolheffing omdat de tarieven voor 2019 gelijk blijven aan 2018, maar door een onttrekking 
aan de voorziening riolering, conform het kostendekkingsplan in het GRP. 
 
4. Kwijtscheldingen (2020: € 141.500 voordeel, 2021: € 137.100 voordeel, vanaf 2022: € 132.800 voordeel) 
De kosten voor kwijtscheldingen voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn vanaf 2020 lager dan geraamd.  
 
5. Verkiezingen (2019: € 51.600 nadeel, 2020: € 100.000 voordeel, 2021: € 29.900 voordeel, 2022: € 22.900 voordeel) 
Voor verkiezingen was een vast bedrag per jaar in de begroting opgenomen. Dit is aangepast op basis van de verkiezingen 
die de komende jaren plaatsvinden. Voor 2019 zijn dit Provinciale Staten-, Waterschaps- en Europese 
Parlementsverkiezingen. 
 
6. Afname legesinkomsten (2019: € 24.000 nadeel, 2020: € 41.400 nadeel, 2021: € 31.600 nadeel, 2022: € 63.700 nadeel) 
Vanaf 2019 is sprake van een verwachte daling van het aantal klantcontacten voor reisdocumenten aan de balie. Dit wordt 
veroorzaakt doordat de reisdocumenten in 2014 tien jaar geldig zijn geworden in plaats van vijf jaar. Dit gaat gepaard met 
een formatiebesparing in de BAR-organisatie (€ 81.300 in 2019 en vanaf 2020: € 98.200) dat verwerkt is in de genoemde 
nadelen. 
 
7. Opbrengst OZB (2019: € 170.700 voordeel, 2020: € 143.700 voordeel, vanaf 2021: € 119.900 voordeel) 
De geraamde OZB-opbrengst wordt bepaald door de totale waarde van de onroerende zaken in het lopende belastingjaar 
te vermenigvuldigen met het tarief. Er wordt hierbij rekening gehouden met een geschatte waardeontwikkeling van de 
WOZ en areaaluitbreiding. 
 
8. Huurinkomsten MFA Waterpoort (vanaf 2019: € 57.000 voordeel) 
Voor het pand Middeldijkerplein 5 is een nieuwe huurder gevonden. De huurinkomsten bedragen € 57.000 vanaf 2019. 
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9. BTW verruiming sportvrijstelling (vanaf 2019: € 50.000 nadeel) 
In de Voorjaarsnota 2019 was de invoering van de BTW verruiming sportvrijstelling vanaf 2019 al toegelicht. Het financiële 
nadeel wordt nu verwerkt in de begroting. 
 
10. Omzetheffing benzinestations (2020: € 150.000 voordeel, vanaf 2021: € 225.000 voordeel) 
Vanaf 2020 is de omzetheffing benzinestations hoger vanwege nieuwe contracten die afgesloten zijn.  
 
11. Wet BUIG uitkeringen (vanaf 2019: € 193.000 structureel voordeel) 
In 2019 hebben we als doel om het nog onbenutte arbeidspotentieel te ontwikkelen en re-integratietrajecten efficiënter in 
te richten. Daarnaast nemen we maatregelen om onrechtmatig beroep op inkomensvoorzieningen tegen te gaan. De 
ontwikkeling van het klantenbestand zal daardoor meer in de lijn komen van de landelijke en regionale ontwikkelingen. Het 
tekort op de Rijksmiddelen BUIG zal hierdoor afnemen. 
 
Wensen 
 
12. Aanpak ondermijnende en georganiseerde criminaliteit (vanaf 2019: € 51.500 nadeel) 
Voor de intensivering van de aanpak van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit is een uitbreiding van 1 FTE nodig 
en een bedrag van € 76.500, waarvan € 25.000 wordt gedekt uit het integraal veiligheidsbudget. 
 
13. Agenda Jeugd / Motie Jongerenraad (vanaf 2019: € 90.000 nadeel) 
Met de Agenda Jeugd Barendrecht wordt sinds enige tijd ondersteuning geboden  aan de jeugd in Barendrecht en hun 
gezin. Daarnaast is het doel van deze agenda de jeugd in Barendrecht actief te laten participeren op allerlei gebieden. Niet 
alleen omdat jeugdparticipatie bijdraagt aan de ontwikkeling van de jeugdigen, maar ook de sociale samenhang tussen 
jeugdigen en andere doelgroepen versterkt. De Agenda Jeugd Barendrecht geeft uitwerking aan het Meerjarenbeleidskader 
Jeugd.  
 
14. Kijk op Welzijn (vanaf 2019: € 185.400 nadeel) 
Bij de Stichting Kijk op Welzijn is een tekort ontstaan, waarover de raad geïnformeerd is via een raadsinformatiebrief van 
17 mei 2018. Dit komt door de uitbreiding jongerencoach/JongerenwerkPlus en extra formatie BLOK0180. In 2018 is de 
subsidie verhoogd via de 1e Tussenrapportage. Vanwege het belang van deze  diensten  en om deze te kunnen continueren, 
wordt voorgesteld de subsidie structureel te verhogen. Hiervoor ontvangt de raad een separaat raadsvoorstel. 
 
15. ‘t Trefpunt (vanaf 2020: € 150.000 nadeel) 
Voor de vervanging van het gebouw ‘t Trefpunt is in de begroting voor 2020 een investeringsbedrag van € 6 miljoen 
opgenomen.  
 
16. Verbeterplan wijkteams (2019: € 235.000 nadeel, vanaf 2020: € 185.000 nadeel) 
In 2017 heeft de Rekenkamer in Barendrecht onderzoek gedaan naar het functioneren van de wijkteams. De Rekenkamer 
heeft via het rapport ‘een taak voor de boeg’ beschreven welke knelpunten zij zijn tegengekomen. Ook heeft de 
Rekenkamer een aantal aanbevelingen gedaan om die knelpunten op te lossen. Op 6 maart 2018 heeft de Rekenkamer de 
bevindingen gepresenteerd in de gemeenteraad. De raad heeft daarop besloten dat alle aanbevelingen van de Rekenkamer 
worden overgenomen. In het laatste kwartaal van 2018 zal het verbeterplan aan u worden voorgelegd. Hier komt onder 
andere in naar voren dat we de positionering, rollen en de taken van de wijkteams scherper willen definiëren.   
 
17. Klimaatkasten Vrijenburgpoort en Vrijheidspoort (vanaf 2020: € 5.000 nadeel) 
Op 7 juni jl. is de raad geïnformeerd over het onderzoek naar de ventilatiesystemen van o.a. MFA Vrijheidspoort. In deze 
brief werd aangegeven dat er een voorstel zou komen voor een aanpak van de klimaatproblemen in de MFA’s. In overleg 
met de schoolbesturen zijn de kaders vastgesteld. Onderdeel van deze kaders vormt het starten van een pilot met 
klimaatkasten in de MFA’s Vrijenburgpoort en Vrijheidspoort, waarbij de investering (€ 150.000) gelijk over de scholen en 
de gemeente worden verdeeld. Tussentijds en aan het eind van de pilot zal de raad over de ontwikkelingen en de uitkomst 
worden geïnformeerd. De lasten bedragen € 5.000 per jaar vanaf 2020. 
 
18. Motie Veilige verbinding Ziedewijdsedijk (vanaf 2020: € 3.500 nadeel) 
Bij de Voorjaarsnota 2019 is het college verzocht onderzoek te doen naar en een voorstel te maken voor realisatie van het 
ontbrekende stuk fiets-/wandelpad op de Ziedewijdsedijk. De investering bedraagt € 71.000. Hiervoor wordt een vrij 
liggend fietspad en een afzonderlijk wandelpad aangelegd. De lasten bedragen € 3.500 per jaar vanaf 2020. 
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19. Motie Buitenruimte (vanaf 2019: € 300.000 nadeel) 
Bij de Voorjaarsnota 2019 heeft de raad het college verzocht om met een voorstel te komen om het beheer en onderhoud 
van de buitenruimte structureel te verbeteren en de uitgaven van een structurele dekking te voorzien. Om dit binnen de 
bestaande contracten te realiseren is aanvullend een bedrag van € 300.000 benodigd. Eind 2019 lopen de huidige 
contracten af en vanaf dan kan de verbetering van beheer en onderhoud structureel worden meegenomen. De verwachting 
is dat ook voor de nieuwe contracten structureel aanvullend € 300.000 nodig is voor met name het intensiveren van het 
groenonderhoud. 
 
20. Motie Snelheid beperkende maatregelen (p.m.) 
Op 6 maart jl. is een motie aangenomen om onderzoek te doen naar snelheid beperkende maatregelen in 30 km zones. 
Over de voortgang is de raad op 11 juni en 6 september geïnformeerd. Een nader uitgewerkt voorstel met de 
voorbereidingskosten en de kosten van de maatregelen volgt in het 1e kwartaal van 2019. Gezien de spanning tussen de 
benodigde forse investering enerzijds en de financieel beperkte ruimte anderzijds is het belangrijk om de verschillende 
opties af te wegen, zodat de raad hier een weloverwogen besluit over kan nemen.  
 
Dekkingsvoorstellen 
Het college streeft naar een financieel solide beleid. Dit betekent onder andere dat de begroting meerjarig sluitend moet 
zijn. De begroting laat, inclusief wensen, een aanzienlijk tekort zien in de jaren 2019 en 2020 en een beperkt overschot in 
de jaren erna. 
Om de begroting sluitend te krijgen zijn er verschillende oplossingsrichtingen: 

- Het tekort dekken vanuit de Algemene Reserve; 
- Het tekort dekken door structurele ombuigingen; 
- Het tekort dekken door overige maatregelen. 

Tekort dekken uit de Algemene Reserve 
Deze oplossingsrichting heeft niet de voorkeur van het college. Enerzijds omdat het een meerjarig tekort betreft. Anderzijds 
is de afgelopen jaren de Algemene Reserve diverse malen aangesproken en beoogd wordt om de reserve niet verder te 
belasten. Om een structurele oplossing te bieden is een onttrekking daarom niet optimaal. 
 
Structurele ombuigingen 
Ook deze oplossingsrichting heeft niet de voorkeur. Hierbij spelen de volgende overwegingen: 

- Structurele ombuigingen kunnen een hoge maatschappelijke impact hebben. Structurele ombuigingen zijn 
daarom alleen een optie als alle andere mogelijkheden zijn benut; 

- Er is sprake van een tekort gedurende twee jaar. Structurele ombuigingen hebben een langlopend effect, wat in 
dit geval niet per sé noodzakelijk is; 

- Momenteel wordt het collegeprogramma gevormd. Het risico dat een structurele ombuiging niet passend is bij 
het collegeprogramma is aanwezig.  

Overige maatregelen 
Het college biedt de raad een aantal oplossingen aan om het tekort te dekken. Hierbij is gezocht naar mogelijkheden op 
diverse vlakken. Gezamenlijk zorgen ze voor dekking. Onderstaand wordt puntsgewijs ingegaan op de voorstellen. 
 
21. Inzetten deel beschikbaar budget vanuit het Inter Bestuurlijk Programma (IBP) (vanaf 2019: € 665.000 voordeel) 
Het IBP heeft onder andere als thema’s ‘Merkbaar Beter in het Sociaal Domein’ en ‘Problematische Schulden voorkomen 
en oplossen’. Ook in Barendrecht heeft dit onze aandacht. In 2019 zijn hiervoor aanvullende budgetten gevraagd, zowel 
afkomstig uit de 2e Tussenrapportage 2018 als de Begroting 2019.  Het college stelt daarom voor, om in lijn hiermee, 
structureel € 665.000 vrij te maken uit de gereserveerde IBP-gelden. 
 
22. Veiligheidspost Centrum een jaar doorschuiven (2019: € 174.600 voordeel, 2020: € 123.600 nadeel) 
In de Voorjaarsnota was voor 2019 een bedrag opgenomen voor de realisatie van de Veiligheidspost Centrum. Naar 
verwachting zal de realisatie echter pas in 2020 plaatsvinden. De kosten schuiven daarom door naar 2020. Omdat er in 
2020 al een bedrag van € 51.000 opgenomen was, is het nadeel € 123.600 (totaal € 174.600). De formatie blijft gedurende 
deze jaren ongewijzigd gehandhaafd. 
 
23. Legesinkomsten WABO verhogen (vanaf 2019: € 100.000 voordeel) 
De legesinkomsten zijn begroot op € 510.000 en deze kunnen verhoogd worden naar € 610.000. Op dit moment zijn de 
leges ten opzichte van de Zuid-Hollandse gemeenten onder gemiddeld. Wanneer we deze terugbrengen naar het 
gemiddelde niveau, dan is de verhoging naar € 610.000 mogelijk. 
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24. Indexatie GR BAR dekken uit afgezonderd bedrag voor inflatie (vanaf 2019: € 72.000 voordeel) 
De indexatie van de GR BAR-organisatie die opgenomen was in de Voorjaarsnota 2019 kan gedekt worden uit het 
afgezonderde bedrag dat opgenomen is voor inflatie in de begroting (€ 400.000 per jaar). 
 
25. Geen rentetoevoeging reserve Grondbedrijf (vanaf 2019: € 316.200 voordeel) 
Er is geen noodzaak meer om rente toe te voegen aan de reserve Grondbedrijf. Voor verlieslatende grondexploitaties zijn 
voorzieningen getroffen en de risico’s (€ 3 miljoen) zijn afgedekt binnen de reserve Grondbedrijf. De reserve heeft een 
huidig saldo van € 13 miljoen en is daarmee ruim toereikend. 
 
26. Onttrekking reserve openbare verlichting (2019: € 300.000 voordeel) 
Uit de reserve openbare verlichting kan € 300.000 vrijvallen. Hiermee is de reserve toereikend om de uitgaven voor 
openbare verlichting te kunnen doen. 
 
Tot slot is nog een tweetal pm posten opgenomen. Dit zijn de septembercirculaire 2018 waarvan de uitkomsten in 
september bekend zullen worden. Over deze uitkomsten wordt de raad separaat geïnformeerd. 
Daarnaast het collegeprogramma dat begin november gereed zal zijn. Voor de uitvoering van het collegeprogramma zijn 
de budgetten voor 2020 en verder uit het Interbestuurlijk Programma beschikbaar. 
 
Na de dekkingsvoorstellen is de begroting meerjarig sluitend, waarbij voor 2019 sprake is van een incidentele dekking van 
€ 300.000 door een onttrekking aan de reserve openbare verlichting.  
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4. Programma’s 
 

Programma 1 Besturen 
 

 
 
Beschrijving 
Binnen het programma Besturen komen de activiteiten op het gebied van bestuur en ondersteuning om te besturen in de 
breedste zin van het woord aan bod. Daarnaast worden de algemene dekkingsmiddelen ook onder dit programma 
verantwoord. Voor een specificatie van de activiteiten verwijzen wij naar het overzicht van lasten en baten aan het einde 
van dit programma. Hierin krijgt u tot op taakveldniveau inzicht in de budgetten van het programma Besturen. 
 

Doelstelling 
Onze inwoners en andere partners willen een open en transparante gemeente. Een gemeente die samen mét hen bouwt 
aan de lokale samenleving. En door contacten te onderhouden ziet en voelt wat er speelt in de samenleving. Een gemeente 
die helder en duidelijk communiceert en informeert. De wijze waarop is zoveel mogelijk digitaal, maar waar gewenst of 
nodig persoonlijk (in levende lijve). Voor complexe vragen is een persoonlijke ontmoeting prettiger. De ontmoeting tussen 
gemeente en inwoners en partners is vaak niet meer in het gemeentehuis, maar zoveel mogelijk in de wijk en ín de 
samenleving. Digitaal contact is tijd- en plaats onafhankelijk, eenvoudig en laagdrempelig. Het op orde hebben van de 
dienstverlening is een belangrijke randvoorwaarde om inwoners te betrekken bij het bouwen aan en het onderhouden van 
de lokale samenleving.  
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Ontwikkelingen en Beleidsvoornemens 
Bij het opstellen van een begroting is het essentieel om een zo reëel mogelijk beeld van het komende (begrotings)jaar te 
hebben. Belangrijk hierbij zijn relevante ontwikkelingen die nu al plaatsvinden en ontwikkelingen waarvan wij inschatten 
dat ze op korte termijn in de toekomst plaats gaan vinden. Vanuit de ontwikkelingen en ook nieuwe taken die de gemeente 
op zich heeft genomen, hebben wij voor 2019 een aantal beleidsvoornemens opgesteld. Hierin geven wij aan wat wij willen 
bereiken, en wat wij daarvoor gaan doen. 

 
1. Interbestuurlijk Programma 
In de voorjaarsnota zijn we al ingegaan op het Interbestuurlijk Programma (IBP). Binnen het IBP staan de volgende 
inhoudelijke thema’s centraal: 

1. Samen aan de slag voor het klimaat 
2. Toekomstbestendig wonen 
3. Regionale economie als versneller 
4. Naar een vitaal platteland 
5. Merkbaar beter in het Sociaal Domein 
6. Problematische schulden voorkomen en oplossen 
7. Nederland en Migrant voorbereid 
8. Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving.  

 
In 2019 verwachten we een verdere uitwerking van deze thema’s. Hoewel we nog niet kunnen aangeven wat de gevolgen 
precies zijn, is al wel duidelijk dat de gemeente keuzes zal moeten maken hoe hierop in te zetten en welke middelen we 
waarvoor beschikbaar stellen.  
 
2. Goed Openbaar Bestuur in een Veranderende Samenleving 
De samenleving verwacht van het openbaar bestuur concrete resultaten op maatschappelijke opgaven. De overheid moet 
zich positioneren als onderdeel van de samenleving en staat voor de uitdaging vertrouwen te krijgen en te behouden in 
een veranderende (informatie)samenleving. Complexe opgaven vragen om een sterke democratie en om bestuur dat in 
staat is om problemen op te lossen en dat te doen op een manier die aansluit bij deze tijd. 
 
Aandachtspunten 
Aandacht wordt besteed aan het werken als één democratische overheid, die samenwerkt in de uitvoering, en aan de 
iOverheid, die digitalisering en informatie-uitwisseling benut. Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Effectiviteit zijn 
belangrijke uitgangspunten. Daarnaast zijn de overige aandachtspunten: 

 Aanpak van ondermijning. 
Naast al bestaande activiteiten worden aanvullende acties bepaald en uitgezet om ondermijning tegen te gaan. 

 Code Goed Digitaal Openbaar Bestuur. 
Digitale mogelijkheden worden ingezet voor betere dienstverlening en gegevensuitwisseling en transparantie 
worden vergroot. 

 Weerbaar ambtenarenapparaat 
Zodat complexe opgaven kunnen worden (blijven) gerealiseerd op een manier die aansluit bij de eisen van deze 
tijd. 

 
3. Ontwikkelingen bij Burgerzaken 
Vanaf 2019 is er sprake van een verwachte daling van het aantal klantcontacten aan de balies. Dit wordt veroorzaakt 
doordat de reisdocumenten 10 jaar geldig zijn geworden in plaats van 5 jaar. Ook de gemeentelijke legesinkomsten zullen 
dan afnemen. De daling zet door tot en met 2024. Vanaf 2024 zien we weer een stijging. Naast de verwachte afname van 
klantcontacten bij reisdocumenten zien wij ook een toename van werkzaamheden bij Burgerzaken. Deze werkzaamheden 
zijn het gevolg van landelijke ontwikkelingen, zoals de komst van wetgeving over het tegengaan van huwelijksdwang, 
verhoogde aandacht voor de kwaliteit van de basisregistratie personen, aanscherpen van procedures voor het tegengaan 
van adres- en identiteitsfraude en een toename van complexiteit van dossiers. 
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4. Ontwikkelingen communicatie 
Als lokale overheid willen wij dicht bij onze inwoners staan. Wij kiezen daarom waar mogelijk voor persoonlijk contact. Wij 
proberen zoveel mogelijk aanwezig te zijn in de wijken en in sociale netwerken. Wij maken het voor inwoners makkelijk om 
rechtstreeks bij ons aan te kloppen. Wij gebruiken communicatiemiddelen zoals de website, de Blik op Barendrecht en 
social media intensief. Het belang van social media in onze contacten met inwoners groeit nog steeds. Zij bieden de 
mogelijkheid om te communiceren op momenten en plaatsen waarop gebruikers daaraan behoefte hebben. De trend om 
naast tekst vooral ook beeld te gebruiken in communicatie heeft zich verder doorgezet.  
Met name bewegend beeld heeft een belangrijk aandeel gekregen. Verder zien we ook dat het steeds meer gaat om 
daadwerkelijk beleven in plaats van alleen maar informeren. Voorbeelden hiervan zijn: 
 

 Storytelling: Samen Bouwen aan Barendrecht (gesprek over toekomst Barendrecht). Het fictieve ‘verhaal van de 
toekomst’, dat ook als boekje is uitgegeven, is de kapstok voor toekomstige ontwikkelingen; 

 Virtual reality en ruimtes: Ruimte ‘De Huiskamer’ in het kader van de Centrumaanpak: de huiselijke setting is 
laagdrempelig en maakt gesprekken met bewoners makkelijker; 

 Gebouwen: Inloop-/informatieavonden op locatie: bijv. bij de transformatie van het voormalige kantoorpand 
Zuideinde 80 tot woongemeenschap met 57 microwoningen. Door de bijeenkomsten daar te organiseren ervaren 
en zien aanwezigen direct de mogelijkheden/onmogelijkheden; 

 Evenementen: Evenement Veiligheidsdag: bezoekers ‘beleven’ de verschillende aspecten van veiligheid door 
demonstraties van o.a. fietsendiefstal, hennepteelt, crisisbeheersing. 
 

Deze worden steeds meer ingezet als communicatiemiddel. Wij houden het gebruik van onze media goed in de gaten. Met 
behulp van gebruiksgegevens en andere data maken wij een afweging op welke kanalen wij inzetten. 
 
5. Dienstverlening 
In het coalitieakkoord 2018-2022 is als opdracht aan het college meegeven: 

 Speel in de dienstverlening snel en beter in op de behoefte en het gedrag in de samenleving 

 Verbeter waar mogelijk de moderne digitale dienstverlening. 
 
Om dit te bereiken gaan we het volgende doen: 

 Eind 2018 gaat de nieuwe website online. Met deze website verbeteren we onze digitale dienstverlening. We 
sluiten aan bij de belevingswereld van onze inwoners. 

 Wij maken in 2019 onze aanvraagformulieren (zowel digitaal als op papier) simpeler en eenvoudiger om in te 
vullen. 

 Wij geven uitvoering aan een hoge standaard van privacybescherming bij het verwerken van persoonsgegevens 
vanuit onder andere (aanvraag)formulieren. 

 Wij sluiten aan bij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. We trekken samen op met de VNG 
en andere gemeenten. Door samen op te trekken op de ontwikkeling van generieke functies, standaardisatie en 
samenwerking, creëren we ruimte voor maatwerk. 

 We sluiten aan op MijnOverheid/Lopende zaken. Inwoners kunnen hierdoor de status van hun ingediende 
aanvragen zien op Mijnoverheid.nl. 

 Wij onderzoeken de inzet, gebruik en kosten van de kanalen voor communicatie en dienstverlening. We kijken ook 
naar nieuwe kanalen als chatten en andere ontwikkelingen. Medio 2019 zijn de resultaten van dit onderzoek 
bekend. Aan de hand van deze resultaten adviseren wij over het behouden of sluiten van een specifiek kanaal. 
 

6. Meedoen/overheidsparticipatie 
In het coalitieakkoord 2018-2022 is als opdracht aan het college meegeven: geef een vervolg aan de Visie op Meedoen in 
Barendrecht. De kern van de Visie op Meedoen is het benutten van de kracht van de samenleving. Dit betekent onder 
andere meer ruimte voor initiatieven en dus een kleinere rol van de gemeente (loslaten). Hiermee willen we ook in 2019 
experimenteren. 
 
In 2019 willen we aan de slag met de volgende onderwerpen: 

 Persoonlijke benadering: we faciliteren ambtenaren de komende jaren bij het aanleren van een andere rol en 
houding als het gaat om initiatieven (sluit aan bij het programma rond de Omgevingswet). 

 In contact blijven: we willen de organisatie ondersteunen om in contact te blijven met wat er speelt in de 
samenleving (de wijk in gaan en verbinden). 

 Platform voor initiatieven: we willen ook in 2019 blijven investeren in het Lokaal Fonds voor Barendrecht en De 
Barendrechtse Uitdaging. 

 



Programmabegroting 

16 

Programma 1 Besturen 

Voor Meedoen/Overheidsparticipatie is voor de begroting 2019 een budget van € 25.000 opgenomen. We hebben 
toegezegd dat we De Barendrechtse Uitdaging de eerste 3 jaar (2017 t/m 2019) financieel ondersteunen met € 10.000 per 
jaar. Ook wordt het Lokaal Fonds uit dit budget financieel ondersteund met € 12.000 per jaar. De ambitie is om dit ook in 
2019 voort te zetten. 
 
7. Wijkoverleg 
Met het wijkoverleg hebben wij twee doelen voor ogen: 

 Meer ruimte creëren voor burgers/samenleving voor maatschappelijk initiatief en hen te faciliteren om daar actief 
aan deel te nemen en; 

 Betere aansluiting zoeken van de gemeentelijke organisatie bij (lokale) maatschappelijke initiatieven. 
 
In 2019 gaan we door met de diverse vormen van het wijkoverleg. Door het onderhouden van contacten met bewoners, 
instellingen en bedrijven horen, zien en voelen we wat er leeft en speelt in de wijken. Hierdoor kunnen we verbindingen 
leggen tussen initiatieven, bewoners en organisaties en hen hierbij faciliteren/ondersteunen. Ook willen we meer inzetten 
op wijkgericht werken, zoals afgesproken in het coalitieakkoord 2018-2022. Wijkgericht werken betekent dat de gemeente 
niet overal hetzelfde doet, maar rekening houdt met het karakter en de specifieke behoefte van een gebied. Hoe dit vorm 
krijgt,  zal uitgewerkt worden in een visie die eind 2018/begin 2019 gereed is. Hierin wordt ook verdere invulling gegeven 
aan de rol van de wijkwethouders. 
 
8. Informatieveiligheid 
Op het gebied van informatieveiligheid wordt, samen met informatiemanagement, gewerkt aan het verder verbetereren 
van interne procedures naar aanleiding van gewijzigde wet en regelgeving (AVG). 
Er staan voor het komende jaar geen specifieke projecten op de rol. Wel gaan we in beeld brengen welke stappen 
noodzakelijk zijn en welke stappen wenselijk zijn om op het gebied van adres- en identiteitsfraude bij te blijven. 
 
Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 
In het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) worden met ingang van 2017 diverse 
(beleids)indicatoren verplicht ingevoerd. Deze indicatoren zijn in de begroting opgenomen en uitgesplitst bij de relevante 
programma’s. Enkele daarvan betreffen de bedrijfsvoering die is ondergebracht bij de BAR-organisatie. Die indicatoren 
worden met ingang van het volgend jaar opgenomen in de begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling BAR-
organisatie. Vanaf dat jaar geldt het nieuwe BBV ook voor gemeenschappelijke regelingen. 
 

Nr. BBV Indicator Beschrijving indicator Begroting 2019 Begroting 2018 

BD NL BD NL 

1. Woonlasten 
éénpersoonshuishouden 
(bron: Coelo) 

Het gemiddelde totaalbedrag in 
euro's per jaar dat een 
éénpersoonshuisouden betaalt 
aan woonlasten. 

€515 
(2018) 

€649 
(2018) 

€532 
(2017) 

€644 
(2017) 

2. Woonlasten 
meerpersoonshuishouden 
(bron: Coelo) 

Het gemiddelde totaalbedrag in 
euro's per jaar dat een 
meerpersoonshuisouden betaalt 
aan woonlasten. 

€769 
(2018) 

€721 
(2018) 

€ 786 
(2017) 

€ 723 
(2017) 

3. WOZ-waarde woningen 
(bron: CBS) 

De gemiddelde WOZ waarde van 
woningen in euro’s 

€247.000 
(2017) 

€216.000 
(2017) 

€241.000 
(2016) 

€209.000 
(2016) 

4. Formatie1  
(bron: BAR-organisatie) 

Toegestane formatie in fte per 
1.000 inwoners van het ambtelijk 
apparaat voor het begrotingsjaar 
op peildatum 1 januari. 

6,62 
(2018) 

n.v.t 6,55 
(2017) 

n.v.t 

5. Bezetting1  
(bron: BAR-organisatie) 

Werkelijk aantal fte per 1.000 
inwoners dat werkzaam is op 
peildatum 1 januari t-1. 

6,44 
(2018) 

n.v.t. 6,38 
(2017) 

n.v.t. 

6. Apparaatskosten1 

(bron: BAR-organisatie) 
Alle personele en materiële kosten 
per inwoner die verbonden zijn 
aan het functioneren van de 
organisatie, exclusief griffie en 
bestuur in euro’s. 
 

€ 575 
(2018) 

n.v.t. €538 
(2017) 

n.v.t. 
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Nr. BBV Indicator Beschrijving indicator Begroting 2019 Begroting 2018 

BD NL BD NL 

7. Externe inhuur1 

(bron: BAR-organisatie) 
  

Uitvoeren van werkzaamheden 
door externe medewerkers zonder 
dat daarbij een 
arbeidsovereenkomst of 
aanstelling aan ten grondslag ligt 
in euro's. 

€570.100 
(2018) 

n.v.t. €467.000 
(2017) 

n.v.t. 

8. Externe inhuur1 

 (bron: BAR-organisatie) 
Uitvoeren van werkzaamheden 
door externe medewerkers zonder 
dat daarbij een 
arbeidsovereenkomst of 
aanstelling aan ten grondslag ligt 
in percentage van de loonsom. 

0,96% 
(2018) 

n.v.t. 0,89% 
(2017) 

n.v.t. 

9. Overhead1 

(bron: BAR-organisatie) 
Alle kosten die samenhangen met 
de sturing en ondersteuning van 
de medewerkers in het primaire 
proces (de kosten die opgenomen 
worden in de programma's) als 
percentage van de totale kosten. 

45% 
(2018) 

n.v.t. 38% 
(2017) 

n.v.t. 

 

1 De indicatoren formatie tot en met overhead zijn gegevens die intern bij de BAR-organisatie beschikbaar zijn. Op dit moment is er nog 
geen landelijk systeem dat de cijfers met andere gemeentes kan vergelijken. Vandaar dat er bij deze indicatoren n.v.t. staat aangegeven.  
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Overzicht lasten en baten programma 1 Besturen 
 

 
 
 
Toelichting 2018-2022 
 
Taakveld 0.1 bestuur 
Door de uitbreiding van het college van 4 naar 6 wethouders (+1,1fte) nemen de loonkosten en dus de lasten per saldo toe. Verder worden op dit taakveld de baten geboekt van de 
doorbelasting van uren aan de grondexploitaties. Dit zijn uren van medewerkers van de BAR-organisatie die direct aan de desbetreffende grondexploitatie kunnen worden 
toegerekend. De omvang van deze exploitaties neemt in de komende jaren af en dus ook het aantal uren dat hieraan wordt besteed. 
 
Taakveld 0.2 burgerzaken 
Het aantal klanten aan de balie neemt vanaf 2019 af doordat de reisdocumenten sinds 2014 een geldigheidsduur hebben van 10 jaar. Hierdoor zijn de lasten lager, omdat er minder 
personeel nodig is en de Rijksafdracht van de reisdocumenten afneemt. Maar daarnaast zijn ook de baten lager omdat er minder reisdocumenten afgegeven worden.  
Volgend jaar in 2019 vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten, Waterschappen en het Europees Parlement plaats. En in 2021 de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Deze 
lasten zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2019-2022. 
 
 

taakveld lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten 

0.1 bestuur 2.427.400 977.800 2.655.900 809.300 2.648.600 709.300 2.647.800 609.300 2.628.000 609.300

0.2 burgerzaken 2.276.200 860.100 2.179.800 628.500 1.946.400 565.600 2.024.600 590.100 1.994.900 543.000

0 bestuur en ondersteuning 4.703.600 1.837.900 4.835.700 1.437.800 4.595.000 1.274.900 4.672.400 1.199.400 4.622.900 1.152.300

totaal programma 1 Besturen 4.703.600 1.837.900 4.835.700 1.437.800 4.595.000 1.274.900 4.672.400 1.199.400 4.622.900 1.152.300

2022

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2018 2019 2020 2021
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Programma 2 Veilig en leefbaar 
 

 
 

Beschrijving 
Binnen het programma Veilig en Leefbaar komen de activiteiten op het gebied van de de fysieke veiligheid (brandweer -en 
rampenbestrijding, crisisbeheersing) en de sociale veiligheid (openbare orde en veiligheid) aan bod. Voor een specificatie 
van de activiteiten verwijzen wij naar het overzicht van lasten en baten aan het einde van dit programma. Hierin krijgt u tot 
op taakveldniveau inzicht in de budgetten van het programma Veilig en Leefbaar. 
 

Doelstelling 
Barendrecht is een gemeente, waar inwoners zich zowel fysiek als sociaal veilig voelen in hun straat, in hun wijk, in de 
gehele gemeente. Je veilig voelen is onmisbaar voor een prettig leefklimaat. Onze wijken zijn leefbaar en hiervoor is 
iedereen in onze gemeente verantwoordelijk. Sociale binding onder betrokken bewoners, die elkaar aanspreken en 
misstanden melden, vormen een noodzakelijk onderdeel van een veilig en leefbaar Barendrecht. Veilige wijken, die maken 
we samen! 
 

Ontwikkelingen en Beleidsvoornemens 
Bij het opstellen van een begroting is het essentieel om een zo reëel mogelijk beeld van het komende (begrotings)jaar te 
hebben. Belangrijk hierbij zijn relevante ontwikkelingen die nu al plaatsvinden en ontwikkelingen waarvan wij inschatten 
dat ze op korte termijn in de toekomst plaats gaan vinden. Vanuit de ontwikkelingen en ook nieuwe taken die de 
gemeente op zich heeft genomen, hebben we voor 2019 een aantal beleidsvoornemens opgesteld. Hierin geven wij aan 
wat wij willen bereiken, en wat wij daarvoor gaan doen. 
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1. Omgevingswet 
De Omgevingswet heeft als doel, op een afgewogen manier, om een gezonde fysieke leefomgeving in stand te houden, te 
bereiken en meer ruimte voor initiatieven mogelijk te maken. Inwerkingtreding is gepland op 1 januari 2021. Om dit vorm 
te geven zijn een aantal kerninstrumenten opgenomen in de Omgevingswet onder andere omgevingsvisie, 
omgevingsprogramma, omgevingsplan en omgevingsvergunning. Binnen het programma Omgevingswet wordt gewerkt 
aan de implementatie van de wet, zowel op de ‘harde’ inhoudelijke kant (wet, beleid, processen en ICT) maar ook aan de 
‘zachte’ kant (houding, gedrag en competenties). Wij zetten ons in voor het volgende: 

 We werken aan de uitvoering van de omgevingsvisie; 

 We weten hoe huidige beleidsdocumenten, gebiedsvisies en verordeningen kunnen worden vertaald naar één van 
de instrumenten van de omgevingswet; 

 We brengen in kaart hoe de interne bedrijfsprocessen kunnen aansluiten bij de omgevingswet; 

 We maken inzichtelijk hoe digitale systemen ontwikkeld moeten worden om aan te sluiten bij het landelijke 
Digitale Systeem Omgevingswet (DSO). 

 
2. Private kwaliteitsborging 
De Wet private borging houdt, kort weergeven, in dat de toetsing op en het toezicht houden op de technische aspecten 
van het bouwen door private marktpartijen worden uitgevoerd. Deze taken worden momenteel uitgevoerd binnen de BAR-
organisatie. Op 4 juli 2017 heeft de minister de wet aangehouden omdat tijdens de behandeling in de Eerste Kamer, er te 
weinig draagvlak dreigde. In maart 2018 heeft de minister aangegeven een brief op te stellen om de verdere voortgang aan 
te geven. Hoewel nog niet officieel bevestigd, ziet het ernaar uit dat de minister de invoering van de Wet private borging 
gelijk wil trekken met die van de Omgevingswet. Volgens de huidige planning wordt de wet van kracht per 1 januari 2021. 
 
3. WABO 
De “Wet Vergunningen, Toezicht en Handhaving” (Wet VTH) legt gemeenten kwaliteitseisen op bij de uitvoering van taken 
die zijn gerelateerd aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (veelal bouwen en slopen). Eén van de 
kwaliteitseisen is dat de werkzaamheden op basis van een beleidscyclus moeten worden uitgevoerd. Voor de vakgebieden 
vergunningverlening en toezicht & handhaving moet strategisch beleid (vierjaarlijks), uitvoeringsbeleid (jaarlijks) en een 
evaluatie/verslag (jaarlijks) worden opgesteld. In 2019 is deze beleidscyclus volledig ingevoerd. 
 
4. Ondermijning 
De bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning is een van de speerpunten van het 
veiligheidsbeleid. Met onze (veiligheid) partners controleren wij horeca en bedrijventerreinen op onder andere (illegale) 
bedrijfsactiviteiten, bedrijfsvoering en/of het bestemmingsplan en milieuwetgeving wordt nageleefd. Daarnaast wordt ook 
onderzocht op onwettige activiteiten zoals illegale arbeid, hennepteelt en heling. Met de gezamenlijke aanpak willen we 
meer zicht krijgen op de activiteiten op bedrijventerreinen en horeca en mogelijke illegale activiteiten. Een belangrijk 
preventief instrument in de aanpak van ondermijning is de Bibob-toets, (Wet Bevordering Integriteit Beoordelingen 
Openbaar Bestuur). Het huidige Bibob beleid moet worden geactualiseerd met omgevingsvergunningen en vastgoed. 
Vooral de uitvoering, toetsing, controles op naleving, eventuele legalisering, bezwaar en beroepsprocedures rondom 
horeca en bedrijventerreincontroles vragen extra capaciteit van de afdeling VTH en juridische handhaving naast de going 
concernactiviteiten. De afhandeling van horeca en bedrijventerreincontroles komt hierdoor nog meer onder druk te staan. 
 
5. Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit 
Bijna elke vorm van criminaliteit kent een digitale variant. De gemeente Barendrecht vindt het belangrijk om de inwoners 
en ondernemers bewust te maken van de gevaren van digitale criminaliteit. Cybercrime is om die reden opgenomen in het 
Integraal Veiligheidsbeleid. De aanpak richt zich op de impact van de digitale wereld op de fysieke wereld van inwoners en 
ondernemers. Er is een relatie tussen gedigitaliseerde criminaliteit, cybercriminaliteit en de aantasting van de openbare 
orde. Als gemeente kunnen wij hier ook het slachtoffer van worden, denk bijvoorbeeld aan ransomware aanvallen en 
vernieling van digitale gegevens  waardoor de dienstverlening van de gemeente stil komt te liggen. Maar ook misdrijven 
tegen de openbare orde zoals het (via de digitale weg) beledigen of discrimineren van groepen in de samenleving of het 
zaaien van haat via internet. Inzet op het verder op orde brengen van informatieveiligheid, kennisvergroting en ervaringen 
delen en investeren in preventie vraagt om een planmatige integrale aanpak. Verdere intensivering van samenwerking 

tussen de afdeling OOV en de CISO (Chief information security officer) zorgt ervoor dat de informatie over potentiële 

gevaren die de gemeente loopt, uitgewisseld wordt. Hierbij wordt ook de crisisorganisatie en de medewerkers van externe 
Veiligheid betrokken. 
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6. Veiligheidspost 
De Veiligheidspost in Carnisselande profileert zich door zichtbaar in de wijk aanwezig te zijn, laagdrempeligheid en het 
persoonlijk contact met onze inwoners. Daarbij staat de dienstverlening centraal. BOA`s, politie, sociaal wijkteam en overige 
veiligheidspartners werken samen en het aantal bezoekers groeit. Daarbij draagt de Veiligheidspost bij aan de 
veiligheidsbeleving in de wijken.   
Voor het Centrum is een tweede Veiligheidspost gewenst. Daarmee wordt de dienstverlening uitgebreid en is een 
aanspreekpunt veiligheid in het Centrum gerealiseerd voor onze inwoners. De Veiligheidspost in het Centrum krijgt een 
ruime openstelling voor publiek (10 dagdelen). De focus is gericht op “Verbinden en ontmoeten” van de deelnemende 
veiligheidspartners met als doel het versterken van de integrale aanpak veiligheid. Investeren in samenwerking, uitbreiding 
van het aantal veiligheidspartners en communicatie richting inwoners zijn de belangrijkste uitdagingen voor de verdere 
ontwikkeling van de Veiligheidspost. Het opstellen en uitvoeren van een gericht communicatieplan is daarbij een belangrijk 
onderdeel. Investeren in communicatie over de producten, en wat de Veiligheidspost met onze veiligheidspartners te 
bieden heeft moet een duidelijk beeld geven waar onze inwoners bij de Veiligheidspost op kunnen rekenen. 
 
7. Extremisme en radicalisering 
Radicalisering, dwingende groepen en (contra)terrorisme (CTER) zijn thema’s die binnen het landelijk en regionaal 
veiligheidsbeleid momenteel top prioriteit hebben. Ook in de gemeente Barendrecht, is er de nodige aandacht voor dit 
thema. Radicalisering en extremisme hebben veel oorzaken en voedingsbodems. De integrale lokale aanpak (met 
verbinding van zorg, onderwijs en veiligheid) moet worden doorontwikkeld en geborgd. Het Rijk stelt expertise en 
ondersteuning ter beschikking aan gemeenten. Doel is een landelijk dekkend netwerk van regionale leerkringen waarbinnen 
gemeenten van elkaar leren, expertise delen en (casus)overleg voeren. Medewerkers die veelvuldig met publiek in 
aanraking komen, hebben sterke behoefte aan tools om signalen van radicalisering, dwingende groepen en 
(contra)terrorisme te herkennen om daar vervolgens op te kunnen acteren. We willen trainingen voor personeel 
organiseren (vaardig houden van personeel) en een meldpunt instellen voor inwoners. Inwoners kunnen vermoedens van 
radicalisering, dwingende groepen en (contra)terrorisme melden bij het meldpunt. 
 
8. Jeugd 
De gemeente heeft de regie over de integrale aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag. Nu de werkwijze 
landelijk is veranderd wordt een nieuw convenant ondertekend met de ketenpartners politie, jongerenwerk en OM. We 
proberen overlast gevend gedrag te voorkomen door in samenspraak met de jeugd en volwassen inwoners te zorgen voor 
aansprekende voorzieningen voor de jeugd met name in Carnisselande. 
 
9. Horeca en terrassenbeleid (meerjarenbeleid) 
De kadernota moet geactualiseerd worden, zodat het beleid past bij de huidige tijd. In 2018 is op verzoek van de 
gemeenteraad gestart met een pilot waarbij de terrassen in enkele gebieden tot middernacht open mochten zijn. In 2019 
wordt deze pilot geëvalueerd. De overige horecaregelgeving wordt nader bezien en waar nodig aangepast. We betrekken 
bij deze beleidsontwikkeling zowel horecaondernemers als omwonenden uit de horecaconcentratiegebieden. 
 
10. Mensenhandel 
Mensenhandel houdt in dat mensen worden uitgebuit of onder mensonterende omstandigheden te werk worden gesteld. 
Anderen profiteren daarvan. Het is een ernstige schending van de mensenrechten en een zware vorm van criminaliteit. 
Mensenhandel gaat over heel veel geld en is inmiddels een van de snelst groeiende criminele feiten naast wapens en drugs. 
De samenwerking tussen gemeenten, het onderwijs en zorg- en veiligheidsorganisaties wordt verder geïntensiveerd. Het 
nieuw op te stellen beleidskader omvat een eenduidige en sluitende regionale aanpak op alle verschijningsvormen van 
mensenhandel. Doel is het tegengaan van mensenhandel, het creëren van awareness over mensenhandel en om 
slachtoffers uit de onzichtbaarheid te krijgen. 
 
11. Aanpak illegale hennepteelt 
Voor het bestrijden van illegale hennepteelt is strategisch regionaal beleid ontwikkeld. Om de aanpak van georganiseerde 
hennepteelt te versterken/verbeteren wordt uitbreiding van het Damoclesbeleid (art. 13 B opiumwet) voorbereid. De 
registratie bij strafrechtelijke- en bestuurlijke ruimingen wordt van een kwaliteitsimpuls voorzien en er wordt een monitor 
ontwikkeld op omvang en actoren in de illegale hennepteelt. Daarnaast is in 2017 een wetsvoorstel voorgelegd aan de 
Tweede Kamer waarbij de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester verder wordt uitgebreid. Onduidelijk is nog wanneer 
inwerkingtreding van de wet gaat plaatsvinden. 
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12. Risicocommunicatie Externe Veiligheid 
Er zijn mogelijkheden om risicocommunicatie omtrent Externe Veiligheid te intensiveren. Tevens is dit ook een wettelijke 
taak die aan de burgemeester toebehoort. Het lokale project ‘Samen Doen’ gaat zich focussen op het vergroten van de 
zelfredzaamheid van (voorlopig) drie risicovolle  locaties in Barendrecht: de campus aan de Uilweg, Ikea en nog een aantal 
partners op het bedrijventerrein en een klein woongebied in Barendrecht Noord. We gaan actief in gesprek met bewoners, 
bewonerscommissies en bedrijven: wat kunnen zij zelf organiseren, wat doe je indien er een incident ontstaat en op welke 
wijze kun je je medeburger helpen. Daarnaast is het streven een nieuwe pilot omtrent risicocommunicatie te organiseren 
over gemeentegrenzen heen, met een overkoepeling van de verschillende partijen, waaronder de veiligheidsregio’s Zuid-
Holland en Rotterdam-Rijnmond. 
Tevens wordt er een specifieke bijeenkomst georganiseerd rondom suïcidepreventie onder meer langs het spoor, waarin 
we in overleg gaan met verschillende veiligheidspartners, zoals de politie, GGZ, NS, ProRail, om te kijken waar de kansen 
liggen in de ketenbenadering of, dat er ruimte is voor verbetering en of er mogelijke knelpunten zijn.” 
 
13. Crisisbeheersing 
In 2019 gaan we verder met het opleiden, trainen en oefenen gericht op veelvoorkomende situaties en betrekken daar 
meer nog dan in het verleden ook externe organisaties bij als scholen en zorginstellingen. Internationale en landelijke 
ontwikkelingen zorgen ervoor dat we medewerkers breder moeten gaan informeren over- en trainen in situaties die te 
maken kunnen hebben met radicalisering. Ook andere ontwikkelingen, zoals cybercrime, maken de gemeente kwetsbaar. 
De organisatie zal planvorming moeten opstellen en of aanpassen en zich moeten voorbereiden op onvoorziene situaties 
waarbij de dienstverlening in gevaar komt. Tevens zal er geïnvesteerd moeten worden in een betere informatiestroom die 
de verantwoordelijken binnen de crisisbeheersing snel en adequaat kan ondersteunen bij het maken van afwegingen en 
het nemen van besluiten. Doel is dat de officieren van dienst en de algemeen commandant door andere afdelingen van de 
gemeente, de directie en het bestuur vroegtijdig in kennis worden gesteld bij verstoringen van de dienstverlening, de 
openbare orde en andere zaken die de gemeente en of de bevolking bedreigen. De crisisorganisatie behoort vooraan in het 
proces en in de informatielijn te zitten, zodat tijdig meegedacht en geanticipeerd kan worden. 
 

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 
 

Nr. BBV Indicator Beschrijving indicator Begroting 2019 Begroting 2018 

BD NL BD NL 

1. Winkeldiefstal per 
1.000 inwoners 
(bron: CBS) 

Het aantal winkeldiefstallen 
per 1.000 inwoners. 

0,7 
(2017) 

2,2 
(2017) 

1 
(2016) 

2,3 
(2016) 

2. Geweldsmisdrijven per 
1.000 inwoners 
(bron: CBS) 

Het aantal geweldsmisdrijven, 
per 1.000 inwoners. 
Voorbeelden van 
geweldsmisdrijven zijn 
seksuele misdrijven, 
levensdelicten zoals moord en 
doodslag en dood en 
lichamelijk letsel door schuld 
(bedreiging, mishandeling, 
etc.). 

2,6 
(2017) 

5 
(2017) 

3 
(2016) 

5,3 
(2016) 

3. Diefstal uit woning per 
1.000 inwoners 
(bron: CBS) 

Het aantal diefstallen uit 
woningen, per 1.000 inwoners. 

3,4 
(2017) 

2,9 
(2017) 

2,9 
(2016) 

3,3 
(2016) 

4. Vernieling en 
beschadiging per 1.000 
inwoners 
(bron: CBS) 

Het aantal vernielingen en 
beschadigingen, per 1.000 
inwoners. 

4,5 
(2017) 

4,8 
(2017) 

3,8 
(2016) 

5,6 
(2016) 

5. Verwijzingen Halt 
(bron: Bureau Halt)  

Het aantal verwijzingen naar 
Halt, per 10.000 inwoners in 
de leeftijd van 12-17 jaar. 

87 
(2017) 

131 
(2017) 

62,9 
(2016) 

137,4 
(2016) 
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Overzicht lasten en baten programma 2 Veilig en Leefbaar 
 

 
 
 
Toelichting 2018-2022 
 
Taakveld 1.1 crisisbeheersing en brandweer 
De toename van de lasten in 2019 komt door een hogere bijdrage aan gemeenschappelijke regeling VeiligheidsRegioRotterdam (VRR) op basis van de vastgestelde begroting 2019 
van de VRR. 
 
Taakveld 1.2 openbare orde en veiligheid 
In de Voorjaarsnota 2019 is opgenomen om het pand aan de Maasstraat 28 (Politiebureau) geschikt te maken voor de realisatie van de Veiligheidspost Centrum. De eenmalige lasten 
hiervoor zijn opgenomen voor 2020. 

 
 

taakveld lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten 

1.1 crisibeheersing en brandweer 2.129.600 0 2.176.300 0 2.174.300 0 2.174.000 0 2.173.800 0

1.2 openbare orde en veiligheid 1.293.500 33.600 1.227.600 48.000 1.351.200 48.000 1.224.700 48.000 1.222.900 48.000

1 veiligheid 3.423.100 33.600 3.403.900 48.000 3.525.500 48.000 3.398.700 48.000 3.396.700 48.000

totaal programma 2 Veilig en Leefbaar 3.423.100 33.600 3.403.900 48.000 3.525.500 48.000 3.398.700 48.000 3.396.700 48.000

2022

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2018 2019 2020 2021
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Programma 3 Samen leven, leren en werken 
 

 
 
Beschrijving 
Binnen het programma Samen leven, leren en werken komen de activiteiten op het gebied van economie, onderwijs en 
kinderopvang, sport, kunst, cultuur en recreatie en het sociaal domein aan bod. Voor een specificatie verwijzen wij naar 
het overzicht van lasten en baten aan het einde van dit programma. Hierin krijgt u tot op taakveldniveau inzicht in de 
budgetten van het programma Samen leven, leren en werken. 

 
Doelstelling 
Barendrecht is een gemeente waar iedereen zo zelfstandig mogelijk mee kan doen. De transformatie van het sociaal domein 
naar de gemeente waardoor er veel zorgtaken zijn overgeheveld, wordt in 2019 verder in gang gezet. We zetten in op het 
versterken van zelfredzaamheid en het netwerk van mensen. Daarnaast werken wij als gemeente aan hoogwaardige 
voorzieningen en aan een omgeving die ontmoeting stimuleert. Dit alles doen we bij voorkeur samen met onze 
(maatschappelijke) partners. 

 
Ontwikkelingen en beleidsvoornemens 
Bij het opstellen van een begroting is het essentieel om een zo reëel mogelijk beeld van het komende (begrotings)jaar te 
hebben. Belangrijk hierbij zijn relevante ontwikkelingen die nu al plaatsvinden en ontwikkelingen waarvan wij inschatten 
dat ze op korte termijn in de toekomst plaats gaan vinden. Vanuit de ontwikkelingen en ook nieuwe taken die de gemeente 
op zich heeft genomen, hebben we voor 2019 een aantal beleidsvoornemens opgesteld. Hierin geven wij aan wat wij willen 
bereiken, en wat wij daarvoor gaan doen. 
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Economie 
 
1. Algemeen 
Centraal in de pijler Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) staan het Regionaal 
Investeringsprogramma en de Roadmap Next Economy. Barendrecht werkt hierin met de 22 andere gemeenten, 
kennisinstellingen en bedrijfsleven samen aan vernieuwing en verduurzaming van de economie, een betere bereikbaarheid 
en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Naast de MRDH is Barendrecht actief in de Greenport Westland Oostland (GPWO), 
ten behoeve van het agro-versfoodcluster en Nieuw-Reijerwaard. Ook in de GPWO staat samenwerking met andere 
overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven centraal. Samen kunnen we een krachtiger lobby ontwikkelen en de agro-
vers-foodsector steviger op de kaart zetten. Een concrete activiteit van GPWO is het uitvoeren van het Energieakkoord met 
de sector. GR Nieuw Reijerwaard participeert hierin op projectbasis, namelijk voor een duurzaam Agro-Logistiek terrein 
met een slimme energie-infrastructuur (smart grid). 
 
2. MRDH 
In 2019 zijn de speerpunten van Barendrecht in de MRDH de projecten die op het Regionaal Investeringsprogramma en de 
Roadmap Next Economy staan. Dit betreft vijf projecten rond verduurzaming en innovatie op Nieuw Reijerwaard, en breder 
het gehele agrologistieke cluster. Het verbinden van deze projecten aan de MRDH en het vormgeven van de ondersteuning 
van de MRDH staat in 2019 centraal. Een tweede speerpunt in de MRDH is het koppelen van Barendrechtse ondernemers 
aan organisaties en samenwerkingsverbanden (fieldlabs) in de regio waar innovatie en vernieuwing centraal staan. Hiermee 
kan ook lokaal innovatie in het bedrijfsleven versterkt worden. Innovatie draagt bij aan het toekomstperspectief van en 
werkgelegenheid bij het bedrijfsleven op langere termijn. Ook worden in 2019 de contacten in de regio met organisaties 
als InnovationQuarter, RotterdamPartners, het Havenbedrijf, de provincie en Drechtsteden voortgezet om, waar mogelijk, 
kansen voor het Barendrechtse bedrijfsleven te herkennen en benutten. 
 
3. Bedrijventerreinen 
De revitalisatie van Dierenstein is eind 2017 fysiek van start gegaan. De ondernemers op het terrein zijn via de 
klankbordgroep maar ook door middel van bredere sessies, sterk betrokken bij het uiteindelijke ontwerp. De reacties op 
het samen doorlopen van het proces en het uiteindelijke ontwerp zijn dan ook positief. Het terrein krijgt met de revitalisatie 
een grote upgrade. De verwachting is dat de impulsen in de publieke ruimte zullen leiden tot investeringen in de private 
ruimte. Op diverse plaatsen wordt inmiddels door ondernemers al geïnvesteerd. De belangenvereniging krijgt steeds meer 
leden, waarmee ze een waardevolle sparring partner voor de gemeente is. De wens van de belangenvereniging is om de 
samenwerking verder te versterken en een bedrijveninvesteringszone (BIZ) op te richten met als motto ‘Schoon, heel en 
veilig’. 
In 2019 wordt de versleten rotonde op de Gebroken Meeldijk (BT-Oost) verlegd en vergroot. De herstructurering 
concentreert zich verder op de gronduitgifte, het vestigingsklimaat en enkele kleinere infraprojecten. De grondexploitatie 
Herstructurering Bedrijventerreinen Oost zal in 2019 doorlopen. Naar verwachting wordt de gronduitgifte dat jaar voltooid. 
In juli 2018 is hiertoe de eerste stap gezet door een grondovereenkomst met Prorail te sluiten voor de ontwikkeling van 
een verkeersleidingpost aan de Dwarsligger.  
De overige ontwikkelingen bevinden zich voornamelijk op en rond het zogenaamde Hagé-terrein en zullen een stevige 
impuls geven aan de uitstraling van het bedrijfsterrein. Daarnaast is de verwachting dat de percelen nabij het station in 
2019 verkocht en ontwikkeld zullen worden. Ook is het perceel ‘Het Midden’ dat privaat eigendom is, verkocht en zal het 
in 2019 een verdere invulling krijgen. Verder wordt op de terreinen Vaanpark 2 en 3 door een externe partij een open 
glasvezelverbinding gelegd. Dit kan in de toekomst wellicht over alle terreinen worden uitgerold. Nadat dit eerder al op 
Vaanpark 4 en Bijdorp heeft plaatsgevonden, is dit een mooie impuls voor de digitale infrastructuur van deze terreinen. 
 
4. Duurzaamheid en energie 
Het Aardappel Groente Fruit (AGF) afval wordt door de Agro-sector in Barendrecht zelf afgevoerd. Aangezien afval ook een 
bepaalde vorm van energie is, zal er in 2019 worden nagegaan hoe deze elders wordt ingezet en of de CO2 reductie hiervan 
kan worden toegerekend aan Barendrecht. Bedrijven die geen deelnemer zijn van een Meer-Jaren-Afspraak (MJA) met de 
overheid, vallen onder de Wet Milieubeheer. DCMR controleert en handhaaft deze wet namens de gemeente. Bedrijven 
zijn verplicht om energie maatregelen te treffen conform het Activiteitenbesluit. In 2019 zal een inventarisatie worden 
gemaakt van de bedrijven die hier niet aan voldoen, waarna maatregelen worden getroffen. In het kader van het 
Energieprogramma van Barendrecht helpt en faciliteert de gemeente bedrijven als volgt: 
 

 financiering van het project de Energieke Regio, waarbij technische en financiële adviezen worden gegeven om 
bedrijven te verduurzamen; 

 financiering van het subsidie aanvraag traject voor zonnepanelen (Stimulering Duurzame Energieopwekking +) op 
daken van grootverbruikers zoals dit ook in 2017 succesvol is uitgevoerd. 
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 financieren van onderzoek naar de mogelijkheden om de restwarmte van koelinstallaties lokaal te benutten via 
een Warmtenet en het verwerven van financiering voor de aanleg hiervan. 

 ondersteuning van de Duurzaamheidskring Barendrecht met het organiseren van activiteiten ter bevordering van 
kennis om maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen en organiseren. 

 
De energietransitie levert niet alleen verplichtingen op, maar ook de mogelijkheid om werkgelegenheid te creëren. De 
gemeente zal daarom stimuleren dat ook die nieuwe werkgelegenheid in de gemeente of regio terechtkomt door een 
gericht beleid voor een gunstig duurzaam ondernemings- en vestigingsklimaat. 
 
5. Veiligheid 
De stichting Collectieve Beveiliging Bedrijventerreinen Barendrecht (CBBB) zorgt voor de beveiliging op vrijwel alle 
bedrijfsterreinen van Barendrecht. Het behaalde keurmerk veilig ondernemers bedrijfsterreinen zal in 2019 weer voor de 
ster Keurmerk Veilig Ondernemen-B(edrijventerreinen) gaan, al dient de werkwijze nog wel te worden geëvalueerd op 
diverse punten. Daarnaast wordt, aan de hand van de, in het najaar van 2017 gehouden, pilot cybercrime verder beleid op 
dit punt ontwikkeld. 
 
6. Winkelcentra 
De twee winkelcentra Middenbaan e.o.  en Carnisse Veste hebben inmiddels beiden het keurmerk veilig ondernemen (KVO) 
behaald. De Middenbaan heeft inmiddels de 3e en Carnisse Veste de 2e KVO-W(inkelgebieden) ster. Hieruit blijkt dat op 
het gebied van ‘schoon, heel en veilig’ goede resultaten worden behaald. In 2019 worden de KVO overleggen verder 
voorgezet, gericht op vergroting van de betrokkenheid van alle partners buiten de KVO-werkgroep om op die manier nog 
meer resultaat te boeken. Inmiddels zijn in Carnisse Veste ook de bewoners uit de omgeving betrokken, wat voor extra 
input, een sneller resultaat en meer draagvlak zorgt. In het kader van het programma ‘Hart van Carnisselande’ worden de 
benoemde acties verder uitgevoerd wanneer dat op het pad van de gemeente ligt. Veel punten worden door de eigenaar 
al direct opgepakt. We verwachten dat de vernieuwing van de huisstijl in Carnisse Veste een positieve impuls geeft aan het 
gebied. De leegstand van de afgelopen jaren is door de eigenaar door toevoeging van verschillende branches grotendeels 
opgelost. 
  
Voor het winkelcentrum Middenbaan geldt dat de herinrichting van het Binnenhof van invloed is op een beter bereikbaar 
centrum. De nieuwe trap met voorplein bij Het Kruispunt als entree naar de Middenbaan biedt de mogelijkheid voor de 
organisatie van evenementen. Evenementen die bezoekers naar het winkelgebied trekken zijn belangrijk.  Denk hierbij aan 
de start van het Culturele seizoen, het Zomer- en Winterfeest en de ontvangst van Sinterklaas.   
  
In 2019 wordt verder gewerkt aan de realisatie van meer parkeerplaatsen in het centrum, in combinatie met 
herontwikkeling van woningbouwlocaties. Zoals het gebied Achterom-mr Lohmanstraat, waar een parkeergebied wordt 
aangelegd met een verbeterde groenstructuur en waterberging. Deze waterberging biedt ook een oplossing voor de 
wateroverlast waar ondernemers bij grote stortbuien mee te maken hebben.  
  
In het centrum van Barendrecht ontstaan meer initiatieven, enerzijds door verbouw en toevoeging van winkel- en 
woonmeters, anderzijds door een andere invulling van de panden. We verwachten dat deze trend zich in 2019 verder 
voortzet. We spelen hierin een faciliterende rol en hebben oog voor de kwetsbare positie van de detailhandel. De 
samenwerking met de BIZ (Bedrijven Investerings Zone) verloopt naar tevredenheid. In 2019 wordt naar verwachting de 
oprichting van een eigenaren BIZ gerealiseerd. Hier is al subsidie voor aangevraagd. Dit geeft een impuls aan de 
betrokkenheid van alle eigenaren bij het winkelcentrum en biedt meer kansen voor samenwerking voor vernieuwing en 
bestrijding van leegstand.   
 
7. Stichting Samenwerking Onderwijs-Bedrijfsleven (SOB) 
In de afgelopen drie jaar zijn door Barendrechtse leerlingen veel bezoeken aan Barendrechtse ondernemers gebracht. Deze 
worden van beide zijden goed ontvangen. In het najaar van 2018 is een ‘techniekfestival’ georganiseerd. Via dit festival 
maakten leerlingen van de laatste groepen van de Barendrechtse basisscholen kennis met techniek en technisch 
georiënteerde ondernemers. Hiermee willen de stichting en de gemeente een bijdrage leveren aan het probleem van 
personeelstekort in deze sector. Het festival wordt geëvalueerd en bij tevredenheid jaarlijks georganiseerd. Het nauwe 
contact tussen ondernemers, overheid en onderwijs zorgt voor korte lijnen, zodat snel kan worden geschakeld bij een 
bepaalde behoefte aan bezoek. Deze samenwerking kan in de komende jaren worden geïntensiveerd, zodat curricula 
(steeds) beter kunnen aansluiten op de ondernemersbehoefte aan personeel.  
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Onderwijs 

 
1. Aanpassing investeringsbedragen nieuwbouw scholen 
De huidige investeringsbedragen voor nieuwbouw scholen zijn gebaseerd op oude (bouw)normen voor wat betreft de 
duurzaamheid en het binnenklimaat. Daarnaast zijn de prijzen in de bouw de laatste jaren sterk gestegen en de verwachting 
voor de nabije toekomst is dat deze trend zich zal voortzetten. Om deze reden adviseert De Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG) om de huidige investeringsbedragen voor onder andere nieuwbouw van scholen te verhogen met 40%. 
Eind 2018 verwachten we de publicatie van de nieuwe VNG-normen. Dan brengen we in kaart wat dat voor onze lokale 
situatie betekent. Dit heeft in 2019 zijn uitwerking. 
 
2. Uitvoering Integraal huisvestingplan onderwijs (IHP) 2017-2022 
In onderzoek is de nieuwbouw van De Ark en De Tweemaster. We willen in samenspraak met schoolbesturen en de 
kinderopvangorganisaties een uniform tarief vaststellen voor de verhuur van leegstaande ruimtes in schoolgebouwen. 
 
3. Klimaatonderzoek 
We hebben met de schoolbesturen kaders vastgesteld waarbinnen het binnenklimaat op scholen moet worden verbeterd. 
In 2019 willen we daarvoor op twee scholen starten met een pilot. De ervaringen gebruiken we om ook op andere scholen 
te kunnen toepassen. 
 
4. Inkoop volwasseneneducatie 
Gemeenten krijgen jaarlijks budget op basis van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Met de ingang van 2015 
(wijziging WEB) ontvangen de gemeente deze middelen niet meer zelf, maar komen deze middelen als geoormerkt budget 
naar de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio. Voor de regio Rijnmond is dit Rotterdam. Tot 2020 blijft dit zo 
gehandhaafd. Na 2020 besluit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) of de WEB-middelen een 
geoormerkt budget blijven, of dat ze via de decentralisatie uitkering naar de gemeenten of de arbeidsmarktregio komen. 
Met alle gemeenten, uit de arbeidsmarktregio Rijnmond, en centrumgemeente Rotterdam spreken we jaarlijks af hoe we 
de WEB-middelen inzetten. Een deel van deze middelen wordt ingezet voor de regionale inkoop van educatietrajecten en 
het andere deel van het budget wordt ingezet voor de lokale inkoop van educatie trajecten. Het gaat hierbij om trajecten 
gericht op het verbeteren van de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden. 
 
5. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 
Gemeenten krijgen geoormerkt geld voor het bestrijden van onderwijsachterstanden (OAB). In 2018 heeft het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend gemaakt dat er een nieuwe verdeelsystematiek voor OAB komt. Bij het 
bepalen van de doelgroep van het onderwijsachterstandenbeleid wordt niet meer alleen gekeken naar het opleidingsniveau 
van de ouders, maar ook naar hun herkomstland, de verblijfsduur in Nederland en of ze in de schuldsanering zitten. Het 
CBS beoordeelt voor elk kind of het tot de doelgroep behoort. Het ministerie berekent op grond daarvan het budget voor 
elke gemeente en elke school. Dit proces begint voor gemeenten op 1 januari 2019 en duurt drie jaar. Dit geeft ons de tijd 
om het beleid aan te passen. Bij het aanpassen van het beleid moeten we rekening houden met nieuwe eisen, de 
tariefontwikkeling in de Voor- en Vroegschoolse Educatie en het budget dat we ter beschikking krijgen vanaf 2019. 
 
6. Passend onderwijs 
Eind 2017 heeft de gemeenteraad een motie over Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) aangenomen. Na overleg met de 
scholen hebben we in 2018 uitvoering gegeven aan deze motie. Na de zomer van 2018 hebben we op alle scholen van het 
Voortgezet Onderwijs extra SMW ingezet. De uren SMW per school hebben we in overleg met de scholen vastgesteld. Elke 
school kreeg minimaal de beschikking over een extra inzet van 4 uur per week. Afhankelijk van het aantal leerlingen is dit 
uitgebreid tot maximaal 11 uur per week. In 2019 evalueren we de aanpak en passen we de inzet zo nodig aan. 
 
7. Inburgering 
De huidige Wet Inburgering gaat op de schop. De Nieuwe Wet Inburgering treedt volgens planning in 2020 in werking. 
Met deze wetswijziging worden een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd, die voorbereiding vragen in 2019: 
 

 Er komt een betere informatie-uitwisseling tussen COA en gemeente. De gemeente voert de intake uit in het AZC.  De 
vergunninghouder start in het AZC met voorinburgering. Dit sluit aan op het inburgeringstraject in de gemeente. 

 We gaan werken met een Persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP). Dit is een persoonlijk programma voor het 
leren van de taal in combinatie met werk, vrijwilligerswerk, studie en/of stage. Het PIP is niet vrijblijvend. De nieuwe 
wet inburgering zal een resultaatsverplichting kennen: voldoen aan de inburgeringsplicht. Gemeenten moeten de 
inburgeringsplichtige bijstandsgerechtigden handhaven op basis van de Participatiewet. Afspraken in het kader van 
de tegenprestatie worden in het PIP vastgelegd. 
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 Het vereiste taalniveau bij het inburgeringsexamen gaat omhoog van A2 naar B1. Inburgeringsplichtigen krijgen een 
zo passend mogelijk taaltraject aangeboden. Het traject sluit aan bij een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt. 

 Gemeenten krijgen een sleutelrol bij het regisseren van integrale trajecten. Gemeenten kopen inburgeringstrajecten 
in bij door hen geselecteerde aanbieders en ontvangen hiervoor een inburgeringsbudget van de landelijke overheid. 
Deze trajecten zijn maatwerk en maken deel uit van het PIP. 

 Gemeenten krijgen de opdracht om alle vergunninghouders de eerste periode te ontzorgen. De gemeente betaalt 
daarbij alle vasten lasten uit de bijstand. De vergunninghouder ontvangt zakgeld en alle toeslagen. Hierbij wordt 
maatwerk gehanteerd en dit wordt opgenomen in het PIP. 

 
 

Sport, cultuur en recreatie 
 

1. Cultuureducatie 
Kunst en cultuur dragen bij aan het welzijn van burgers, de ontwikkeling van jongeren, economische innovatie en het woon- 
en werkklimaat. Er liggen kansen om alle kinderen kennis te laten maken met kunst en cultuur. Ze kunnen zichzelf en elkaar 
beter leren kennen. Er is landelijk veel aandacht voor de doorontwikkeling van traditionele muziekscholen en centra voor 
de kunsten. Ook staan de thema’s Wetenschap en Technologie als onderdeel van cultuureducatie hoog op de agenda. Het 
is de bedoeling dat scholen deze thema’s in 2020 volledig hebben opgenomen in het onderwijs. Te denken valt aan 21-
eeuwse vaardigheden als het omgaan met ICT en het aanboren van creatief denken, kritisch onderscheidingsvermogen en 
probleemoplossend vermogen. Cultuur draagt ook bij aan de lokale economie en het vestigingsklimaat. Culturele 
voorzieningen maken een gemeente aantrekkelijk als vestigingsplaats. 
 
Het Kruispunt 
Via een brief van het college in augustus 2018 bent u geïnformeerd over de stand van zaken rondom het Kruispunt. Begin 
oktober 2018 verwachten wij het evaluatierapport over Het Kruispunt. Op basis van dat rapport kunnen we nadere 
besluiten nemen. De eventuele financiële consequenties zijn daarom niet opgenomen in de begroting 2019. 
 
Bibliotheekwerk 
Het bibliotheekwerk ontwikkelt de inzet voor kwetsbare doelgroepen door. Denk daarbij bijvoorbeeld aan taalvaardigheid 
en digivaardigheid.  
 
Bibliotheekvestiging Carnisselande 
Via een brief van het college in juli 2018 bent u geïnformeerd over de toekomst van de bibliotheekvestiging in 
Carnisselande. Doordat gemeente Albrandswaard de bibliotheeksamenwerking voor de vestiging Carnisselande heeft 
opgezegd is een structureel tekort ontstaan. In 2018 hebben we het tekort in de exploitatie gedekt via een eenmalige 
bijdrage van de gemeente en een eigen bijdrage van de Bibliotheek uit de reserve. Structureel hebben we nog geen dekking 
voor het ontstane tekort. Dat hangt samen met de opdracht die wij de bibliotheek hebben gegeven. We hebben namelijk 
gevraagd om een bij voorkeur kostendekkende uitwerking van het scenario ‘Bibliotheek in de wijk’/’community Library’. 
Pas als dat plan er ligt kunnen we nadere besluiten nemen over de financiële consequenties. Het plan verwachten we in 
het laatste kwartaal 2018. 
 
Lokale omroep 
De Organisatie van Lokale Omroepen Nederland (OLON) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben de handen 
ineengeslagen om de infrastructuur voor lokale omroepen aan te passen. Hiermee willen zij voorkomen dat de 
onafhankelijke lokale nieuwsvoorziening in het gedrang komt. Dit wordt uitgewerkt in de vorming van streekomroepen. 
 
2. Uitvoering Visie Sportpark De Bongerd 
Voor de ontwikkelingen op het park door de diverse verenigingen zijn inmiddels bijdragen verstrekt zoals voor de 
planontwikkeling BVV en de aanleg van een openbaar basketbalcourt op het terrein van de korfbalvereniging Vitesse. 
In 2018 is gestart met de uitvoering van de gefaseerde (her) ontwikkeling van het park. 

- Een deel van de kleinschalige werkzaamheden is uitgevoerd, zoals de verlichting langs het fietspad evenwijdig aan 
het spoor en het inplanten van groen van de JOP.  
In 2019 worden de overige kleinschalige werkzaamheden meegenomen in het regulier onderhoud van het park. 

- Overleg met de huidige gebruiker (Edudelta) van het terrein ten noorden van de Dierenstein heeft ertoe geleid dat 
het terrein vrij is om te gebruiken voor de beoogde hondenspeelplaats. De mogelijke inrichting is besproken met 
de Gasunie die aldaar leidingen beheert. De inrichting hiervan loopt door in 2019.  

- Het gebouw op het voormalige fietscrossterrein is medio 2018 als pilot voor dagbesteding in gebruik gegeven aan 
Stichting Dajong. Het gebouw zal ook als ontmoetingsruimte voor de buurt gebruikt worden. In 2019 wordt deze 
pilot bij succes voortgezet. De omgeving wordt heringericht als natuur speelplaats. 
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- In 2018 zijn plannen gemaakt om de verbindingen tussen fietspaden en voetpaden te optimaliseren. Uitvoering 
van de aanpassingen start in 2019.  

 
Voor de eerste fase is een krediet beschikbaar gesteld van € 200.000. Hiervan is in 2019 nog een deel voor de uitvoering 
beschikbaar. De ontwikkelingen bij de sportverenigingen, de reeds gestarte werkzaamheden in 2018 en de overige acties 
vanuit de Visie Sportpark De Bongerd geven zicht op de nog noodzakelijke uitgaven de komende jaren. Dit wordt verwerkt 
in een meerjarig uitvoeringsprogramma met een meerjarenbegroting.  
 
3. Inge de Bruijn zwembad 
Eind 2018 verloopt de 3-jarige exploitatie overeenkomst tussen de gemeente en het zwembad. Eventuele gevolgen voor 
de hoogte van de jaarlijkse exploitatiebijdrage (nu € 824.000) worden separaat aan de gemeenteraad aangeboden. 
 
4. Evenementen 
In de afgelopen jaren is het aantal aanvragen voor evenementen in Barendrecht toegenomen. We hebben een 
inventarisatie bij de organisatoren van evenementen gehouden. Daaruit is gebleken dat er in onze gemeente geen behoefte 
is aan een evenemententerrein. Wel is er behoefte aan betere, duidelijkere en klantvriendelijkere procedures. 
Organisatoren hebben de wens uitgesproken dat zij graag vaste aanspreekpunten binnen de gemeente hebben voor  wat 
betreft vragen en begeleiding rondom evenementen en vergunningen. Hier willen wij het komende jaar op investeren. 
 
 

Sociaal Domein 
Algemeen  
De afgelopen jaren heeft het sociaal domein in het teken gestaan van het organiseren van de gedecentraliseerde taken. 
Met de komst hiervan was de primaire taak dat de inwoners de zorg kregen die zij nodig hadden. Dat alleen al was een 
behoorlijke klus; dit waren immers compleet nieuwe taken voor onze gemeente. Ook samenwerking met maatschappelijke 
organisaties moesten vanaf dat moment geïntensiveerd worden. Inmiddels zijn we 3 jaar verder en zijn we in staat gebleken 
de juiste zorg aan onze inwoners te verlenen. Nu is dan ook het moment gekomen ons meer te richten op verdere 
beheersing van de beleidseffecten in relatie tot financiën. Een eerste stap hierin is om dieper in te gaan op de 
ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Hierbij gaan we allereerst in op de inkomsten en vervolgens op de realisatie. 

 
Inkomsten 
Vanuit de Rijksoverheid ontvangt de gemeente Barendrecht, naast de Algemene Uitkering, financiële middelen om 
specifiek het Sociaal Domein te kunnen financieren. We gaan in op drie geldstromen, te weten: 

a. Decentralisatie Uitkering 
b. Integratie Uitkering 
c. Buig-middelen 

 
In de onderstaande tabel staan de verschillende geldstromen weergegeven: 

 
Inkomsten vanuit het Rijk 2015 2016 2017 2018 

Decentralisatie Uitkering 2.636.400 2.667.700 3.005.600 2.869.600 

Integratie Uitkering 15.677.500 15.313.400 12.272.700 12.551.500 

BUIG 6.656.100 6.713.000 6.713.000 6.966.200 

Totaal 24.970.000 24.694.100 21.991.300 22.387.300 

 
Uit het bovenstaande overzicht zijn verschillende conclusies te trekken: 

a. De Integratie Uitkering (de 3 uitkeringen waarmee de decentralisatie van Wmo, Jeugd en Participatie worden 
gedekt) is sinds 2015 met 16% gedaald, oftewel circa 3 mln. euro.  

b. De middelen vanuit het Rijk als Decentralisatie Uitkering en Buig zijn nauwelijks gewijzigd. 
 
De inzet van de Algemene Uitkering aan het Sociaal Domein is gestegen met ruim 2 mln. euro. Dit is nodig omdat de 
middelen uit het Rijk zijn gekort, terwijl de uitgaven niet een evenredige daling laten zien. Om de uitgaven toch te kunnen 
financieren is jaarlijks meer inzet van de Algemene Uitkering nodig. Hierdoor blijft minder budget over om aan andere 
gemeentelijke taken te besteden.  
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Inkomsten versus realisatie 
De inkomsten vanuit het Rijk zijn de afgelopen jaren gedaald. De bezuinigingen vanuit het Rijk zijn echter niet in lijn met de 
landelijke zorgontwikkeling. Dit geldt ook voor de zorgbehoefte in Barendrecht. Dit is te zien aan de uitgaven. Zoals u in 
onderstaande grafiek kunt lezen, laten de uitgaven jaarlijks een stijgende trend zien. De stijging van de uitgaven is te 
verklaren doordat sprake is van vergrijzing, toenemende verzilvering, een toenemende vraag naar zorg en een toename 
van de werkloosheid. In 2018 zien we nog geen definitieve realisatie aangezien het jaar nog niet voorbij is. Voor 2019 is er 
vanzelfsprekend alleen sprake van een primitieve begroting. Op basis van de huidige ontwikkelingen is deze begroting naar 
boven bijgesteld.  

 

 
 
De uitgaven voor het domein Maatschappij zijn vierledig: 

a. Wmo 
b. Jeugd 
c. Participatie 
d. Overig Welzijn en Maatschappij (o.a. cultuur, sport, onderwijs etc.) 

 
Wanneer we dieper inzoomen op bovenstaande ontwikkeling en we maken een verdeling binnen het sociaal domein, zien 
we de volgende verdeling door de jaren heen: 

 
Realisatie 2015 2016 2017 

Wmo 3.847.400 4.619.300 4.784.700 

Jeugd 11.634.700 12.130.000 12.813.500 

Participatie 16.829.700 17.097.000 16.503.800 

Totaal 32.311.800 33.846.300 34.102.000 

 
In 2018 is er nog geen sprake van realisatie en derhalve hebben we dit jaar nog niet meegenomen in deze ontwikkeling. 
Met name de stijgingen bij Wmo en Jeugd vallen in deze tabel op.  
Maar hoe verhoudt de realisatie zich ten opzichte van de begroting? In onderstaande tabellen zijn de primitieve begrotingen 
vergeleken met de realisatie. 
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Zoals in het overzicht te lezen is, is de realisatie van de budgetten hoger dan in de primitieve begrotingen opgenomen.  De 
afgelopen jaren hebben in de verschillende tussenrapportages bijstellingen plaatsgevonden. Deze bijstellingen waren vaak 
incidenteel, omdat op dat moment de ervaringscijfers nog niet voor handen waren om een structurele aanpassing te 
verantwoorden. Voor 2019 hebben we, zoals eerder aangegeven, de begroting naar boven aangepast. Momenteel zijn we 
bezig om een diepgaandere analyse te maken. In de Voorjaarsnota 2020 nemen we u mee in de uitkomsten van deze 
analyse. Daarmee maken we inzichtelijk op welke wijze het Sociaal Domein zich naar verwachting zal ontwikkelen en wat 
de mogelijkheden zijn voor verdere beheersing van beleid en financiën.  
 
Wmo en welzijn 
 
1. Innovatie, preventie en maatschappelijke initiatieven 
We zetten in op versterking van de samenwerking op diverse terreinen in de Barendrechtse samenleving. We sluiten aan 
bij én leren van maatschappelijke initiatieven van bewoners en maatschappelijke partners. Een voorbeeld hiervan is 
‘Buurtcirkel’ waarbij kwetsbare inwoners elkaar bijstaan. Het ontwikkelen en versterken van algemene (welzijns-
)voorzieningen is enerzijds om de beweging van zware naar lichte zorg te realiseren, anderzijds om signalering en preventie 
te versterken. Ook 2019 staat in het teken van ontwikkelen, leren en bijstellen. We creëren ruimte voor het ‘uitvinden’ van 
succesvolle aanpakken en leren van minder succesvolle projecten. Eén van de manieren waarop we dit kunnen bereiken is 
de subsidieregeling Innovatie, preventie en maatschappelijke initiatieven. Daarnaast willen we de vraagstukken nog meer 
oppakken vanuit partnerschap met inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers. 
 
2. Maatwerkvoorzieningen Wmo 
De gemeente Barendrecht zet in op een samenleving waarin iedereen mee doet. Mensen met een beperking, in welke zin 
dan ook, moeten volwaardig deel kunnen nemen. Voor inwoners voor wie dat geldt hebben we de beschikking over 
maatwerkdienstverlening, zoals één-op-één ondersteuning of deelname aan een dagbestedingsgroep. Daarnaast bieden 
we inwoners (maatwerk-)voorzieningen zoals rolstoelvoorzieningen, woningaanpassingen en gehandicaptenvervoer. 
Samen met onze partners ondersteunen we burgers actief. We stimuleren hen om zo veel mogelijk eigen 
verantwoordelijkheid te nemen. 
De kosten binnen de Wmo stijgen. Dit komt onder andere doordat inwoners langer thuis blijven wonen en de toenemende 
vergrijzing van onze bewoners. Ook de toenemende complexiteit van de maatschappij zorgt voor een toename van kosten. 
Meer inwoners hebben ondersteuning nodig om te kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij. Daarnaast hebben 
inwoners een grotere zorgbehoefte waardoor de zorgomvang per cliënt ook nog eens toeneemt. We voorzien ook in 2019 
een stijging in het aantal aanvragen voor ondersteuning, begeleiding en dagbesteding. De onderbenutting van de eerste 
jaren is verleden tijd. Juist hierom moeten we scherp blijven op de vraag of we de juiste voorzieningen inzetten voor deze 
doelgroep. 
Naast de toename van de zorgvraag, stijgen ook de tarieven van hulp bij het huishouden door het invoeren van nieuwe 
loonschalen en een nieuwe cao. Door de algemene maatregel van bestuur over reële kostprijzen zijn wij verplicht om hierin 
mee te bewegen met als gevolg hogere tarieven voor huishoudelijke hulp. Als het abonnementstarief voor de Wmo eigen 
bijdrage wordt ingevoerd per 1 januari 2019, kan dit ook financiële gevolgen hebben. Dit betekent mogelijk een toename 
van het aantal meldingen, een toename van het zorggebruik en daarmee de kosten op meerdere vlakken. Dit omdat de 
kans bestaat dat inwoners die op dit moment zelf een voorziening bekostigen of niks afnemen, zich alsnog gaan richten tot 
de Wmo. 
 
3. Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 
De samenwerking met centrumgemeente Rotterdam en de 6 regiogemeenten is vastgelegd in het Regionaal Beleidsplan 
“Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang” voor de periode 2018-2020.1 Er is sprake van beschermd wonen als er 
(nachtelijk) toezicht nodig is. De uitgangspunten van het beleidsplan werken we in regionaal verband verder uit. Zorg en 
ondersteuning organiseren we op het niveau van wijken en regio’s. Aanbieders van Beschermd Wonen dragen actief bij 
aan het herstel van de hulpvrager zodat deze op termijn terug kan keren naar zelfstandig wonen. Hierover worden 
afspraken gemaakt met de lokale woningcorporatie. Tot 2020 blijft het huidige historisch verdeelmodel voor Beschermd 
Wonen van kracht. Daarna zouden de gemeenten afzonderlijk de financiële middelen moeten ontvangen. Over een 
financieel verdeelmodel bestaat nog veel onduidelijkheid. Gemeenten werken intussen aan de inhoudelijke 
doorontwikkeling van Beschermd Wonen en het organiseren van een sluitende aanpak in de regio. 
 
  

                                                           
1 De regiogemeenten omvatten de gemeente Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, 
Lansingerland en Ridderkerk. Het beleidsplan is eind 2017 vastgesteld.  
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4. GGZ problematiek en personen met verward gedrag 
Samen met de samenwerkende gemeenten in de regio zetten we ons in voor verbetering van de opvang, zorg en 
ondersteuning voor deze doelgroep. Via een meer persoonsgerichte aanpak zetten we in op waar mogelijk herstel, zelfregie 
en participatie. Daarbij hebben we ook aandacht voor de doelgroep die mogelijk levenslang ondersteuning nodig zal 
hebben. We betrekken mogelijkheden voor inzet van het eigen netwerk van de persoon. De lokale zorgnetwerken en de 
maatschappelijke partners, zowel lokaal als regionaal, streven naar een integrale aanpak. 
 
5. Goede aansluiting op de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet 
De zorgwetten Wmo, de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) sluiten nog niet volledig op elkaar aan. 
Dat zien wij bijvoorbeeld terug bij de eigen bijdrage. In de Wlz is de eigen bijdrage hoger dan wat er vanuit de Wmo en de 
Zvw wordt geheven. Dit gat is groter geworden door het afschaffen van de eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding 
in gemeente Barendrecht. Wij krijgen mogelijk in 2019 met een nieuwe vorm van eigen bijdrage te maken: het 
abonnementstarief. Hierdoor bestaat de kans bestaat dat het gat met de Wlz groter wordt. 
In 2018 zijn er maatregelen genomen om de zogeheten zorgval te verminderen. De zorgval treedt op als een inwoner vanuit 
de Wmo en Zvw een indicatie krijgt voor de Wlz. Vreemd genoeg krijgen de inwoners dan minder zorg, voor een hogere 
eigen bijdrage.In 2019 blijven we in samenwerking met de zorgverzekeraars en zorgkantoor, inzetten op duidelijke 
afspraken. Het doel hiervan is dat het voor alle partijen duidelijk is wanneer een inwoner onder welke wet valt. En er dus 
voor alle kwetsbare inwoners een sluitende aanpak is. 
 
6. Platform Wonen Welzijn Zorg (WWZ) 
In 2019 zetten we de dialoog met onze maatschappelijke partners in het platform WWZ voort. Met onze partners willen 
we een goed en samenhangend voorzieningsniveau voor ouderen en kwetsbare groepen in stand houden en verder 
uitbouwen. Een aanbod in zowel zorg als welzijnsvoorzieningen, maar ook in een geschikte en voldoende woningvoorraad. 
Hierin zoeken wij naar innovatieve woonconcepten. Wij hebben de ambitie om de stappen die in 2018 zijn gezet, te 
verankeren en uit te breiden. Daarnaast zal de verbinding die we in 2018 hebben gelegd met het netwerk ouderenzorg 
Barendrecht, worden verstevigd. In 2019 zullen we daarbij met name in zetten op het versterken van verbindingen en 
netwerken van lokale partners. Het betrekken van de huisartsen in Barendrecht bij de driehoek wijkteams, informele zorg 
en 1e lijnszorg staat daarbij centraal. 
 
7. Kijk op Welzijn 
In 2019 gaan we verdere afspraken maken met Kijk op Welzijn omtrent maatschappelijke opgaven, de rol van welzijn daarin 
en waarop we willen sturen. De bestuurlijke opdracht om meer wijkgericht en integraal te gaan werken, wordt ook door 
Kijk op Welzijn opgepakt. Deze transformatie in manier van werken, heeft de nodige tijd om zijn vruchten af te werpen. In 
2019 gaan we met Kijk op Welzijn het volgende doen: 

 de rol van welzijn in de wijkteams verder verankeren. We zetten in op het bij elkaar brengen van welzijn en de 1e 
lijnszorg. We betrekken daarbij sport, gezondheid en cultuur. 

 de verbinding tussen vrijwilligers, mantelzorgers en professionele zorg verbeteren. De positie van mantelzorgers willen 
we versterken, waaronder ook de jonge mantelzorgers. We willen dat zij zelf regie kunnen voeren en minder overbelast 
raken. Kijk op Welzijn heeft een belangrijke rol hierin door onder andere de inzet van mantelzorgondersteuning en het 
Signalerend Huisbezoek.  

 het accent leggen op vroegtijdige aanpak van eenzaamheid, behoud van zelfregie en digitale vaardigheid. 
 
Ook gaan we in 2019 door met de twee Buurtkamers. De mogelijkheden van eetcafé ‘heel gewoon’ van Humanitas geeft 
bewoners uit de wijk Nieuweland de gelegenheid te koken of te eten in een gezellige sfeer. Een plek waarin ontmoeting, 
verbinding en samen dingen delen centraal staan. Dit gebeurt samen met de cliënten van Humanitas DMH en andere 
organisaties, buurtbewoners, vrijwilligers en begeleiders. 
 
8. BLOK0180  
In 2019 gaan we het gebruik van het jongerencentrum BLOK0180 verder optimaliseren. Hiertoe zal het jongerencentrum 
meer gepromoot worden onder de doelgroep. We intensiveren de samenwerking met het middelbaar onderwijs voor het 
ontplooien van (buiten-)schoolse activiteiten. Datzelfde geldt voor de samenwerking met theater Het Kruispunt. We 
stimuleren het gebruik van de ruimte in de daluren voor buurtactiviteiten en andere maatschappelijke doeleinden. 
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9. Promoten mantelzorg vriendelijk werken in Barendrecht 
In 2019 zetten we in op het thema mantelzorg en werk. We investeren in de bewustwording rondom dit thema bij inwoners 
en bedrijven. Ook onderzoeken we op welke wijze we hierin een ondersteunende rol kan bieden. Er leven nog veel taboes 
en vooroordelen rondom het thema werk en mantelzorg. Werkgevers en werknemers zijn nog zoekende naar hun eigen 
verantwoordelijkheid en rol. De combinatie werk en mantelzorg wordt gezien als een lastig thema. Hetzelfde geldt voor de 
combinatie mantelzorg en school voor onze jongere mantelzorgers. Het vraagt om een investering in bewustwording en 
ondersteuning. Het doel is om de combinatie van werk en mantelzorg mogelijk te maken. Om extra aandacht te trekken 
voor dit onderwerp, is in 2017 gestart met de Buzz on Tour in gemeente Barendrecht. 
 
10. Welzijn en wijkteams en welzijn op recept 
De welzijnsgeneralist speelt in 2019 een verbindende rol tussen het wijkteam en de partners hieromheen. Met het oog op 
de transformatie van formele naar informele zorg investeren we in  samenwerking met welzijn en de jeugdgezondheidszorg. 
In 2019 zetten we de samenwerking met huisartsen volgens het concept “welzijn op recept” voort. Welzijn op recept is een 
aanpak waarbij mensen die kampen met psychosociale problemen worden ondersteund bij het versterken van hun 
gezondheid en welzijn. Kern van de aanpak is dat een huisarts, of welzijnsgeneralist, de persoon met psychosociale 
klachten, doorverwijst naar een zogenaamd ‘welzijnsarrangement’. 
 
11. Vergunninghouders 
De toestroom van vluchtelingen is enigszins gestabiliseerd en daardoor is de taakstelling voor het huisvesten van 
vergunninghouders dat ook. Voor 2019 zijn, in tegenstelling tot voorgaande jaren, nog geen prognoses bekend. De 
taakstelling voor de eerste helft van 2018 hebben we volledig behaald. Hierdoor kunnen we voor de tweede helft van dit 
jaar en voor 2019 ons richten op de reguliere taakstelling.  
De vergunninghouders worden vanaf het moment van huisvesting opgevangen en begeleid. De vergunninghouders worden 
wegwijs gemaakt binnen de nieuwe leefomgeving op weg naar zelfredzaamheid. In 2019 willen we workshops organiseren 
waarin we vergunninghouders voorlichten op het gebied van financiën. Ook heeft integratie en participatie de aandacht. 
Er worden diverse activiteiten en pilots opgezet. Deze pilots houden verschillende beschikbare participatiemogelijkheden 
en empowerment trajecten voor vergunninghouders in. Het Platform Opvang en Begeleiding Vergunninghouders zorgt voor 
de afstemming en organiseert diverse activiteiten om draagvlak te creëren en vrijwilligers en maatjes te werven onder 
inwoners van Barendrecht.2 
 
Werk en inkomen 
 
1. Participatie & werk 
 
Algemeen 
Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Het 
principe is: werk gaat voor inkomen. De gemeente biedt mensen ondersteuning om aan het werk te gaan. Lukt dit niet? 
Dan komt iemand in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Daarnaast bieden we degenen die (nog) niet aan het werk 
kunnen, een traject gericht op het voorbereiden op en vinden van werk, vrijwilligerswerk en/of tegenprestatie aan. 
 
Klantenbestand in lijn brengen met landelijke en regionale ontwikkeling 
In 2019 hebben we als doel om het nog onbenutte arbeidspotentieel te ontwikkelen en re-integratietrajecten efficiënter in 
te richten. Daarnaast nemen we maatregelen om onrechtmatig beroep op inkomensvoorzieningen tegen te gaan. De 
ontwikkeling van het klantenbestand zal daardoor meer in de lijn komen van de landelijke en regionale ontwikkelingen. Het 
tekort op de Rijksmiddelen BUIG zal door deze maatregelen afnemen.  
In de eerste helft van 2018 zijn maatregelen voorbereid, die leiden tot een extra investering in de interne organisatie in de 
tweede helft van 2018 en in 2019. Daardoor kunnen we onder andere de werkprocessen  up-to-date maken en houden, 
inhoudelijke operationele coördinatie door senioren invoeren, en de gemiddelde caseload van een klantmanager laten 
dalen naar 80 klanten.  
Een lagere caseload per klantmanager zorgt ervoor dat we klanten intensiever en gerichter kunnen begeleiden. Ook kunnen 
we voldoende aandacht geven aan handhaving van diverse verplichtingen zoals de informatieverplichting, arbeids- en re-
integratieverplichtingen, tegenprestatie, Wet taaleis, inburgeringsverplichtingen. We maken een inhaalslag met klanten die 
in de afgelopen periode onvoldoende begeleiding hebben gekregen. 
Ook willen we de instrumenten die we inzetten voor de re-integratie van specifieke doelgroepen, verder uitbreiden. 
Daarnaast gebruiken we een deel van de investering voor het doorontwikkelen van de integrale dienstverlening in het 
sociale domein, waaronder de verbinding met wijkteams. 
 

                                                           
2 Zie ook bij Onderwijs, punt 6. Inburgering. 
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2. Minimabeleid 
In 2019 gaan we de zorgpolis voor minima Europees aanbesteden. De huidige contracten van de aanbieders CZ en DSW 
voldoen niet meer aan de wettelijke eisen en moeten daarom worden vernieuwd via een aanbesteding. Het nieuwe 
contract gaat in per het verzekeringsjaar 2020. 
In 2019 loopt het beleid ‘armoedebestrijding in het sociaal domein’ af en bereiden we ons voor op nieuw beleid dat in 2020 
ingaat. Het nieuwe beleid stellen we integraal op. We willen voorkomen dat burgers in een maatschappelijk isolement 
komen en daardoor niet mee kunnen doen. Dit willen we doen door de ondersteuning te bieden die nodig is via een 
integrale aanpak van het gezin en het bieden van maatwerk waar dat nodig is. 
Burgers moeten weten wat voor regelingen er zijn en welke ondersteuning mogelijk is als je een laag inkomen hebt. We 
gaan daarom inzetten op de communicatie: duidelijke brieven, toegankelijke website, uitnodigende folder en het 
informeren van de partners zodat zij deze kennis weer kunnen overdragen op de burgers. 
 
3. Schulddienstverlening 
In 2017 hebben wij de aanbesteding voor schulddienstverlening afgerond. Deze aanbesteding heeft geleid tot een 
uitbreiding in formatie en een verandering in werkwijze. Deze verandering in werkwijze is in 2018 geïmplementeerd. Deze 
verandering houdt in dat er meer aandacht gegeven wordt aan preventie, begeleiding en nazorg. Hiervoor hebben we de 
werkwijze gewijzigd en zijn processen daarop aangepast. In 2019 willen wij het volgende bereiken: 

 De klantmanagers schulddienstverlening stemmen de begeleiding van de inwoner af met de wijkteams en 
maatschappelijke partners. 

 We bewaken de kwaliteit van de dienstverlening van de partners door regelmatig in gesprek te gaan over de resultaten 
van de dienstverlening. We bieden intervisie en we voeren regelmatig evaluatiegesprekken.  

 We verbeteren en versterken onze schriftelijke informatievoorzieningen zoals folders en onze website. Daarnaast 
willen we voorlichting bieden aan inwoners over financiën. Dit doen we ook voor vergunninghouders in de vorm van 
een workshop. 

 De wijkteams en/ of andere partners voorzien we van kennis over financiële problematiek. 
 
In 2019 loopt het beleid ‘beleidsplan schulddienstverlening 2016-2019‘ af en bereiden we ons voor op nieuw beleid dat in 
2020 ingaat. Het nieuwe beleid stellen we integraal op.  
De rijksoverheid heeft in haar regeerakkoord een aantal maatregelen beschreven en deze zijn verder uitgewerkt in het 
Interbestuurlijk Programma. Deze maatregelen vallen onder de brede schuldenaanpak. Een aantal maatregelen heeft 
betrekking op de uitvoering van schulddienstverlening door de gemeente. Het Rijk maakt met de gemeente nog afspraken 
over: het verbeteren van de toegang schulddienstverlening, waaronder het verkorten van de wachttijden, integraal werken, 
het bieden van preventie en vroegsignalering, samenwerken met andere partijen om onnodig oplopen van schulden te 
voorkomen. Het Rijk geeft deze afspraken nader vorm. Daarna bekijken we wat dit betekent voor de Barendrechtse aanpak. 
De eventuele financiële consequenties hiervan zijn nog onbekend. 
Tot slot is er een wetsvoorstel in voorbereiding over het adviesrecht van gemeenten aan de rechtbank over het instellen 
van beschermingsbewind. De rechter betrekt de gemeente dan bij de vraag of beschermingsbewind in geval van 
problematische schulden de oplossing is. De gemeente kan dan ook schulddienstverlening aanbieden. De rechtbank kan 
ook andere alternatieven bekijken. Omdat het een wetsvoorstel is in voorbereiding, is nu niet duidelijk wanneer dit 
wetsvoorstel in werking treedt (als deze wordt aangenomen). Ook zijn om die reden de gevolgen voor de Barendrechtse 
aanpak nog niet duidelijk.  
 
Jeugd 
 
1. Van Transitie naar Transformatie  
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdhulp (de transitie). Door de Jeugdhulp dichterbij de 
inwoner en het op een andere wijze te organiseren, is de verwachting dat de zorgvraag afneemt (transformatie). De 
veronderstelling hierbij is dat gemeenten problemen bij jongeren eerder signaleren. Daardoor kunnen we meer preventieve 
en goedkopere hulp inzetten, met als gevolg dat de duurdere zorgvraag zal verminderen. Een evaluatie van de Jeugdwet 
wijst uit dat de transitie goed is gelukt. Dat betekent dat de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulptaken 
is geslaagd. De beoogde transformatie moet volgens de evaluatie bij de meeste gemeenten nog grotendeels vorm krijgen. 
De transformatie gaat over de verandering van de werkwijze en dat kost tijd. We verwachten dat de kosten van het 
zorggebruik niet op korte termijn zullen dalen. 
In Barendrecht zijn de eerste tekenen van de transformatie zichtbaar geworden. Dit doordat de inzet van ambulante, lokaal 
gecontracteerde jeugdhulp is toegenomen ten gunste van de inzet van specialistische jeugdhulp (gecontracteerd vanuit de 
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond). Deze trend willen we de komende jaren voortzetten. 
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2. Wijkteams 
We blijven zowel landelijk, regionaal als lokaal een ontwikkeling zien waarbij de inzet voor jeugdhulp en daarmee de kosten 
stijgen. Het beroep op de wijkteams blijft groot en dit hebben we de afgelopen jaren zien groeien. In Barendrecht hebben 
we het beeld dat de jeugdigen de wijkteams goed weten te vinden. Door de toename van de vraag, neemt de werkdruk in 
de wijkteams toe en nemen ook de kosten van het zorggebruik toe. 
In 2017 heeft de Rekenkamer in Barendrecht onderzoek gedaan naar het functioneren van de wijkteams. De Rekenkamer 
heeft via het rapport ‘een taak voor de boeg’ beschreven welke knelpunten zij zijn tegengekomen. Ook heeft de 
Rekenkamer een aantal aanbevelingen gedaan om die knelpunten op te lossen. Op 6 maart 2018 heeft de Rekenkamer de 
bevindingen gepresenteerd in de gemeenteraad. De raad heeft daarop besloten dat alle aanbevelingen van de Rekenkamer 
worden overgenomen. In het laatste kwartaal van 2018 zal het verbeterplan aan u worden voorgelegd. Hier komt onder 
andere in naar voren dat we de positionering, rollen en de taken van de wijkteams scherper willen definiëren.   
 
3. Maatwerkvoorzieningen Jeugd 
Het Rijk werkt toe naar de inwerkingtreding van de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel per 1 januari 2020. 
Hiermee wordt het woonplaatsbeginsel vereenvoudigd. In het nieuwe woonplaatsbeginsel hoeft – voor het bepalen van de 
verantwoordelijke gemeente – het gezag niet meer te worden uitgezocht. Voor de bepaling van de woonplaats wordt 
gekeken naar de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). 
De wijziging heeft gevolgen voor de verdeling van de financiële middelen. Daarnaast heeft het invloed op het organiseren 
van de administratieve processen en de afspraken in de uitvoering. 
Voor jeugdigen die emotionele, psychosociale of psychiatrische problemen hebben, hebben we zowel lokaal als regionaal 
laagdrempelige hulp en ondersteuning beschikbaar. We willen dat het nieuwe resultaatgericht systeem een goede basis 
gaat vormen voor maatwerk in gezinnen. Er is tijd nodig voor zorgaanbieders en professionals in de wijkteams om te leren 
in welke situatie welk arrangement passend is. 
 
4. Jeugdpreventie 
Via de Agenda Jeugd Barendrecht pakken wij de regierol als gemeente op en werken samen met maatschappelijke partners 
en de jeugd in het uitvoeren van het beleid. Wij zetten in op preventie door onder andere: 
 

 het aanbieden van preventieve cursussen (weerbaarheid-, sociale vaardigheidstrainingen en Kinderen in 
Echtscheiding situaties); 

 de inzet van de orthopedagoog voor het beantwoorden van opgroei- en opvoedvragen; 

 Home Start; 

 Pak je Kans-trajecten. 
 
Wij zetten ook in op kinder- en jongerenparticipatie in de gemeente. Dit doen wij onder meer in samenwerking met 
Stichting Open Limonade. Via de zogenaamde Doorlopende Participatielijn leren jongeren actief participeren en 
meedenken over allerlei zaken in de gemeente en het gemeentelijk beleid. Samen met onze nieuwe Kinderburgemeester 
werken wij aan meer participatie en inbreng vanuit de jeugd op het gemeentelijk beleid. In 2019 zal een jongerenraad 
geïnstalleerd worden. 
 
5. Jeugdgezondheidszorg  
Per 1 januari 2018 is het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wettelijk verankerd in de Wet publieke gezondheid (WPG). 
Hierdoor valt de uitvoering van het RVP vanaf 1 januari 2019 onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van gemeenten. De 
bekostiging van RVP wordt overgeheveld naar gemeenten. De uitvoering van het RVP wordt momenteel al integraal door 
Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond (CJG) uitgevoerd in samenhang met het Basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ). 
Het betreft voorlopig een wijziging in de financieringsstroom.  
 

 
Volksgezondheid en milieu 

 
De gemeente geeft samen met de GGD Rotterdam Rijnmond uitvoering aan het lokale gezondheidsbeleid. We geven 
uitvoering aan een aantal basistaken zoals: 

 het voorkomen van  infectieziekten 

 medische milieukundige zorg 

 inspecties kinderopvang. 
 
Daarnaast zetten we in op het bevorderen van een gezonde leefstijl, zoals meer bewegen en het terugdringen van alcohol- 
en drugsgebruik. We maken gebruik van de inzichten uit de volwassenenmonitor GGD 2016 en de jongerenmonitor 2015. 
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In verband met de toenemende vergrijzing heeft ouderengezondheid onze aandacht. We gaan eenzaamheid tegen en 
geven een aanpak dementie vorm. Hierbij participeren we ook in de regionale aanpak op dit vlak.  We gebruiken de 
uitkomsten van de door Zorgimpuls in 2017 uitgevoerde gemeentescan om een wijkgerichte aanpak welzijn en zorg vorm 
te kunnen geven. We doen dit in nauwe samenwerking met de wijkteams en externe partners. 
We werken aan het thema rookvrije generatie. De ambitie is het aantal rookvrije locaties uit te breiden. Wij denken hierbij 
aan rookvrije schoolpleinen en de kinderboerderij. 
Ook in 2019 werken we aan voorlichting en training over reanimatie. Vrijwilligersorganisatie st. ZBR ondersteunt ons ook 
dit jaar om minimaal 50 inwoners op te leiden tot burgerhulpverlener. 
 

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 
 

Nr. BBV Indicator Beschrijving indicator Begroting 2019 Begroting 2018 

BD NL BD NL 

1. Demografische druk 
(bron: CBS) 

De som van het aantal 
personen van 0 tot 20 jaar en 
65 jaar of ouder in verhouding 
tot de personen van 20 tot 65 
jaar. 

75% 
(2018) 

69,6% 
(2018) 

74,2% 
(2017) 

69% 
(2017) 

2. Niet-sporters 
(bron: CBS+RIVM) 

Het percentage inwoners dat 
niet sport ten opzichte van het 
totaal aantal inwoners. 

52,7% 
(2016) 

48,7% 
(2016) 

42,3% 
(2012) 

46,6% 
(2012) 

3. Banen 
(bron: LISA) 

Het aantal banen, per 1.000 
inwoners in de leeftijd van 15-
64 jaar. 

825 
(2017) 

758,2 
(2017) 

808,8 
(2016) 

744 
(2016) 

4. Vestigingen 
(bron: LISA) 

Het aantal vestigingen van 
bedrijven, per 1.000 inwoners 
in de leeftijd van 15-64 jaar. 

126,8 
(2017) 

139,7 
(2017) 

125,1 
(2016) 

134 
(2016) 

5. Lokale inkoop 
(bron: gemeente 
Barendrecht) 

Het percentage lokale inkoop 
ten opzichte van de totale 
inkoop (streven is 30%). 

26% 
(2017) 

n.v.t. 23% 
(2016) 

n.v.t. 

6. Netto 
arbeidsparticipatie 
(bron: CBS) 

Het percentage van de 
werkzame beroepsbevolking 
ten opzichte van de  
beroepsbevolking. 

69,9% 
(2017) 

66,7 
(2017) 

69,2% 
(2016) 

65,4% 
(2016) 

7. Functiemenging 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. 

57,3% 
(2017) 

52,4% 
(2017) 

56,9% 
(2016) 

52,1% 
(2016) 

8. Bijstandsuitkeringen 
(bron: CBS) 

Het aantal personen met een 
bijstandsuitkering, per 1.000 
inwoners. 

19,8 
(2017) 

41,1 
(2017) 

17,1 
(2016) 

41,3 
(2016) 

9. Lopende re-
integratievoorzieningen 
(bron: CBS) 

Het aantal lopende re-
integratievoorzieningen, per 
1.000 inwoners in de leeftijd 
van 15-64 jaar. 

21,2 
(2017) 

29 
(2017) 

18,8 
(2016) 

25,5 
(2016) 

10. Wmo-cliënten met 
maatwerkarrangement 
(bron: CBS) 

Een maatwerkarrangement is 
een vorm van specialistische 
ondersteuning binnen het 

46 
(2017) 

57 
(2017) 

40 
(2016) 

54 
(2016) 
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Nr. BBV Indicator Beschrijving indicator Begroting 2019 Begroting 2018 

BD NL BD NL 

kader van de Wmo, per 1.000 
inwoners.  

11. % kinderen in armoede 
(bron: Verwey Jonker 
Instituut) 

Het percentage kinderen tot 18 
jaar dat in een gezin leeft dat 
van een bijstandsuitkering 
moet  
rondkomen. 
 
 

3,1% 
(2015) 

6,58% 
(2015) 

3,1% 
(2015) 

6,58% 
(2015) 

12. % jeugdwerkloosheid 
(bron: Verwey Jonker 
Instituut) 

Het percentage werkeloze 
jongeren (16-22 jaar). 

1,23% 
(2015) 

1,52% 
(2015) 

1,23% 
(2015) 

1,52% 
(2015) 

13. Voortijdige 
schoolverlaters tot (VO 
+ MBO) % 
(bron: DUO)  

Het percentage van het totaal 
aantal leerlingen (12 - 23 jaar) 
dat voortijdig, dat wil zeggen 
zonder startkwalificatie, het 
onderwijs verlaat. 

1,4% 
(2016) 

1,7% 
(2016) 

1,7% 
(2014) 

2% 
(2014) 

14. Absoluut verzuim 
(bron: Ingrado) 

Het aantal leerplichtigen dat 
niet staat ingeschreven op een 
school, 
 per 1.000 leerlingen. 

0,45 
(2017) 

1,82 
(2017) 

0,23 
(2016) 

2,01 
(2016) 

15. Relatief verzuim 
(bron: Ingrado) 

Het aantal leerplichtigen dat 
wel staat ingeschreven op een 
school, maar ongeoorloofd 
afwezig is, per 1.000 
leerlingen. 

19,65 
(2017) 

26,58 
(2017) 

24,02 
(2016) 

26,88 
(2016) 

16. Jongeren met 
jeugdhulp 
(bron: CBS) 

Het percentage jongeren tot 
18 jaar met jeugdhulp ten 
opzicht van alle jongeren tot 
18 jaar. 

7,3% 
(2017) 

9,7% 
(2017) 

8,8% 
(2016) 

10,7% 
(2016) 

17. Jongeren met 
jeugdbescherming 
(bron: CBS) 

Het percentage jongeren tot 
18 jaar met een 
jeugdbeschermingsmaatregel 
ten opzichte van alle jongeren 
tot 18 jaar. 

0,6% 
(2017) 

1% 
(2017) 

0,7% 
(2016) 

1,2% 
(2016) 

18. Jongeren met 
jeugdreclassering 
(bron: CBS) 

Het percentage jongeren (12-
22 jaar) met een 
jeugdreclasseringsmaatregel 
ten opzichte van alle jongeren 
(12-22 jaar). 

0,3% 
(2017) 

0,4% 
(2017) 

0,2% 
(2016) 

0,5% 
(2016) 

19. Jongeren met een 
delict voor de rechter 
(bron: Verwey Jonker 
Instituut) 

Het percentage jongeren (12-
21 jaar) dat met een delict 
voor de rechter is verschenen. 

0,93% 
(2015) 

1,45% 
(2015) 

0,93% 
(2015) 

1,45% 
(2015) 
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Overzicht lasten en baten programma 3 Samen leven, leren en werken 
 

 
 
 
  

taakveld lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten 

0.3 beheer overige gebouwen en gronden 1.358.700 1.344.000 1.341.000 1.471.300 1.422.100 1.621.300 1.420.300 1.696.300 1.403.100 1.696.300

3.1 economische ontwikkeling 313.000 95.000 305.500 95.000 299.700 95.000 299.100 95.000 298.800 95.000

3.2 fysieke bedrijfsinfrastructuur 29.900 0 30.100 0 29.100 0 29.000 0 29.000 0

3.3 bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 0 309.600 0 309.600 0 309.600 0 309.600 0 309.600

3 economie 1.701.600 1.748.600 1.676.600 1.875.900 1.750.900 2.025.900 1.748.400 2.100.900 1.730.900 2.100.900

4.2 onderwijshuisvesting 4.851.100 835.500 4.738.700 1.095.700 4.889.900 1.095.700 4.836.200 1.095.700 4.752.700 1.095.700

4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.885.300 665.100 1.897.900 705.000 1.858.400 705.000 1.928.900 705.000 1.912.500 705.000

4 onderwijs 6.736.400 1.500.600 6.636.600 1.800.700 6.748.300 1.800.700 6.765.100 1.800.700 6.665.200 1.800.700

5.1 sportbeleid en activering 604.300 0 640.300 0 601.800 0 601.300 0 601.000 0

5.2 sportaccommodaties 3.510.200 1.192.200 3.809.400 1.516.400 4.008.500 1.516.400 4.039.600 1.516.400 3.996.700 1.516.400

5.3 cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 2.066.100 288.200 1.929.900 335.200 1.929.000 335.200 2.001.900 335.200 1.996.000 335.200

5.5 cultureel erfgoed 61.600 0 62.500 0 61.500 0 61.400 0 61.400 0

5.6 media 807.200 121.000 804.800 121.000 805.400 121.000 804.200 121.000 801.200 121.000

5.7 openbaar groen en (openlucht)recreatie 4.617.300 40.200 5.043.100 43.100 4.979.400 43.100 4.992.600 43.100 4.995.600 43.100

5 sport cultuur en recreatie 11.666.700 1.641.600 12.290.000 2.015.700 12.385.600 2.015.700 12.501.000 2.015.700 12.451.900 2.015.700

6.1 samenkracht en burgerparticipatie 2.806.300 148.300 2.817.400 151.400 2.815.800 151.400 2.818.200 151.400 2.815.700 151.400

6.2 wijkteams 2.352.500 0 3.104.100 0 3.049.100 0 3.048.400 0 3.048.100 0

6.4 begeleide participatie 33.000 0 33.000 0 33.000 0 33.000 0 33.000 0

6.3 inkomensregelingen 9.686.300 7.477.400 9.483.500 7.477.400 9.459.800 7.477.400 9.457.200 7.477.400 9.456.200 7.477.400

6.5 arbeidspart. -instrumenten gericht op toeleiding naar werk 1.200.600 0 1.217.500 0 1.188.500 0 1.186.200 0 1.185.200 0

6.6 maatwerk-voorzieningen (WMO) 1.129.500 0 1.522.700 0 1.499.500 0 1.497.000 0 1.496.000 0

6.71 maatwerkdienstverlening 18+ 4.673.800 693.100 4.832.600 503.100 4.753.000 503.100 4.772.900 503.100 4.772.400 503.100

6.72 maatwerkdienstverlening 18- 6.808.900 0 6.998.600 0 6.903.500 0 6.872.800 0 6.809.200 0

6.81 geëscaleerde zorg 18+ 124.900 0 125.600 0 123.200 0 122.900 0 122.800 0

6.82 geëscaleerde zorg 18- 1.715.900 0 1.716.400 0 1.712.500 0 1.712.100 0 1.711.900 0

6 sociaal domein 30.531.700 8.318.800 31.851.400 8.131.900 31.537.900 8.131.900 31.520.700 8.131.900 31.450.500 8.131.900

7.1 volksgezondheid 1.736.300 22.900 1.754.200 22.900 1.763.000 22.900 1.757.100 22.900 1.747.000 22.900

7 volksgezondheid en milieu 1.736.300 22.900 1.754.200 22.900 1.763.000 22.900 1.757.100 22.900 1.747.000 22.900

totaal programma 3 Samen Leven, Leren en Werken 52.372.700 13.232.500 54.208.800 13.847.100 54.185.700 13.997.100 54.292.300 14.072.100 54.045.500 14.072.100

2022

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2018 2019 2020 2021
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Toelichting 2018-2022 
 

3 economie 
Taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden 
De investering in het Hart van Carnisselande zal naar verwachting pas in 2019 zijn gerealiseerd. Dat betekent dat de kapitaallasten een jaar opschuiven naar 2020. De huurinkomsten 
van het pand aan de Maasstraat 28 (Politiebureau) zijn opgenomen in de begroting van de gemeente Barendrecht, na de overname van de activa en passiva van de Stichting 
Gebouwenbeheer Barendrecht (SGB).  
 

4 onderwijs 
Taakveld 4.2 onderwijshuisvesting 
Met de overname van de activa en passiva van de SGB zijn ook de multifunctionele accommodaties Riederpoort en Vrijenburgpoort opgenomen in de begroting van de gemeente 
Barendrecht. Deze accommodaties bestaan uit een schoolgedeelte, een gedeelte voor de kinderopvang en een sporthal. Deze worden toegerkend aan de verschillende taakvelden 
waar ze betrekking op hebben. Bij dit taakveld dus het schoolgedeelte.  
Taakveld 4.3 onderwijsbeleid en leerlingzaken 
Dit betreft het gedeelte van de kinderopvang van de accommodaties Riederpoort en Vrijenburgpoort. 
 

5 sport cultuur en recreatie 
Taakveld 5.1 sportbeleid en activering 
In de Voorjaarsnota 2019 is opgenomen om in 2019 een investeringssubsidie ter beschikking te stellen aan de Roeivereniging Barendrecht van € 35.300. 
Taakveld 5.2 sportaccommodaties 
Momenteel worden de installaties van het zwembad Inge de Bruijn op een duurzame wijze vervangen. De gemeente financiert deze investering waarvan de kapitaalasten vanaf 
2019 op onze begroting drukken. Vanaf 2019 worden echter voor hetzelfde bedrag huurinkomsten ontvangen van het Inge de Bruijn Zwembad. Daarnaast is hier het gedeelte van 
de sporthal van de accommodaties Riederpoort en Vrijenburgpoort opgenomen. 
 
Taakveld 5.3 cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 
In de periode 2016-2018 zijn er extra subsidies verstrekt aan de gebruikers van Het Kruispunt. Aan het theater om het gemis aan horeca-inkomsten op te vangen en aan de bibliotheek 
voor meer serviceverlening in de vorm van meer boeken en ruimere openingstijden. Vanaf 2019 stopt deze ingroeiregeling en moeten beide organisaties zelf zorgen voor meer 
inkomsten via leden en kaartverkoop. Voor het cultureel centrum De Baerne zijn vanaf 2019 nieuwe huurovereenkomsten met hogere tarieven vastgesteld. Dit leidt tot hogere 
(huur)inkomsten. 
 

Taakveld 6 sociaal domein 
Een groot deel van deze budgetten worden via de integratie-uitkering uit de algemene uitkering ontvangen. Vanwege de taakstellende bezuinigingen en mutaties die het Rijk de 
afgelopen jaren heeft opgelegd, wordt hierbij het principe inkomsten = uitgaven gehanteerd. De budgetten blijken niet toereikend te zijn. Vandaar dat er in de 2e Tussenrapportage 
2018 is voorgesteld om deze structureel bij te ramen. Dit is verwerkt in de meerjarenbegroting 2019-2022.  
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Programma 4 Ruimte en wonen 
 

 
 
 

Beschrijving 
Binnen het programma Ruimte en Wonen komen de activiteiten op het gebied van verkeer en vervoer, volksgezondheid en 
milieu en de volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VROSV) aan bod. Voor een specificatie 
verwijzen wij naar het overzicht van lasten en baten aan het einde van dit programma. Hierin krijgt u tot op taakveldniveau 
inzicht in de budgetten van het programma Ruimte en Wonen. 

 

Doelstelling 
De gemeente streeft ernaar een aantrekkelijke woon- en werkgemeente te zijn. Met het ontwikkelen van het wonen, de 
woonomgeving en de leefomgeving in wijken en buurten werken wij aan het duurzaam vitaal maken van Barendrecht. 
Hierbij is het uitgangspunt: behoud en/of versterking van eigenheid, karakter en sfeer van onze gemeente. 
 

Ontwikkelingen en beleidsvoornems 
Bij het opstellen van een begroting is het essentieel om een zo reëel mogelijk beeld van het komende (begrotings)jaar te 
hebben. Belangrijk hierbij zijn relevante ontwikkelingen die nu al plaatsvinden en ontwikkelingen die wij op korte termijn 
verwachten. Voor 2019 stellen wij een aantal beleidsvoornemens op gebaseerd op de ontwikkelingen en ook de nieuwe 
taken die de gemeente op zich heeft genomen. In deze beleidsvoornemens geven wij aan wat wij willen bereiken, en wat 
wij daarvoor gaan doen. 
 
1. Herinrichting begraafplaats Scheldestraat 
De eerste fase van de werkzaamheden op de begraafplaats Scheldestraat is medio 2108 opgeleverd. Bijna een jaar heeft er 
groot onderhoud plaats gehad. Er is nieuwe drainage, verharding en beplanting aangebracht, graven geruimd, grafstenen 
rechtgezet en het monumentale gebouw is gerestaureerd. In 2019 wordt de tweede en tevens laatste fase uitgevoerd. In 
deze fase wordt een grafveld opnieuw ingericht. 
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2. Integraal afvalbeleid 
In 2050 moet Nederland volledig Circulair zijn. Deze ambitie heeft het Rijk gesteld als uitdaging voor overheden, bedrijven 
en instellingen. Voor het realiseren van deze ambitie op het gebied van huishoudelijk afval is er in 2014 een uitvoeringsplan 
VANG huishoudelijk afval opgesteld. Hierin staat onder andere dat het huishoudelijk restafval moet zijn gereduceerd tot 
100 kg per inwoner per jaar in 2020. Om het afvalscheidingspercentage te verhogen is in 2018 een aanzet tot een 
communicatie- en bewustwordingscampagne gegeven. Deze wordt in 2019 verder ontwikkeld, geïntensiveerd en uitgerold. 
Daarnaast is in de loop van 2018 vulgraadmeting op de ondergrondse containers geïntroduceerd waardoor de 
inzamelingslasten vanaf 2019 lager zullen zijn. 
In het eerste kwartaal van 2019 wordt het afvalinzamelingsbeleid (vanaf nu grondstoffeninzamelingsbeleid) ter 
besluitvorming aan de raad voorgelegd. Dit beleid is gericht op het behalen van een zo hoog mogelijk milieurendement 
tegen zo gering mogelijke kosten, waarbij service, efficiëntie en betaalbaarheid uitgangspunten zijn. Het nieuwe 
afvalinzamelingsbeleid kan tot beheersing van de jaarlijks sterk stijgende inzamelingskosten leiden. Deze worden 
veroorzaakt door een sterke verhoging van de belasting op restafval (van 100% en meer in 2019) door het Rijk en de 
verwerkingskosten. 
De raad heeft in 2017 een voorbereidingskrediet voor een verdere uitwerking van het Circulair Centrum beschikbaar 
gesteld. Medio 2019 zal besluitvorming over de planontwikkeling en realisatie plaatsvinden.  
 
3. Bodemkwaliteitskaart 
Eénmaal in de vijf jaar actualiseren wij de bodemkwaliteitskaart. In 2018 startten wij met deze actualisatie. In 2019 bieden 
wij de stukken ter vaststelling aan. Tegelijkertijd evalueren wij de Nota Bodembeheer met mogelijke aanpassingen. 
 
4. Balans op de lokale woningmarkt 
Wij actualiseren met de woningcorporaties de prestatieafspraken zoals eerder afgesproken in de “Woonvisie Barendrecht 
2016-2025”. Zo willen wij optimaal uitvoering geven aan het lokale woonbeleid. De doorstroomregeling grote woningen is 
op basis van de Woonvisie ingevoerd. Dankzij deze regeling stromen ouderen met voorrang en met ontvangst van een 
verhuisbijdrage door uit hun sociale eengezins huurwoning naar een kleiner levensloopbestendig appartement. De 
vrijkomende eengezinswoning wordt met voorrang aangeboden aan lokale woningzoekenden. Na evaluatie besluiten wij 
met de corporatie of de regeling wordt voortgezet. Verder stellen wij met partners de nieuwe regionale 
huisvestingsverordening op die vastegesteld moet worden. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is om 25% van de 
vrijkomende sociale huurwoningen met voorrang aan lokale woningzoekenden te blijven toewijzen. 
 
5. Sociale en middeldure woningvoorraad 
Door de sloopplannen in Rotterdam-Zuid (die inmiddels iets in omvang zijn afgenomen) ligt er een vraag bij onder andere 
Barendrecht om meer sociale woningen te realiseren. De sociale voorraad is voor de Barendrechtse bevolking in principe 
voldoende groot maar een deel wordt bewoond door huishoudens met een te hoog inkomen (goedkope scheefwoners). 
Om dit goedkope scheefwonen te verminderen, wordt er in Barendrecht ook minimaal 25% in de middeldure huursector 
gebouwd. Zo stromen goedkope scheefwoners door uit hun sociale huurwoning naar een middeldure huurwoning. Wij 
monitoren in hoeverre extra uitbreiding van de sociale voorraad (bovenop de in de woonvisie vastgestelde 25%) 
noodzakelijk en mogelijk is. 
 
6. Huisvesting vergunninghouders 
Per 1 juli 2018 behaalden wij de taakstelling voor huisvesting van vergunninghouders. Wij verzorgen nu voornamelijk de 
coördinatie tussen de corporaties voor de huisvesting van toekomstige vergunninghouders in corporatiewoningen. De 
grootste inzet is nu op taal, integratie, werk en inkomen voor de vergunninghouders.  
 
7. Waalvisie 
Begin 2017 stelde de raad de Waalvisie als kaderstellend document vast. Het doel van de visie is voortzetting van de 
bijzondere kwaliteiten van de Waal en haar oevers en het vergroten van de recreatieve beleefbaarheid. Voor Barendrecht 
is een belangrijk onderdeel een nieuwe haven voor kleine plezierboten. Inmiddels vorderen de voorbereidingen hiervan. 
Daarnaast gaan we aan de slag met recreatieve voorzieningen, zoals een aanlegsteiger, een wandelpad langs de Waal, 
natuurontwikkeling (en bescherming) en de revitalisering van het gebied de Wevershoek. Het geld wat de raad voor de 
Waalvisie beschikbaar stelde is door een subsidie van de Landschapstafel verdubbeld. Er is een watersportvereniging 
opgericht die de haven gaat beheren. Om goede voorzieningen aan te bieden hebben zij een clubhuis nodig. Voor de bouw 
van dit clubhuis vraagt de watersportvereniging een subsidie aan. 
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8. Toekomst Natuur en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) 
Het NRIJ zit in een transitiefase. In maart 2018 tekenden de vijf deelnemende gemeenten een intentieovereenkomst om 
gezamenlijk met het NRIJ door te gaan na uittreding van Rotterdam en Provincie Zuid-Holland. Afgesproken was om de 
organisatievorm aan te passen om zelf meer regie en sturing te houden, mede om naar besparingsmogelijkheden te kijken 
in beheer en onderhoud van groengebieden. De uitvoering van deze aanpassing gaat verder in 2019. Gaandeweg zien wij 
of de uitvoeringskosten voldoende is en of er eventuele extra proceskosten nodig zijn. Vooralsnog wijkt de NRIJ-begroting 
2019 niet af van voorgaande jaren, op indexering na. 
 
9. Centrumaanpak 
De Centrumaanpak heeft als doel bij te dragen aan een aantrekkelijk en levendig centrum met voldoende voorzieningen, 
winkels en levensloopbestendige woningen. De ontwikkellocaties voor woningbouw kunnen op een organische wijze door 
marktpartijen worden ontwikkeld. De gemeente faciliteert waar nodig, ook pakt de gemeente de buitenruimte aan. De 
verdeling van de investeringen laten we realistisch aansluiten op de planning. We houden hierbij rekening met initiatieven 
van ontwikkelaars. Voor 2019 verwachten wij de volgende ontwikkelingen: 

- Oplevering van de locatie Mr. Lohmanstraat. De locatie van de 16 gesloopte woningen richten wij in als 
parkeerterrein. In het ontwerp wordt een mogelijke verplaatsing van de weekmarkt meegenomen. Dit 
parkeerterrein is nodig om de parkeerdruk te verlichten in het centrum en voor de realisatie van woningbouw en 
mogelijke uitbreiding van winkels. Bij de herinrichting van de buitenruimte houden we rekening met de 
bereikbaarheid voor minder validen; 

- Patrimonium start de herontwikkeling van het overige deel van de Mr. Lohmanstraat en de Ir. Albardastraat ten 
behoeve van de realisatie van circa 93 levensloopbestendige sociale appartementen. Het genoemde 
parkeerterrein dient deels voor dubbel gebruik van de parkeerplaatsen voor deze woningen; 

- Start herontwikkeling van de Rabolocatie op het moment dat overeenstemming bereikt wordt met de 
ontwikkelaar; 

- De klimaatbestendigheid van het centrum vraagt aandacht. Om voldoende waterberging te creëren is het nodig 
om de aanleg van de waterpartij langs de Binnenlandse Baan voor te bereiden. Daarvoor zetten wij de reservering 
“Centrumaanpak waterontwikkeling Binnenlandse Baan” in. Bij de aanleg van parkeergebieden is 
klimaatbestendigheid en de waterbergende functie een uitgangspunt voor het ontwerp; 

- Het aangekochte pand van warenhuis Wesdijk wordt gesloopt en ingericht tot parkeerterrein. Hierbij bieden wij 
ook ruimte voor ontwikkelingen van winkels in combinatie met woningbouw.  
 

Bij aankoop van panden zijn er soms extra kosten te vergoeden. Binnen het investeringskrediet Centrumaanpak is ruimte 
om middelen anders in te zetten. Ook combineren we werkzaamheden met beheer en onderhoud om kosten te besparen. 
We blijven echter wel realistisch en indien nodig zullen we de raad om een extra financiële impuls vragen. 
 
10. Herhuisvesting ’t Trefpunt 
In 2017 zochten wij naar de duurzame oplossing ter vervanging van het huidige verouderde gebouw ’t Trefpunt. De raad 
stelde in december 2017 daarvoor een shortlist vast van 3 varianten. In januari 2018 besloot de raad bij amendement de 
varianten verder te laten uitwerken en met het kerkbestuur van de Bethelkerk tot een uitgewerkt onderhandelingsresultaat 
te komen alvorens zij een keuze maakt. Los van de uitkomsten van uit het onderzoek en de definitieve locatiekeuze is het 
gewenst om een bedrag in de begroting op te nemen. We gaan uit van € 6.000.000 inclusief BTW en uren. Wanneer de 
definitieve keuze wordt gemaakt, kan dit bedrag worden bijgesteld. 
Uit de herontwikkeling van locatie ’t Trefpunt kan een opbrengst voortvloeien, afhankelijk van een nadere studie en keuzes 
voor de herhuisvesting en de toekomst van deze locatie. We komen daarop terug bij de uitwerking van het 
collegeprogramma. 
 
11. Gebiedsvisie Station-Oost 
In het 2e kwartaal van 2018 stelde wij € 55.000 beschikbaar voor het opstellen van een gebiedsvisie voor de oostzijde van 
het station. Aan de oostzijde van het station verbeterden wij de bereikbaarheid al door de herstructurering van  
bedrijventerrein Oost en de aanleg van de Spoorlaan. Maar wij missen de uitstraling van een levendig en een verbindend 
stationsgebied. Wij willen, net als de andere stations in de regio, een uitnodigend visitekaartje zijn. Het stationsgebied is 
een ’logistiek knooppunt’ maar ook een nieuw concentratiepunt in de regio met een kwalitatief goed programma. In de 
gebiedsvisie komen wij tot een kwalitatieve invulling van het stationsgebied aan de oostzijde. Wij verwachten de  
gebiedsvisie halverwege 2019 gereed te hebben. Aansluitend is geld en capaciteit nodig voor het uitvoeringsprogramma. 
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12. Landschapstafel 
Met de landschapstafel werken we samen aan het verbeteren van de kwaliteit van het landschap en van de groen- en 
recreatiegebieden op IJsselmonde. Om dit te bereiken heeft de landschapstafel met haar partners een toekomstvisie. De 
huidige bestuursovereenkomst loopt eind 2018 af. Op 1 januari 2019 gaat een nieuwe samenwerkingsvorm van kracht. Via 
de landschapstafel ontvangt de gemeente subsidies voor de Waalvisie (nieuw haventje, recreatiegebied wevershoek, 
diverse wandel- en fietsverbindingen en verhalenroute langs de Waal), het wandelpad bij het zweefvliegveld (motie) en 
ook het toekomstige natuurgoed van Castelijn kan aanspraak maken op een bijdrage van de landschapstafel. 
 
13. Beheer en onderhoud openbare ruimte 
Nadat begin dit decennium door de economische crisis fors is bezuinigd op het beheer en onderhoud van de openbare 
ruimte is een paar jaar geleden een deel van deze bezuinigingen teruggedraaid. Toch zijn we nog niet tevreden over het 
onderhoudsniveau van onze mooie buitenruimte. Voor een deel komt dit omdat we gestopt zijn met chemische 
bestrijdingsmiddelen voor de onkruidbeheersing. De alternatieve bestrijding (stomen, borstelen en branden) heeft wel 
effect, maar toch minder dan we gewend zijn. Een andere oorzaak zit in de werkwijze. We hebben de landelijke trend 
gevolgd om het onderhoud uit te voeren aan de hand van zogenaamde beeldbestekken. Dat betekent dat het onderhoud 
nooit onder een bepaalde beeldkwaliteit mag zakken. Echter door deze werkwijze hoeft de aannemer het ook nooit tiptop 
achter te laten. Het gevolg hiervan is dat het net niet schoon, heel en netjes is. Het alternatief is toch weer onderhoud op 
basis van een frequentiebestek. Dit betekent dat er vooraf een frequentie van de werkzaamheden wordt afgesproken. Er 
staat bijvoorbeeld in hoe vaak er gemaaid wordt. Soms wordt er ook een bewerkingspercentage genoemd. Bijvoorbeeld 
50% van de bomen wordt gesnoeid in de afgesproken periode. Hier willen we de komende periode mee aan de slag. Tot 
slot willen we aandacht geven aan verdere biodiversiteit, bijvoorbeeld door delen zo te maaien dat insecten, zoals bijen en 
vlinders meer kans krijgen. 
Dat het klimaat aan het veranderen is nu echt wel merkbaar. Met de extreme regenbuien van het voorjaar van 2018 en de 
daarop volgende droogte zijn we ons daarvan erg bewust geworden. Daar moeten we ons op aanpassen. De noodzaak van 
energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie wordt daarmee alleen maar sterker. Om onze inwoners daarvan 
bewust te maken blijven we aandacht besteden aan de actie “Steenbreek”. Ook zullen we ons water- en rioolsysteem nog 
meer onder de loep nemen op basis van de stresstest. 
Barendrecht heeft een jeugdige bevolking. Voor de jongeren is het er prima wonen met veel ruimte, groen en 
onderwijsvoorzieningen. Ook is er veel speelaanleiding en is het speelniveau redelijk op peil. Toch zien we jongerenoverlast 
ontstaan. Dat kan niet geheel voorkomen worden, maar wel is duidelijk dat het aanbod aan speelvoorzieningen aangepast 
moet worden aan de stijgende leeftijdsgroep. 
 

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 
 

Nr. BBV Indicator Beschrijving indicator Begroting 2019 Begroting 2018 

BD NL BD NL 

1. Nieuwbouw woningen 
(bron: ABF) 

Het aantal 
nieuwbouwwoningen, per 
1.000 woningen. 

10,1 
(2016) 

7,2 
(2016) 

5,7 
(2014) 

6 
(2014) 

2. Huishoudelijk restafval 
(bron: CBS) 

De hoeveelheid restafval per 
bewoner per jaar (kg). 

284kg 
(2016) 

189kg 
(2016) 

282kg 
(2015) 

200kg 
(2015) 

3. Hernieuwbare 
elektriciteit 
(bron: RWS 
leefomgeving) 

Hernieuwbare elektriciteit is 
elektriciteit die is opgewekt uit 
wind, waterkracht, zon of 
biomassa (%). 

1% 
(2016) 

12,6% 
(2016) 

0,7% 
(2015) 

11,8% 
(2015) 
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Overzicht lasten en baten programma 4 Ruimte en wonen 
 

 
 

Toelichting 2018-2022 
 

2 verkeer en vervoer 
Taakveld 2.1 verkeer en vervoer 
In 2018 zijn de budgetten van het domein Beheer & Onderhoud geactualiseerd. Eén van de uitkomsten was dat een aanzienlijk deel van het planmatig onderhoud wegen, volgens 
de BBV voorschriften, moet worden geactiveerd. De exploitatiebudgetten van het planmatig onderhoud zijn daarom vanaf 2019 naar beneden bijgesteld. De kapitaallasten van deze 
investeringen zijn uiteraard meegenomen in de meerjarenbegroting 2019-2022.  
Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen 
Het planmatig onderhoud waterwegen is eveneens geactiveerd.  
 

7 volksgezondheid en milieu  
Taakveld 7.2 riolering 
De budgetten voor riolering zijn op basis van het rioleringsplan 2018-2022 bijgesteld, zoals in de toelichting op het financieel meerjarenperspectief al is toegelicht. De toename van 
de baten komt door een onttrekking aan de voorziening beklemde middelen riolering.  
  

taakveld lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten 

2.1 verkeer en vervoer 6.972.400 246.200 6.144.800 238.400 6.621.500 238.400 6.733.000 238.400 6.795.700 238.400

2.2 parkeren 126.600 93.500 125.300 93.500 124.700 93.500 124.200 93.500 123.800 93.500

2.4 economische havens en waterwegen 709.300 0 518.100 0 524.200 0 531.100 0 538.000 0

2.5 openbaar vervoer 318.400 0 318.500 0 338.700 0 328.900 0 328.100 0

2 verkeer en vervoer 8.126.700 339.700 7.106.700 331.900 7.609.100 331.900 7.717.200 331.900 7.785.600 331.900

7.2 riolering 1.969.500 3.010.200 2.663.800 4.067.800 2.606.400 4.004.200 2.585.700 4.001.100 2.582.400 3.998.000

7.3 afval 4.887.200 4.941.500 5.107.000 5.553.600 5.093.000 5.548.900 5.088.300 5.544.500 5.083.900 5.540.200

7.4 milieubeheer 981.200 0 1.043.700 35.000 1.040.000 35.000 1.045.000 35.000 1.044.600 35.000

7.5 begraafplaatsen 572.200 551.700 607.100 453.700 593.700 453.700 591.000 453.700 589.200 453.700

7 volksgezondheid en milieu 8.410.100 8.503.400 9.421.600 10.110.100 9.333.100 10.041.800 9.310.000 10.034.300 9.300.100 10.026.900

8.1 ruimtelijke ordening 3.090.500 1.014.600 1.361.300 0 1.331.000 0 1.338.000 0 1.336.100 0

8.2 grondexploitatie 14.222.300 14.453.900 20.321.600 20.321.500 14.752.100 14.752.100 12.286.200 12.286.200 1.795.800 1.795.800

8.3 wonen en bouwen 1.182.400 579.000 992.300 683.500 965.500 683.500 962.100 683.500 960.500 683.500

8 VHROSV 18.495.200 16.047.500 22.675.200 21.005.000 17.048.600 15.435.600 14.586.300 12.969.700 4.092.400 2.479.300

totaal programma 4 Ruimte en Wonen 35.032.000 24.890.600 39.203.500 31.447.000 33.990.800 25.809.300 31.613.500 23.335.900 21.178.100 12.838.100

2022

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2018 2019 2020 2021
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Taakveld 7.3 afval 
In 2018 is de opbrengst van de precariobelasting op kabels en leidingen  teruggeven aan de inwoners van Barendrecht via een korting op de afvalstoffenheffing. Vanaf medio 2018 
mag deze belasting niet meer geheven worden en zijn de baten dus structureel hoger in de begroting. 
 
Taakveld 7.4 milieubeheer 
In de Voorjaarsnota 2019 is opgenomen dat de DCMR, om haar wettelijke en adviestaken naar behoren uit te kunnen laten voeren, vanaf 2019 een extra budget nodig heeft van 
€ 50.000. Verder is in de Voorjaarsnota 2019 een netto opbrengst van € 35.000 per jaar opgenomen voor het plaatsen van zonnepanelen op 10 gemeentelijke gebouwen. 
 
Taakveld 7.5 begraafplaatsen 
 In de 2e tussenrapportage 2018 is de verlaging van de grafrechten (€ 98.000) opgenomen. Dit is verwerkt in de meerjarenbegroting 2019-2022. 
 

8 VolksHuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) 
Taakveld 8.1 ruimtelijke ordening 
In 2018 zijn incidentele budgetten opgenomen in de begroting, te weten sanering glastuinbouw Ziedewijdsekade (€ 664.300) en de uitkoop(regeling) woningen onder 
hoogspanningsleidingen (€ 950.000). De lasten op deze uitkoopregeling worden gedekt doordat een Rijksbijdrage. Omdat de regeling vrijwillig is, zijn de uitgaven en inkomsten niet 
op voorhand te ramen. Restantbudgetten zullen bij de jaarrekening worden doorgeschoven naar het volgende begrotingsjaar. Verder waren er in 2018 incidentele budgetten 
geraamd voor het opstellen van de omgevingsvisie (€ 80.000) en de gebiedsvisie Station Oost (€ 55.000). 
 
Taakveld 8.2 grondexploitatie  
Volgens de BBV voorschriften moeten de jaarlijkse mutaties in de grondexploitaties (grex) opgenomen worden in de begroting. Deze hebben geen financiële gevolgen voor de 
begroting, omdat deze naar de balans gaan (boekwaarde gronden). Na het sluiten van de grex wordt de winst of het verlies genomen, tenzij de BBV voorschriften voorschrijven om 
tussentijds winst te nemen. Voor de grexen waarvan op voorhand al bekend is dat ze verliesgevend zijn, worden voorzieningen getroffen ter grootte van het berekende verlies. Deze 
valt dan vrij (als inkomst) op het moment dat de grex definitief wordt afgesloten. 

Taakveld 8.3 wonen en bouwen 
Voor het digitaliseren van de bouwdossiers was in 2018 € 138.000 ter beschikking gesteld. En voor de uitvoering van extra WABO-taken op het gebied van kwaliteitseisen VTH, wet 
natuurbescherming en voorlichtingstaken € 75.300. Dit waren geoormerkte incidentele budgetten. 
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5. Paragrafen 
 
Inleiding 
De 8 paragrafen geven voor het desbetreffende onderwerp een dwarsdoorsnede door de begroting. Een paragraaf is een 
verplicht onderdeel uit het BBV. Hieronder is een overzicht gegeven van de paragrafen die van toepassing zijn voor de 
gemeente Barendrecht. 
 
1. § Duurzaam Barendrecht 
2. § Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
3. § Financiering 
4. § Bedrijfsvoering 
5. § Verbonden partijen 
6. § Onderhoud Kapitaalgoederen 
7. § Grondbeleid 
8. § Lokale heffingen 
 
Deze paragrafen zullen hierna worden behandeld. 
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§ Duurzaam Barendrecht 

1. § Duurzaam Barendrecht 
 
Het duurzaamheidsbeleid vraagt om een brede blik op het terrein van duurzaamheid. Duurzaamheid is immers meer dan 
technische maatregelen, we hebben het ook over een duurzame maatschappij. Op dit totale veld wordt in 2019 een 
verkenning uitgevoerd en een aantal (nieuwe) speerpunten benoemd. Wat in ieder geval duidelijk is is dat het Rijk de 
doelstelling heeft geformuleerd om in 2050 te komen tot een reductie van 95% van de CO2 uitstoot in vergelijking tot de 
uitstoot in 1990. 
In onze gemeente is in de vorige collegeperiode ingezet  op CO2 neutraliteit in 2030. De belangrijkste consequentie is het 
uit-faseren van fossiele brandstoffen. Iedereen in Barendrecht krijgt hiermee te maken. Woningen zullen op een andere 
manier worden verwarmd, mobiliteit wordt verduurzaamd en het landschap zal veranderen, bijvoorbeeld door de komst 
van zonneparken.  
Wij zetten dit beleid uit de voorgaande collegeperiode door, waarbij in de loop van 2019 de planning wordt geactualiseerd. 
Dit onder andere aan de hand van de dan beschikbare Regionale Energie Strategie en het Klimaat energie akkoord. In het 
kader van een wettelijke verplichting worden warmteplannen opgesteld waarbij deze plannen eind 2020 vastgesteld 
worden voor heel Barendrecht. Aan de hand van deze warmteplannen kunnen de diverse eigenaren inspelen op de 
komende ontwikkeling. Concreet kan dan een onderbouwde keus worden gemaakt door de eigenaren om de 
warmtetransitie vorm te geven. De uitkomsten van de Regionale Energie Strategie worden vertaald naar een concreet bod 
richting rijksoverheid rond de opgave om volledig CO2 neutraliteit te bereiken. Naast dit overkoepelende beleid hebben 
we als gemeente verschillende (regie) rollen. 
 
1. Voor ons eigen bezit zetten we het inmiddels ingezette beleid door;  

 Onze gebouwen worden in meerjarenperspectief energieneutraal. Hiervoor is in 2018 een aanzet gegeven wat 
resulteert in concrete maatregelen in 2019 en verder. 

 Bij vervanging van ons eigen vervoer worden deze voertuigen vervangen door electrisch aangedreven voertuigen, 
waar nodig aangevuld met waterstoftechnologie. 

 Voor de buitenruimte wordt rekening gehouden met klimaatadaptie waarbij zowel wateroverlast als hittestress 
onderwerpen zijn van invulling bij reconstructie en nieuwe aanleg van buitenruimte.  

 Bij de reguliere vervanging van openbare verlichting passen we LED- verlichting toe. 

 Waar ruimtelijk inpasbaar geven we ruimte aan marktinitiatieven om (grootschalige) zon-pv projecten te 
realiseren. 
 

2. Afspraken met woningbouwverenigingen; 

 In het kader van de prestatie-afspraken zetten wij in op afspraken rond het transformeren van de sociale 
woningbouwvoorraad naar energie neutrale woningen. Dit vergt meerjarige afspraken met de 
woningbouwverenigingen. 
 

3. Particulier bezit; 

 De inzet van het energieloket in de vorm van de WoonWijzerWinkel wordt gecontinueerd en geïntensiveerd. Op 
wijk-, maar ook op blokniveau worden onze inwoners bewust gemaakt en waar wenselijk geassisteerd in het 
treffen van maatregelen om de energietransitie mede vorm te geven.  

 
4. Afspraken met bedrijven 

 In samenspraak met de bedrijfscontactfunctionaris wordt verbinding gezocht met onze ondernemers. Hierbij is 
het van groot belang de verschillende groepen ondernemers te stimuleren om besparingsmaatregelen te nemen 
die ook voor hen economisch rendabel zijn. Hierbij wordt de inzet van de stichting Energieke Regio gecontinueerd. 

 
5. Maatschappelijke instellingen waaronder scholen en sportverenigingen 

 We zetten in op het bewustwordingstraject rond de noodzaak van de energietransitie bij deze partijen. Met name 
de direct zichtbare maatregelen bij de onderwijsinstellingen kan een olievlekwerking hebben. Hierbij zullen 
maatregelen moeten worden getroffen aan gebouwen waarbij vanuit de onderwijsinstellingen mogelijk aan de 
gemeente een bijdrage in de investering zal worden gevraagd.  

 
In het kader van de energieopwekking wordt naast de inzet op realisatie van zonnepanelen velden ook ingezet op het waar 
mogelijk uittesten van nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld warmte uit oppervlaktewater of rioolwater. Voor de 
realisatie van windenergie houden wij vast aan het toetsingskader zoals eerder door de gemeenteraad is vastgesteld. 
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2. § Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 
1. Aanleiding en achtergrond  
De Gemeente Barendrecht voert actief beleid op de beheersing van de risico’s die de gemeente loopt. Waar mogelijk 
worden maatregelen getroffen om de risico’s af te dekken. Voor een aantal risico’s kunnen geen maatregelen worden 
getroffen, bijvoorbeeld omdat het verzekeren ervan te duur is. In dat geval schatten we in welke buffer noodzakelijk is. 
Deze buffer noemen we het weerstandsvermogen. In deze paragraaf gaan we in op de resultaten van de meest recente 
inventarisatie van risico’s en maatregelen. Op basis van de geïnventariseerde risico’s en de beschikbare financiële middelen 
(weerstandscapaciteit) hebben we het weerstandvermogen berekend. 
 
2. Risicoprofiel  
Door actieve risicobeheersing heeft de gemeente in beeld wat de risico’s zijn en is het mogelijk om het 
weerstandsvermogen te bepalen. We herijken voor zover mogelijk alle risico’s 2 maal per jaar en anticiperen continu op 
nieuwe risico’s. Onderstaand risicoprofiel is bepaald op basis van de herijking die we hebben uitgevoerd tot en met 4 juli 
2018. In het volgende overzicht presenteren wij de 10 belangrijkste risico's. Zij hebben de grootste invloed bij de bepaling 
van de benodigde weerstandscapaciteit. Bij ieder risico geven we kort de beheersmaatregelen weer. 
 

10 Belangrijkste financiële risico’s gemeente Barendrecht 

Risiconr Risico omschrijving Maatregelen/opmerking Klasse Financieel 
gevolg 

1-2 Risico dat de BAR-organisatie haar 
taken niet kan uitvoeren binnen 
het beschikbaar gestelde budget, 
inclusief realisatie taakstelling 
(simulatie BAR organisatie) 

GRBAR organisatie, procesmanagement, 
monitoring, business intelligence, 
competentieontwikkeling. 
Opmerking: Toename risico als gevolg van 
uitbreiding taakstelling en nieuwe wetgeving, 
zie ook risico 4. 

5 max.€ 1.397.000 
 

2-1 Risicodeel transitie 3 
decentralisaties Barendrecht in 
GRBAR  

GRBAR organisatie, procesmanagement, 
fundament neerzetten. monitoring/ 
benchmarking, business intelligence, 
competentieontwikkeling 
Opmerking: complexiteit in veranderingen en 
verbeteringen nieuwe taken in sociaal domein 
dwingt tot aanhouden stevig risico. 

4 max.€ 2.968.000 
 
  ! 

3-3 Optreden negatief scenario 
deelneming GR Nieuw 
Reijerwaard  

2x per jaar grex-analyse, gecontroleerde 
projectomgeving. GRNR  
 

2 
 
 

max.€ 3.000.000 

4-4 Risico’s invoering wet meldplicht 
datalekken en regelgeving Avg 
(Algemene verordening 
gegevensbescherming) 
 
 

GRBAR organisatie , Proces meldpunt 
datalekken, inzet security officer 
(informatie/data), inzet gegevens-functionaris. 
Invoeren register gegevensverzamelingen. 
Opmerking: Wbp wordt per 25-5-2018 Avg, de 
gemeente draagt hier in te allen tijde 
verantwoordelijkheid. 

2 max.€ 2.000.000   
 

5-6 Overschrijding van budget(ten) 
WMO 

Beperkte invloed, GRBAR organisatie, 
procesmanagement, monitoring/ 
benchmarking, business intelligence 

3 max.€ 450.000 

6-7 Financiële- en imagorisico’s van 
door de gemeente gesubsidieerde 
instellingen 

Frequent toepassen audits, Analyse P&C 
voortgangsrapportages van instellingen.  

3 max.€ 400.000   

7 Risico's in de uitvoeringsfase van 
het project worden niet expliciet 
in beeld gebracht waardoor 
budget- en 
planningsoverschrijding optreedt 

Gecontroleerde projectomgeving, 
risicoanalyse, monitoring.  

2 max.€500.000    
 

8-5 Risico’s gebundelde 
inkomensvoorziening uitkeringen 
is niet toereikend (BUIG), lage 

Beperkte invloed, GRBAR organisatie, 
procesmanagement, 
monitoring/benchmarking, business 
intelligence. 

2 max.€500.000    
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10 Belangrijkste financiële risico’s gemeente Barendrecht 

Risiconr Risico omschrijving Maatregelen/opmerking Klasse Financieel 
gevolg 

uitstroom uitkeringsgerechtigden/  
werkgelegenheid. 

 

9-8 Schade aan riolering, leidingen en 
gemalen 
 

Meerjarige onderhoudsprognose 4 max.€ 150.000 

10 
 
 

Verbonden partij heeft een 
financieel tekort welke niet kan 
worden gedekt vanuit het 
weerstandsvermogen van 
desbetreffende partij/regeling. 

Bestuurders houden periodiek toezicht 
houden op beleid ; Actief - Planning, 
beheersing en controlesysteem  

2 max.€250.000    

                  
Totaal grote risico's: € 11.614.403 (top 10) 
Totaal alle geïdentificeerde risico's: € 12.179.403 
 

 legenda           Risico stijgt in top 10 en/of neemt toe. 
            !  Aandachtvestiging/opmerking in verband met ontwikkelingen 
 
Het bovenstaande overzicht toont risico’s die incidenteel schade op kunnen leveren. Hierbij vermelden we het maximale 
financiële gevolg. In de onderstaande tabel geven we aan hoe groot de kans is dat deze risico’s zich voordoen. Dit doen we 
in lengte van tijd. Bijgevoegde tabel geeft aan hoe de spreiding in tijd is terug te vertalen. 
 

Kwantiteit Referentiebeelden Kans 
klasse 

Toelichting kansklasse 

10% 0 of 1 keer per 10 
jaar 

1 Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het 
onwaarschijnlijk is dat deze zich in de komende jaren voordoen. 

30% 1 keer per 5-10 
jaar 

2 Deze klasse hanteren we voor risico’s waarvan het niet waarschijnlijk 
is dat ze zich in het komende jaar voordoen. 

50% 1 keer per 2-5 jaar 3 Deze klasse hanteren we voor risico’s die zich in het komende jaar 
wel maar ook niet kunnen voordoen. 

70% 1 keer per 1-2 jaar 4 Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het waarschijnlijk 
is dat ze zich in het komende jaar zullen voordoen. 

90% 1 keer per jaar of > 5 Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het zeer 
waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar gaan voordoen. 

 
Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het 
reserveren van het maximale bedrag € 12.179.403) onnodig is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun 
maximale omvang optreden.  

Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages 

Percentage Bedrag 

5% € 1.785.332 

25% € 2.647.213 

50% € 3.738.311 

75% € 4.761.048 

90% € 5.833.815 

95% € 6.473.848 

 
Uit de simulatie blijkt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 5.833.815. Dit is de 
benodigde weerstandscapaciteit. 
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3. Beschikbare weerstandscapaciteit  
De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente Barendrecht bestaat uit de middelen die de organisatie 
daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. 
 

Tabel 3: Beschikbare  weerstandscapaciteit 

Weerstand Startcapaciteit Bijboekingen Afboekingen  Huidige capaciteit 

Algemene reserve € 20.082.742 € 0 € 4.844.795- € 15.237.947 

 
4. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit  
De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare 
weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen inclusief de verwerking van de tot 
nu toe bekende onttrekkingen tot en met de Voorjaarsnota 2019. 
 

Ratio weerstandsvermogen = 

Beschikbare 
weerstandscapaciteit 

 =  
€ 15.237.947 

= 2.61 
Benodigde 
weerstandcapaciteit 

€ 5.833.815 

 

Stand algemene reserve 31 december 2017 20.082.742 

Negatief jaarresultaat 2017 -117.095 

Omgevingswet (GR BAR) -56.500 

Reultaatgerichte inkoop jeugdzorg (GR BAR) -58.800 

Asfaltering Provinciaal Fietspad -95.800 

Centrum: locatie A -65.300 

Herinrichting wegen Oranjewijk -40.000 

WABO taken -30.200 

Duurzame energietransitie -15.000 

Totaal doorgeschoven prestaties 2017 -361.600 

Kleedkamers BVV -200.000 

Totaal vormen bestemmingsreserves -200.000 

Stand algemene reserve jaarrekening 2017 19.404.047 

Begroting 2018 Sociaal Domein -750.000 

Voorkeurslocatie Het Trefpunt -75.000 

Sanering glastuinbouw Ziedewijdsekade -535.000 

Resterend overschot 2015/2016 Sociaal Domein -409.500 

Tekort Sociaal Domein 2018 -616.700 

Fundament voor Maatschappij -981.800 

Stand algemene reserve 1e Turap 2018 16.036.047 

Fundament voor Maatschappij -798.100 

Stand algemene reserve Voorjaarsnota 2019 15.237.947 

 
Wanneer we de begrote onttrekkingen doorvoeren op de huidige weerstandscapaciteit levert dat een ratio 
weerstandsvermogen op van 2.61, wat staat voor een uitstekend weerstandsvermogen (norm tabel 4). Dit is slechts een 
indicatie omdat er de komende tijd herijking plaats zal blijven vinden op alle risico’s. 
 
De normtabel (tabel 4) biedt een landelijk geaccepteerde waardering van het berekende ratio. 
 

Tabel 4: Weerstandsnorm 

Waarderings-
cijfer 

Ratio Betekenis 

A >2.0 uitstekend 

B 1.4-2.0 ruim voldoende 

C 1.0-1.4 voldoende 

D 0.8-1.0 matig 

E 0.6-0.8 onvoldoende  

F <0.6 ruim onvoldoende 
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De ratio van de gemeente Barendrecht valt in klasse A. 
 
5.Kengetallen  
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de begroting en het jaarverslag worden kengetallen 
opgenomen voor de netto schuld quote, de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, de 
solvabiliteitsratio, de structurele exploitatieruimte, de grondexploitatie en de belastingcapaciteit. Deze kengetallen maken 
het de leden van de gemeenteraad gemakkelijker om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente. De 
kengetallen zullen toegelicht en beoordeeld worden in de brief die de gemeente ontvangt van de provincie Zuid Holland 
over de toezichtsvorm voor 2019. De kengetallen hebben geen functie als normeringsinstrument in het kader van het 
financieel toezicht. Het reëel en structureel sluitend zijn van de begroting blijft het bepalende criterium. In het overzicht 
hebben we de landelijke gestelde signaleringswaarden toegepast voor een duidelijke beeldvorming. 
 

 Gemeente Barendrecht kengetallen       
      

Kengetallen 
rekening 

2017 

begroting 

2018 

begroting 

2019 

begroting 

2020 

begroting 

2021 

begroting 

2022 

netto schuldquote          110%            98%            97% 93% 87% 89% 

netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte 
leningen 

           99%            89%            97% 93% 87% 89% 

solvabiliteitsratio            26%            30%            26% 27% 29% 30% 

structurele exploitatieruimte               0%         0,13% 0%         0,27%         1,18%         1,29% 

grondexploitatie               9%            -1%             -2%             -3%             -5%             -4% 

belastingcapaciteit          102%         102% 105% 105% 105% 105% 

 
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. 
Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Omdat bij leningen 
er onzekerheid kan bestaan of ze allemaal terug worden betaald, wordt bij de berekening van de netto schuldquote 
onderscheid gemaakt door het kengetal zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden te berekenen. Op die manier 
wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en ook wat dat betekent voor de schuldenlast. 
 
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. 
Het geeft de verhouding tussen eigen vermogen en het totale vermogen weer. Zoals bij de netto schuldquote gecorrigeerd 
voor alle verstrekte leningen is aangegeven, is de hoge schuld geen probleem, doordat veel leningen zijn doorgeleend. Het 
effect van de afname van de schuldpositie zal zichtbaar zijn in een stijging van de solvabiliteitsratio. 
 
De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte de gemeente heeft om 
de eigen lasten te dragen. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering en opbrengsten uit de onroerende 
zaak belasting. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (inclusief 
rente en aflossingen van leningen) te dekken. 
 
Het kengetal grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. De 
boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. De 
accountant moet ieder jaar beoordelen of de gronden tegen een actuele waarde op de balans zijn opgenomen. Het 
percentage nul procent betekent feitelijk dat de gemeente geen risico loopt. 
 
De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijke 
gemiddelde. Vanaf 2019 stijgt deze lichtjes omdat wij de opbrengst van de precariobelasting op kabels en leidingen niet 
meer terug kunnen geven aan de belastingbetaler via een belastingteruggave op de afvalstoffenheffing.  Vanaf 1 juli 2018 
mag de precariobelasting niet meer geheven worden. Zonder deze belastingteruggave in 2018 zou het percentage ook 
105% hebben bedragen. Voor de komende jaren blijft dit gelijk. 
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De kengetallen laten over de hele breedte een middelhoge risico score zien voor 2019 op deze actuele kengetallenmonitor, 
met uitzondering van de grondexploitaties met een lage risico score. 
 

De waarden van de kengetallen zijn ingedeeld in 3 categorieën.  
Deze categorieën sluiten aan bij de landelijk vastgestelde signaleringswaarden (2016).  
Categorie A is het minst risicovol, categorie C het meest. 

 

Omschrijving Categorie A 
Laag risico 

Categorie B 
Middel risico 

Categorie C 
Hoog risico 

Netto schuldquote  <90% 90-130% >130% 

Netto schuldquote gecorrigeerd <90% 90-130% >130% 

Solvabiliteitsratio >50% 20-50% <20% 

Grondexploitatie <20% 20-35% >35% 

Structurele exploitatieruimte begroting >0% 0% <0% 

Belastingcapaciteit <95% 95-105% >105% 

 
6.Ontwikkelingen risicoprofiel Barendrecht 
De huidige top 10 van risico’s vormt 95% van alle risico’s die we op dit moment hebben geïdentificeerd. Dit risicoprofiel 
vormt hiermee direct de belangrijkste aandachts- en ontwikkelingsgebieden. Het risicoprofiel van de gemeente 
Barendrecht laat duidelijk zien waar er risico’s worden genomen maar ook waar risico’s bestaan door complexe uitdagingen 
waar de lokale overheid mee om moet zien te gaan. 
De weerstandsratio geeft op het moment van opstellen van dit risicoprofiel 2.61 aan. Dit is lager dan we in de voorgaande 
periode gewend zijn. Hierbij zijn diverse (begrote) onttrekkingen aan de algemene reserve doorgevoerd. Met name de 
onttrekkingen ten behoeve van het sociaal domein vormen een belangrijk aandeel. Onttrekkingen aan de algemene reserve 
als gevolg van financiële tegenvallers en/of maatregelen zorgen nu voor een lagere ratio. De maatregelen zullen op termijn 
het risico op herhaling doen afnemen waardoor de ratio weer zal stijgen. 
 
Transitie 3 decentralisaties/ sociaal domein 
Onttrekkingen aan de reserves ten behoeve van het sociaal domein zijn van invloed op de ratio. Tekorten worden afgedekt 
maar ook investering in het fundament van het domein zijn noodzakelijk. Vooruitkijkend zal dit de komende periode het 
risico doen afnemen. Het is echter nog te vroeg om het risico nu al naar beneden bij te stellen. Zodra de effecten van de 
maatregelen merkbaar en meetbaar zijn kan ook het risico pas worden herijkt. In 2019 zal het risico naar verwachting 
afnemen. 
 
GR BAR organisatie 
Het risico van de BAR-organisatie staat in belangrijke mate voor de continu in ontwikkeling zijnde bedrijfsvoering van de 
uitvoeringsorganisatie. Nieuwe wetten, regels en taken maar ook moeilijk grijpbare bedreigingen van buitenaf zorgen 
continu voor onzekerheden en daarmee mogelijke schades. Alle informatie beschermen tegen cybercrime is bijvoorbeeld 
een uitdaging die doorontwikkeling van de medewerkers en gebruikte hulpmiddelen vereist. Maar ook de wijze waarop de 
organisatie zelf gegevens verwerkt en op welke wijze er systemen worden gebruikt moet aan veel regels voldoen. In 2020 
moet de gemeente in staat zijn zelf een in control statement af te geven over de belangrijkste organisatieonderdelen. Om 
hier op in te kunnen spelen worden nieuwe eisen gesteld aan de organisatie op het gebied van kennis, inrichting en feitelijke 
capaciteit. Zolang hier niet of deels op is ingespeeld is er sprake van een risico. Het risico neemt af zodra de noodzakelijke 
stappen zijn gemaakt. 
 
GR Nieuw Reijerwaard 
Uit de beschikbare analyses omtrent de risico’s die de deelnemers aan de GR Nieuw Reijerwaard lopen komt naar voren 
dat de initiële risico-inschattingen in deze grondexploitatie nog steeds aansluiten bij de actuele verwachtingen en 
ontwikkelingen. 
 
Wet Meldplicht datalekken & algemene verordening gegevensbescherming 
Met de invoering van deze wet zijn we ook een risico rijker dat wordt gekenmerkt door het gekoppelde sanctiebeleid rond 
het niet (tijdig) melden van een datalek. Het risico is gelijkgesteld aan de sanctie bij een niet of te laat gemeld data lek. De 
wet datalekken gaat niet alleen over data dat door hackers wordt ontfutseld. Het gaat hierbij bijvoorbeeld ook om de 
zorgvuldige omgang met usb-sticks, laptops, tablets of ordners. Veel maatregelen zijn te treffen door te sturen op gedrag 
en zorgvuldigheid. Maar ook toekomstige keuzes op het gebied van het opslaan van-, en werken met gevoelige informatie 
in de cloud zijn van grote invloed op de ontwikkeling van dit risico. Het is belangrijk om te vermelden dat ook het BAR risico 
is toegenomen onder invloed van dit risico. Op het bedrijfsvoering vlak (ICT/Beveiliging) worden continu diverse 
beheersmaatregelen doorgevoerd, rollen gedefinieerd en procedures ingericht. Sinds eind mei 2018 is de Algemene 
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verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. De Wet bescherming persoonsgegevens(Wpb) is hierdoor niet langer 
van kracht. Dit betreft Europese wet- en regelgeving toegespitst op accountability ofwel een overheid die aantoonbaar 
betrouwbaar omgaat met gevoelige gegevens. Hierop geldt een strenger sanctiebeleid. 
 
Risico’s voortkomend uit de wet BUIG en de Wmo 
Het risico met betrekking tot de BUIG wordt vooralsnog aangehouden in de huidige vorm. Gemeente Barendrecht heeft 
geen recht op een vangnetuitkering omdat het cumulatieve tekort op de BUIG in 2017 lager was dan het eigen risico van 
5%. Gemeente Barendrecht kent over 2017 een stijging van (gemiddeld) 55 klanten ten opzichte van 2016. 
De ontwikkelingen van de uitvoering van de Wmo op het gebied van onder andere huishoudelijke hulp, 
vervoersvoorzieningen, hulpmiddelen, woningaanpassingen en begeleiding laten een stijgende trend zien waardoor het 
raadzaam is het huidige risico aan te houden. Dit gaat tegen het eerdere beeld in dat het risico af zou gaan nemen. 
 
Conclusie over huidig risicoprofiel 
Over de afgelopen periode zijn er vanuit het sociale domein claims op de algemene reserve gelegd door optredende risico’s. 
Dat de weerstandsratio is gedaald naar 2.6 vormt geen probleem. Er is op voorhand rekening gehouden met risico’s 
voortkomend uit de transities in het sociaal domein en dit komt nu deels uit. De gemeente Barendrecht kent beleidsmatig 
als streefwaarde een ondergrens van de ratio van 1,4 (ruim voldoende). In de praktijk wordt een ratio van 2.0 nagestreefd 
(uitstekend). Dit betekent niet meer dan dat je 2x de omvang van je risico’s als algemene reserve tot je beschikking wilt 
hebben. Hierbij is het vooral belangrijk dat er scherp vooruit wordt gekeken naar de ontwikkeling van de benodigde 
weerstandscapaciteit. Dit laatste wordt bepaald door de ontwikkeling van bestaande en nieuwe risico’s en welke 
maatregelen je treft. 
Het risicoprofiel (benodigde weerstandscapaciteit) zelf is over het geheel genomen slechts licht toegenomen. De huidige 
toename ontstaat voor een belangrijk deel door onzekerheid over in welke mate wij in de nabije toekomst op passende 
wijze invulling en gevolg geven aan respectievelijk nieuwe taakvelden en wet- en regelgeving. De bescherming van gegevens 
en het borgen van de privacy zijn complexe uitdagingen waar gemeenten landelijk flink mee worstelen. 
Verwijzend naar het overzicht van de onttrekkingen, de berekende weerstandscapaciteit en de huidige stand van de 
beschikbare reserve kent de gemeente Barendrecht een prima buffer om tegenvallers op te vangen. Het is wel zaak de 
toepassing van beheersmaatregelen op de belangrijkste risico’s scherp te blijven toetsen. 
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3. § Financiering 
 
In deze paragraaf beschrijven we de plannen en acties op het gebied van liquiditeitsbeheer, de financiële posities en de 
hieraan verbonden risico’s voor de jaren 2019 tot en met 2022. Naast enkele onderwerpen die verplicht onderdeel 
uitmaken van deze paragraaf, gaan we ook in op een aantal ontwikkelingen die van belang zijn voor een goede uitvoering 
van de treasuryfunctie. 
 
Wettelijke kaders en Treasurystatuut 
De kaders voor de uitvoering van de financieringsfunctie zijn vastgelegd in de financiële verordening en uitgewerkt in het 
treasurystatuut. Hierbij is de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) van toepassing. Deze wet stelt de kaders 
voor een verantwoorde en professionele inrichting van de treasuryfunctie bij decentrale overheden. Het belangrijkste 
uitgangspunt daarbij is het beheersen van risico’s. In 2018 zijn de financiële verordening en het treasurystatuut herzien en 
vastgesteld. Hierna zijn er geen wijzigingen geweest in wet en regelgeving of in het gemeentelijk beleid. Aanpassing van de 
financiële verordening of het treasurystatuut is daarom op dit moment niet aan de orde. 
 
Rentevisie en rentebeleid 
Rente speelt een belangrijke rol in de begroting. Vooral door de omvang van deze bedragen, is het gewenst dit onderdeel 
van de begroting voor uw raad inzichtelijk te maken. Daarbij gaat het om factoren die invloed op de rente hebben en om 
inzicht te geven in de keuzemogelijkheden. Dit alles vatten wij gemakshalve samen onder de term ‘rentebeleid’. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen korte rente en lange rente. We spreken van korte rente bij termijnen tot maximaal 
1 jaar en van lange rente bij termijnen van 1 jaar of langer. 
Renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt zijn belangrijk vanwege de risico’s die ze voor ons in kunnen houden. Wij volgen 
de renteontwikkelingen daarom ook nauwlettend. We maken hiervoor gebruik van de informatie van een aantal 
geldverstrekkers, waarbij we op ieder moment van de dag de ontwikkelingen kunnen volgen en online op de hoogte worden 
gehouden van belangrijke veranderingen. 
Al een aantal jaren is sprake van lage rente standen. Ook het afgelopen jaar is hier geen verandering in gekomen. Bij de 
rente voor een kasgeldlening (looptijd < 1 jaar) is al geruime tijd sprake van een negatieve rente. Hierin valt op dat deze het 
laatste jaar vrij stabiel is. De rente voor een kasgeldlening van 1 maand staat bij de BNG al sinds juli 2016 op -/- 0,38%. 
Komende tijd wordt hierin ook nog weinig verandering verwacht. De gemeente maakt van deze negatieve rentestand 
optimaal gebruik door bij liquiditeitstekorten een kasgeldlening af te sluiten en zo min mogelijk gebruik te maken van de 
kredietfaciliteit op de rekening courant. 
 
Rentevisie BNG1.  
De verwachting van de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) is dat het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank 
(ECB) zeer ruim zal blijven. De effectenaankopen zullen na september 2018 verder worden verminderd, maar de officiële 
tarieven blijven onveranderd. De lange rentetarieven lopen in de komende 12 maanden naar verwachting wat op. 
 

 
 
Renterisicobeheer  
In dit onderdeel krijgt u inzicht in de renterisico’s van de gemeente. De rente-risiconorm heeft betrekking op leningen met 
een looptijd vanaf 1 jaar en de kasgeldlimiet op leningen met een looptijd tot maximaal 1 jaar. Deze twee normen zijn een 
verplicht onderdeel van deze paragraaf. Het doel van deze normen is om de budgettaire risico’s als gevolg van rentestijging 
te beperken. 
  

                                                           
1 Gebaseerd op Ec.beeld BNG 2-7-18 
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Renterisiconorm 
De renterisiconorm benadrukt vooral het belang van een goede spreiding van de leningenportefeuille en van de 
renterisico’s. De renterisiconorm houdt in dat niet meer dan 20% van het begrotingstotaal voor herfinanciering en/of 
renteherziening in aanmerking mag komen. Van renteherziening is sprake als in de leningsovereenkomst is bepaald dat de 
rente gedurende de looptijd in een bepaald jaar wordt aangepast. Wij hebben geen leningen waarin sprake is van 
renteherziening. 
Het renterisico dat de gemeente in een jaar loopt, is onder andere afhankelijk van nieuw aan te trekken financiering in de 
komende jaren. Bij het bepalen van de renterisiconorm is in deze begroting rekening gehouden met het aantrekken van 
eventuele nieuwe leningen in 2019. In principe worden er lineaire leningen afgesloten. Hierdoor zijn de aflossingen over de 
looptijd gespreid en is het renterisico op vaste schuld lager. 
In 2010 en 2011 zijn leningen afgesloten waarbij na 10 jaar renteherziening zal plaatsvinden. Deze leningen hebben nu een 
rentepercentage van respectievelijk 3,12%, 3,72% en 2,897%. Gelet op de huidige lage rentestand lopen we hier geen risico. 
Het onderstaande overzicht maakt duidelijk dat er voldoende ruimte is binnen de renterisiconorm om ook eventuele extra 
investeringen of uitgaven ten behoeve van de grondexploitatie met lang vreemd vermogen te financieren. 
 

 
 
Kasgeldlimiet 
De kasgeldlimiet geeft het renterisico op de vlottende schuld weer. Met de kasgeldlimiet is een norm gesteld voor het 
maximum bedrag waarop de gemeente haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag 
financieren. Wanneer in drie opeenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden, moet dit gemeld worden bij 
de toezichthouder. Hieronder een prognose van de kasgeldlimiet over 2019. Wanneer er sprake is van een liquiditeitstekort 
wordt een afweging gemaakt of het zinvol is om gebruik te maken van kortlopende of langlopende financiering. Dit is onder 
andere afhankelijk van de rentestand. Voor kortlopende leningen is nog steeds sprake gunstige rentetarieven. Wanneer dit 
ook in 2019 zo blijft, gebruiken we bij een liquiditeitstekort allereerst de ruimte van de kasgeldlimiet. 
 

Kasgeldlimiet

Omvang begroting per 1 januari 2019 115.282

Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag 8,50%

Kasgeldlimiet in bedrag 9.799

bedragen x 1.000 euro

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

Vlottende schuld

maand 1 8.000 15.000 3.000 8.000

maand 2 10.000 10.000 5.000 8.000

maand 3 12.000 7.000 8.000 8.000

Totaal vlottende schuld 30.000 32.000 16.000 24.000

Vlottende middelen (per 1e van maand)

maand 1 500 500 500 500

maand 2 500 500 500 500

maand 3 500 500 500 500

Totaal vlottende middelen 1.500 1.500 1.500 1.500

Saldo schuld (+) of overschot (-)

maand 1 7.500 14.500 2.500 7.500

maand 2 9.500 9.500 4.500 7.500

maand 3 11.500 6.500 7.500 7.500

Gemiddeld saldo schuld (+) of 

overschot (-) 9.500 10.167 4.833 7.500

Kasgeldlimiet 9.799 9.799 9.799 9.799

Ruimte onder kasgeldlimiet 299 0 4.966 2.299
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Liquiditeitsplanning en Financieringsbehoefte 
 
De financieringspositie wordt bepaald door diverse factoren, zoals de ontwikkeling van het investeringsniveau en –tempo, 
wisselende baten in de grondexploitaties en mutaties in de geldleningenportefeuille. Met een liquiditeitenplanning brengen 
we meer structuur aan in de verwachte inkomsten en uitgaven. Hierdoor krijgen we een beter inzicht in de 
financieringsbehoefte. 
 
Financiering activa  
 
De activa van de gemeente zijn per begin 2019 naar verwachting als volgt gefinancierd: 
 

 
 
Leningenportefeuille 
Bij een structureel liquiditeitstekort moet de gemeente geld lenen en sluit daarvoor een langlopende geldlening af. Voor 
langlopende geldleningen hanteren wij de marktrente en berekenen jaarlijks de gemiddelde rente over de langlopende 
leningen. In onderstaand overzicht staan de opgenomen langlopende leningen. Hierbij is rekening gehouden met de 
verwachtte financieringsbehoefte voor 2019. Voor 2019 staan hoge uitgaven voor investeringen gepland. De ontvangsten 
uit grondexploitaties in de loop van 2019 lijken niet voldoende te zijn om deze investeringen volledig met eigen middelen 
te kunnen financieren. Eventuele tijdelijke liquiditeitstekorten kunnen worden gefinancierd met kortlopende leningen. 
Hierbij moet wel de maximale grens van de kasgeldlimiet aangehouden worden. De verwachting is dat er daarom in 2019 
opnieuw een langlopende lening zal worden afgesloten van € 10 miljoen. 
Financiële consequenties van eventuele aanpassingen van de investeringsplanning of de grondexploitaties en daaruit 
voortvloeiende wijziging van de financieringsbehoefte worden in de tussenrapportages verwerkt. De gemiddelde rente van 
deze leningen per 1 januari 2019 is 2,303%. 
 

 
 

RENTERISICONORM EN RENTERISICO'S VAN DE VASTE SCHULD

2019 2020 2021 2022

Renterisico op vaste schuld begroot begroot begroot begroot

1.   Netto renteherziening op vaste schuld 0 5.000 10.000 0

2.   Betaalde aflossingen 18.524 9.024 8.612 8.612

3.   Renterisico op vaste schuld (1+ 2) 18.524 14.024 18.612 8.612

Renterisiconorm

4a. Begrotingstotaal 2019 115.282

4b. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 20%

4.   Renterisiconorm 23.056

Toets Renterisiconorm

5a  Ruimte onder renterisiconorm (4 - 3) 4.532

(Bedragen x EUR 1.000)

verwachting per 1-1-2019

Boekwaarde activa 1-1-2019 167.072

vaste financieringsmiddelen:

Reserves en Voorzieningen 67.687

Langlopende leningen 111.357

179.044

Financieringsoverschot -11.972

(Bedragen x EUR 1.000)

Overzicht Langlopende Leningen  (bedragen x € 1.000)  

01-01-2018 01-01-2019 01-01-2020 01-01-2021 01-01-2022

Stand leningen 89.857 111.357 102.833 93.808 85.196

Nieuwe lening 30.000 10.000 0 0 0

Reguliere aflossingen 8.500 18.524 9.024 8.612 8.612
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EMU-saldo 
Hieronder wordt een beeld geschetst van het verwachte verloop van ons EMU-saldo over de periode van 2018 tot en met 
2022. De gemeentelijke systematiek van nu investeren en afschrijven over een reeks van jaren, strookt niet met de manier 
waarop het EMU-saldo wordt berekend. Investeringen in een jaar worden direct ten laste gebracht van het EMU-saldo. 
Hierdoor ontstaat een negatief effect op het EMU saldo. Dit effect heeft geen gevolgen. 
 

 
 
Uitzettingen 
Wanneer er sprake is van een overliquiditeit zijn de mogelijkheden om dit tijdelijk renderend weg te zetten op een deposito 
beperkt. Dit als gevolg van de wet op het verplicht schatkistbankieren. Bij de schatkist kunnen overtollige middelen 
eventueel tijdelijk op deposito worden weggezet. Hier krijgen we een rente vergoed die gelijk is aan de rentes die de 
Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Op dit moment is deze rente 0%, bij overliquiditeit wordt 
er daarom geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om dit op deposito zetten. 
Bij overliquiditeit kan dit conform het treasurystatuut ook gebruikt worden om tijdelijke liquiditeitstekorten binnen de BAR-
organisatie op te vangen door het verstrekken van een onderlinge kasgeldlening tegen marktconforme rente. Zolang er 
sprake is van een negatieve rente op kasgeldleningen worden er geen onderlinge leningen afgesloten. 
 
Verstrekte leningen 
Onderstaand overzicht geeft een beeld van de leningen die zijn verstrekt aan derden. Wanneer bij deze leningen sprake is 
van een variabele rente, wordt bij de renteberekening uitgegaan van het 1 maands euribor per rentevervaldatum. Al een 
aantal jaren zijn de rente inkomsten bij deze lening met een variabele rente laag, als gevolg van de lage rentestand. In 2018 
zijn er geen nieuw leningen afgesloten 
 

 
 
  

Overzicht EMU-saldo 2019 2020 2021 2022

Exploitatiesaldo vóór toevoeging en onttrekkingen 

aan reserves
-600.000 700.000 1.700.000 1.800.000

Afschrijvingen t.l.v. exploitatie 5.800.000 6.700.000 6.800.000 6.700.000

Bruto dotaties aan de post voorzieningen 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000

Uitgaven voorzieningen -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000

Operationele kasstroom 4.900.000 7.100.000 8.200.000 8.200.000

Investeringen in (im)materiele activa die op de 

balans worden geactiveerd
-15.700.000 -9.600.000 -3.500.000 -2.500.000

Grondexploitaties 9.000.000 1.300.000 2.000.000 0

Totaal EMU-saldo -1.800.000 -1.200.000 6.700.000 5.700.000

- = tekort en + = overschot

Kredietrisico op verstrekte leningen

Naam geldnemer % Saldo Saldo

uitzetting Mutaties uitzetting

01-01-2019 in 2019 31-12-2019

Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden OZHW var 278.341 -139.000 139.341

Stichting Sportief Barendrecht 3,00 15.000 -7.500 7.500

Spruit B.V. 3,00 6.910 -1.301 5.609

Particulier ivm grondverkoop 3,00 4.668 -1.826 2.842

BAR-Organisatie n.v.t. 109.852 -36.771 73.081

Totaal verstrekte gelden 414.771 -186.398 228.373
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Renteomslag 
In deze paragraaf geven we u inzicht in de rentelasten en het renteresultaat. 
 
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat rente via de taakvelden wordt toegerekend aan de 
programma’s. Door gebruik te maken van een renteomslag wordt de manier van verantwoorden van de rente in de 
begroting geharmoniseerd. Op advies van de commissie BBV wordt voor het berekenen van de renteomslag onderstaand 
model gebruik. Hiermee geven we inzicht in de rentelasten voor externe financiering, het renteresultaat en de wijze van 
rentetoerekening. Het BBV schrijft voor dat de gehanteerde omslagrente niet meer dan 0,5% mag afwijken van de 
berekende omslagrente. Conform onderstaande berekening komen we voor 2019 uit op een renteomslag percentage van 
1,3%  In 2018 is de omslagrente vastgesteld op 1,5 %. Om onnodige fluctuaties in de rente te voorkomen zal ook in 2019 
gerekend worden met een omslagpercentage van 1,5 %. Hiermee blijven we binnen de door de BBV gestelde grens van 
0,5%. 
 
Hierdoor is er een voordelig renteresultaat op het taakveld treasury, omdat er meer rente wordt toegerekend aan de 
overige taakvelden dan de werkelijk geraamde rentelasten. 
 

 
 
Garantstelling 
In het verleden zijn regelmatig garantstellingen geweest voor leningen aan derden. Met het oog op de financiële risico’s 
die de gemeente hierbij loopt, wordt terughoudend omgegaan met het honoreren van deze aanvragen. Alleen als het 
maatschappelijk belang ermee gediend is en er voldoende zekerheden gesteld worden, wordt een garantie verleend. Per 1 
januari 2018 was het totaal van de directe garantstellingen € 24,5 miljoen. Het totaal van de garantstellingen met een 
achter-vangfunctie via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw was € 56,7 miljoen. Het risico dat de gemeente loopt bij 
deze garantstellingen is meegenomen in de berekening van ons weerstandvermogen. 
 
Relatiebeheer 
Met onze huisbankier, vindt periodiek overleg plaats, waarbij eventuele nieuwe ontwikkelingen worden besproken. 
Verschillende banken en financiële instellingen geven regelmatig adviezen over het vastzetten van gelden en het beheer 
van de leningenportefeuille. In 2019 wordt opnieuw regelmatig gebruik gemaakt van de verschillende adviserende 
instanties om optimaal te kunnen profiteren van de beschikbare financiële instrumenten. In het treasurystatuut staat de 
administratieve organisatie, interne controle en informatievoorziening uitvoerig beschreven. Handhaving hiervan en 
optimalisatie blijft onder de aandacht. 
 

Schema rentetoerekening

a1. Externe rentelasten over lange financiering +/+ 2.492.000

a2. Externe rentelasten over korte financiering +/+

b1. Externe rentebaten over lange financiering -/- 6.000

b2. Externe rentebaten over korte financiering -/- 5.000

Saldo rentelasten en rentebaten 2.481.000

c1. Rente die doorberekend wordt aan de grondexploitaties -/- 313.800

c2. Rentelast projectfinanciering die doorgerekend wordt aan 

betreffende taakveld

-/-

c3. Rentebaat projectfinanciering die doorgerekend wordt aan 

betreffende taakveld

+/+

Aan taakvelden toe te rekene externe rente 2.167.200

d1. Rente over het eigen vermogen +/+

d2. Rente over voorzieningen +/+

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente 2.167.200

e. Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) -/- 2.668.600

f. Renteresultaat op het taakveld treasury -501.400

Toe te rekenen rente 2.167.200

Boekwaarde per 1-1-2019 167.072.000

Gemiddelde rente 1,30%
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4. § Bedrijfsvoering 
 
De bedrijfsvoering wordt vanaf 1 januari 2014 door de GR BAR-organisatie uitgevoerd. Voor een toelichting op de 
bedrijfsvoering verwijzen wij u naar de begroting 2019 van de GR BAR-organisatie. 
 
De bijdrage van de gemeente Barendrecht aan de GR BAR-organisatie voor de bedrijfsvoering is als volgt: 

 

  2019 2020 2021 2022 

Bijdrage GR BAR 27.335.100 26.455.600 26.361.600 26.323.600 
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5. § Verbonden partijen 
 
Inleiding 
In deze paragraaf wordt eerst de gemeentelijke visie op verbonden partijen beschreven. Vervolgens wordt per verbonden 
partij specifieke informatie aangegeven. De verbonden partijen zijn daarbij gerangschikt naar de soorten: 
- gemeenschappelijke regelingen; 
- vennootschappen en coöperaties; 
- stichtingen en verenigingen; 
- overige verbonden partijen. 
Inhoudelijke beleidsontwikkelingen zijn opgenomen in de programma’s van deze begroting. 
 
Visie verbonden partijen 
De gemeente Barendrecht heeft een nota verbonden partijen vastgesteld voor de periode 2016 – 2020. De nota sluit aan 
bij de Wet gemeenschappelijke regelingen die per 1-1-2015 van kracht is en tot doel heeft de democratische legitimatie te 
versterken en heeft als doel een methodiek te ontwikkelen waarmee de bestaande verbonden partijen kunnen worden 
beoordeeld en aangestuurd. Als de uitvoering van een publieke taak aan een verbonden partij is overgedragen, is het 
onvermijdelijk dat directe sturing door de gemeente minder wordt. Dit omdat de verbonden partij gezamenlijk wordt 
aangestuurd. De invloed van het gemeentebestuur op een verbonden partij is het grootst als de inzet zich richt op de 
voorkant van de processen van de verbonden partij. Om de invloed van de gemeente op verbonden partijen te 
optimaliseren is hiervoor in de nota een methodiek opgenomen. Deze methodiek die kan worden ingezet om de invloed 
passend te laten zijn bij de situatie bestaat uit: het proces van positiebepaling, een governance-scan, bepalen van een 
sturingsscenario en het daarbij passende instrumentarium. 
 
Wijzigingen 
In de begroting voor 2019 is de gemeenschappelijke regeling Koepelschap buitenstedelijk groen niet meer opgenomen in 
de paragraaf verbonden partijen. De gemeenschappelijke regeling is opgeheven per 01 januari 2018 en in 2018 financieel 
afgehandeld. Voor de begroting 2019 is opgenomen de stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De gemeente neemt 
hier financieel aan deel middels subsidie en de gemeente is bestuurlijk vertegenwoordigd middels deelname aan de Raad 
voor Publiek Belang. Dit is het hoogste gezagsorgaan binnen de stichting. 
 

BAR Organisatie Vestigingsplaats Barendrecht Gemeenschappelijke regeling 

Openbaar belang Sturingscenario 

(chauffeur/bijrijder/achterbank) 

Chauffeur 

Doel van de regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering door de 
BAR-organisatie van de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken. Hierbij zijn drie hoofddoelstellingen 
gedefinieerd: 
• Een excellente dienstverlening; 
• Acceptabele kosten; 
• Een kwalitatief deskundige en robuuste organisatie. 
Verder wordt in samenwerking ten behoeve van de drie gemeenten het werkgeverschap en de inkoopfunctie uitgevoerd 
en invulling gegeven op de zeven inhoudelijk verbindende thema’s van de drie gemeenten. Deze thema’s zijn: 
Duurzaamheid, Veiligheid, Economie, Maatschappij, Voorzieningen, Ruimte en Mobiliteit. 

Deelnemende partijen Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk 

Bestuurlijk belang Financieel belang - gemeente 

Het Algemeen Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de 

BAR-organisatie en bestaat uit de drie colleges van de 3 BAR-

gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk). Dit 

bestuur vergadert vier keer per jaar. Het Dagelijks bestuur 

bestaat uit zes leden (van het algemeen bestuur), twee van 

elke deelnemende gemeente, te weten wethouder Schaap en 

de burgemeester, de voorzitter meegerekend.  

 

Aandelenkapitaal € 0 

Leningen/garantstellingen € 0 

Impuls € 0 

Exploitatie  € 27.335.100 
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BAR Organisatie Vestigingsplaats Barendrecht Gemeenschappelijke regeling 

Stemverhouding: 33%  

Actuele ontwikkelingen 

De drie hoofddoelstellingen zijn in prestatieafspraken vertaald. Deze maken het mogelijk de voortgang en ontwikkeling 
te volgen en waar nodig bij te sturen. Dit kan door bij de prestatieafspraken indicatoren te benoemen en daarbij een 
norm vast te stellen. In het najaar van 2018 zullen nieuwe prestatieafspraken en indicatoren worden vastgesteld voor 
2019 en verder. 

Financiële positie - Verbonden partij 

 01-01-2019 31-12-2019  

Eigen vermogen € 0 € 0  

Vreemd vermogen € 8.185.000 € 8.688.600  

Resultaat € 0  

Risico's 

Cluster ICT risico's gerelateerd aan software, hardware, communicatie, techniek en informatiebeveiliging. 

Aansprakelijkheid door fouten, onwetendheid of niet handelen van personeel. Niet voldoen aan actuele wet- en 

regelgeving etc. Zie verder paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van de begroting BAR 2019-2022. 

 

Veiligheidsregio 

Rotterdam Rijnmond 

(VRR) 

Vestigingsplaats 

Rotterdam 

Gemeenschappelijke regeling 

Openbaar belang Sturingscenario (chauffeur/bijrijder/achterbank) Chauffeur 

(Brand)veiligheid, vervoer van zieken en ongeval slachtoffers, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, 

rampenbestrijding en crisisbeheersing met inbegrip van de multidisciplinaire samenwerking en de Gemeenschappelijke 

meldkamer. De vorming van veiligheidsregio’s heeft als doelstelling de versterking van de bestuurlijke aansturing van de 

rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionaal en nationaal niveau, alsmede de versterking van de geneeskundige 

hulpverlening en het regionale beheer van de brandweer. 

Deelnemende partijen 15 gemeenten uit het Rijnmond gebied nemen deel aan de VRR. 

Bestuurlijk belang Financieel belang - gemeente 

De burgemeester is lid Algemeen bestuur (+1 

plaatsvervangend lid). Bij het nemen van 

besluiten door het algemeen bestuur brengen de 

leden voor de gemeente die zij 

vertegenwoordigen ieder één stem uit, met 

uitzondering van de leden die een gemeente 

vertegenwoordigen met een inwonertal boven 

50.000. Zij brengen voor elk volgend 50.000-tal, 

of gedeelte daarvan, één stem meer uit tot een 

maximum van elf stemmen per gemeente. 

Aandelenkapitaal € 0 

Leningen/garantstellingen € 0 

Impuls € 0 

Exploitatie  € 2.092.328  

Stemverhouding: 5%  

Actuele ontwikkelingen 

Bijdrage blijft vrij stabiel. Mutaties in bijdrage voornamelijk als gevolg vanindexatie . Verhoging bijdrage per 2020 als 

gevolg van wegvallen inkomsten OMS (Openbaar Meld Systeem). 

Financiële positie - Verbonden partij 

 01-01-2019 31-12-2019  

Eigen vermogen € 9.693.000 € 9.041.000  

Vreemd vermogen € 72.193.000 € 67.504.000  
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Veiligheidsregio 

Rotterdam Rijnmond 

(VRR) 

Vestigingsplaats 

Rotterdam 

Gemeenschappelijke regeling 

Resultaat -/-€ 502.000   

Risico's 

Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's. Het gaat hier om juridische 

gevolgrisico's, zoals claims. Wegvallen en niet toereikend zijn van subsidie Impuls omgevingsveiligheid. Invoering van de 

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en het risico dat de vrijwilligersstatus bij de brandweer vervalt. 

Samenvoeging meldkamers per 2021 (LMO). Niet voldoen aan zorgnorm door ambulancedienst Voldoende 

gekwalificeerd personeel. Invoering van de omgevingswet en invulling hiervan. 

 

Gemeenschappelijke regeling voor het natuur- en 

recreatiegebied IJsselmonde (NRIJ) 

Vestigingsplaats Schiedam Gemeenschappelijke 

regeling 

Openbaar belang Sturingscenario 

(chauffeur/bijrijder/achterbank) 

Chauffeur 

Ontwikkelen en in stand houden van intergemeentelijke buitenstedelijke recreatie en bescherming van natuur en 

landschap. Beheer, ontwikkeling en onderhoud van recreatieve groengebieden op IJsselmonde. 

Deelnemende partijen BAR-gemeenten, Hendrik-ido-Ambacht, Zwijndrecht 

Bestuurlijk belang Financieel belang - gemeente 

Wethouder Luijendijk is lid van het algemeen 
bestuur en dagelijks bestuur. Op deze wijze wordt 
invloed uitgeoefend op de besluitvorming. 

Aandelenkapitaal € 0 

Leningen/garantstellingen € 0 

Impuls € 0 

Exploitatie  € 338.150 

Stemverhouding: 20%  

Actuele ontwikkelingen 

Transitie van organisatievorm. Op zoek naar meer regie, integralere visie en besparingsmogelijkheden. 

Financiële positie - Verbonden partij 

 01-01-2019 31-12-2019  

Eigen vermogen € 3.212.000  € 3.248.000  

Vreemd vermogen € 1.675.000  € 1.754.000  

Resultaat € 0  

Risico's 

Vanaf 2026 zijn de bijdragen van Rotterdam en PZH onzeker. 

 

Gemeenschappelijke regeling 

Metropoolregio Rotterdam Den 

Haag (MRDH) 

Vestigingsplaats           

Den Haag 

Gemeenschappelijke regeling 

Openbaar belang Sturingscenario 

(chauffeur/bijrijder/achterbank) 

Chauffeur 

Verbetering economisch vestigingsklimaat en bereikbaarheid van de regio. 

Deelnemende partijen 23 gemeenten 

Bestuurlijk belang Financieel belang - gemeente 

Versterking van het economisch vestigingsklimaat 

en de bereikbaarheid, realisatie Regionaal 

Investeringsprogramma, agenda Economisch. 

Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur door 

de burgemeester. 

Aandelenkapitaal € 0 

Leningen/garantstellingen € 0 

Impuls € 0 

Exploitatie  € 125.091 
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Gemeenschappelijke regeling 

Metropoolregio Rotterdam Den 

Haag (MRDH) 

Vestigingsplaats           

Den Haag 

Gemeenschappelijke regeling 

Stemverhouding: 3.47%  

Actuele ontwikkelingen 

In 2017 heeft een externe evaluatie van de MRDH plaats gevonden, zoals bepaald bij de start van de GR. Hierin zijn 14 

aanbevelingen opgenomen. Deze zijn gebundeld in vier onderwerpen: het verhaal, de governance, de ambtelijke 

ondersteuning en de informatievoorziening/communicatie. 

Financiële positie - Verbonden partij 

 01-01-2019 31-12-2019  

Eigen vermogen € 14.654.200  € 21.899.400  

Vreemd vermogen € 1.156.489.600  € 921.818.300  

Resultaat € 0  

Risico's 

Overbesteding: investering leidt niet tot de beoogde lange termijnbesparing, verminderde Rijkssubsidie, tegenvallende 

exploitatieresultaten, gemeentes die uitstappen, geen resultaten boeken voor economie vanwege achterblijvend 

resultaat lobby/investeringsagenda. 

 

Gemeentelijke Gezondheidsdienst 

Rotterdam-Rijnmond (GGD) 

Vestigingsplaats Rotterdam Gemeenschappelijke 

regeling 

Openbaar belang Sturingscenario (chauffeur/bijrijder/achterbank) Bijrijder 

Gezamenlijke uitvoering wettelijke verplichtingen van gemeenten in het kader van de Wet Publieke Gezondheid. De 

doelstelling: Een evenwichtig productenaanbod zoveel mogelijk gericht op lokale problematiek. In zijn algemeenheid het 

verbeteren van de volksgezondheid van de bevolking. 

Deelnemende partijen Gemeenten regio Rijnmond 

Bestuurlijk belang Financieel belang – gemeente 

Wethouder Roopram is lid van het 

algemeen bestuur en oefent op deze 

wijze invloed uit op de besluitvorming. 

Aandelenkapitaal € 0 

Leningen/garantstellingen € 0 

Impuls € 0 

Exploitatie  € 339.462 

Stemverhouding: 6.67%  

Actuele ontwikkelingen 

Nieuwe kostprijs en inhoud basistakenpakket vastgesteld voor de periode 2019-2022. 

Financiële positie - Verbonden partij 

 01-01-2019 31-12-2019  

Eigen vermogen n.v.t. n.v.t.  

Vreemd vermogen n.v.t. n.v.t.  

Resultaat n.v.t.  

Risico's 

Rotterdam is risicodrager voor de GGD organisatie. 
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Gemeenschappelijke regeling 

Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) 

Vestigingsplaats 

Rotterdam 

Gemeenschappelijke regeling 

Openbaar belang Sturingscenario (chauffeur/bijrijder/achterbank) Chauffeur 

De GR heeft tot taak de gemeenschappelijke inkoop van jeugdhulp zodanig vorm te geven dat lokale ambities kunnen 
worden gerealiseerd. De visie en doelen van de GR zijn daarmee een optelsom van de beleidsvoornemens van de 
deelnemende gemeenten. 

 Het beschikbaar houden van specialistische zorg en van 7/24 crisisopvang; 

 Het realiseren van schaalvoordelen; 

 Het delen van kennis en expertise.  

Deelnemende partijen Gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den 

IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, 

Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Schiedam, 

Vlaardingen, Westvoorne en Rotterdam. 

Bestuurlijk belang Financieel belang – gemeente 

De gemeente heeft bestuurlijke inbreng als lid van 

het Algemeen Bestuur middels wethouder 

Roopram. 

Aandelenkapitaal € 0 

Leningen/garantstellingen € 0 

Impuls € 0 

Exploitatie  € 5.523.821 

Stemverhouding: 6%  

Actuele ontwikkelingen 

 

Financiële positie - Verbonden partij 

 01-01-2017 31-12-2017  

Eigen vermogen € 3.648.144 € 2.249.090  

Vreemd vermogen € 32.808.137 € 36.107.264  

Resultaat € 0  

Risico's 

Geen risico's. Deelnemende gemeenten zijn alle 15 volledig risicodragend. 

 

Gemeenschappelijke regeling DCMR 

Milieudienst Rijnmond (DCMR) 

Vestigingsplaats 

Schiedam 

Gemeenschappelijke regeling 

Openbaar belang Sturingscenario 

(chauffeur/bijrijder/achterbank) 

Bijrijder 

Advisering en ondersteuning van gemeentelijke milieutaken. De DCMR heeft een algemene adviestaak met betrekking 

tot milieu, adviseert ten aanzien van vergunningverlening en handhaving in het kader van de wettelijke taken als gevolg 

van de Wet Milieubeheer en ondersteunt de gemeente t.a.v. de uitvoering van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Deelnemende partijen 15 Rijnmondgemeenten en de provincie Zuid-Holland 

Bestuurlijk belang Financieel belang - gemeente 

Wethouder De Jonge is lid van het algemeen bestuur en oefent 
in die functie invloed uit op de besluitvorming. 

Aandelenkapitaal € 0 

Leningen/garantstellingen € 0 

Impuls € 0, 

Exploitatie  € 569.900 

Stemverhouding: 1,8%  

Actuele ontwikkelingen 

DCMR werkt aan circulariteit van de economie en aan transitie naar een duurzame energievoorziening, en legt in een 

steeds verder digitaliserende wereld een solide basis voor een werkwijze zoals met de Omgevingswet beoogt. 
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Gemeenschappelijke regeling DCMR 

Milieudienst Rijnmond (DCMR) 

Vestigingsplaats 

Schiedam 

Gemeenschappelijke regeling 

Financiële positie - Verbonden partij 

 01-01-2019 31-12-2019  

Eigen vermogen € 5.754.000  € 3.453.000   

Vreemd vermogen € 11.000.000  € 11.100.000  

Resultaat € 0  

Risico's 

De gemelde kostenstijgingen en de keuzes hierover in de individuele gemeenteraden versus de beleidsdoelen. 

 

Gemeenschappelijke regeling Nieuw 

Reijerwaard (GRNR) 

Vestigingsplaats 

Ridderkerk 

Gemeenschappelijke regeling 

Openbaar belang Sturingscenario 

(chauffeur/bijrijder/achterbank) 

Chauffeur 

De gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam hebben gezamenlijk de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard op 

zich genomen. Hiertoe hebben zij per 1 januari 2012 de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) 

opgericht. De GRNR heeft de opdracht om een 96 hectare groot bedrijventerrein, de daarbij horende ontsluiting en de 

aanleg van een groene corridor te realiseren in Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk. 

Deelnemende partijen gemeenten Ridderkerk, Barendrecht, Rotterdam 

Bestuurlijk belang Financieel belang - gemeente 

Het algemeen bestuur bestaat uit tien leden, de voorzitter 

inbegrepen. De raden van Ridderkerk en Barendrecht wijzen, uit 

hun midden en uit wethouders De Jonge en Proos, elk vier leden 

en twee plaatsvervangend leden aan. De raad van Rotterdam 

wijst twee leden en twee plaatsvervangende leden aan. Het 

voorzitterschap rouleert jaarlijks. Op deze wijze oefenen zij 

invloed uit op de besluitvorming. 

Aandelenkapitaal € 0 

Leningen/garantstellingen 33% van het 

verlies 

Impuls € 0 

Bijdrage gemeente € 0 

Stemverhouding: 33,33%  

Actuele ontwikkelingen 

Verkoop en uitgifte bedrijventerrein, bouw-/woonrijp maken, civieltechnische werkzaamheden. Meer verkopen ten 

opzichte van voorgaande jaren. 

Financiële positie - Verbonden partij 

 01-01-2019 31-12-2019  

Eigen vermogen € 0 € 0  

Vreemd vermogen € 137.671.000 € 141.949.000  

Resultaat € 0  

Risico's 

Fasering, infrastructuur, kostencontrol. 
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Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, 

Heffing en Waardebepaling (SVHW) 

Vestigingsplaats 

Klaaswaal 

Gemeenschappelijke regeling 

Openbaar belang Sturingscenario 

(chauffeur/bijrijder/achterbank) 

Bijrijder 

Het SVHW houdt zich bezig met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, de waardebepaling, in het 

kader van de wet WOZ. 

Deelnemende partijen Een Waterschap, RAD en 20 gemeenten 

Bestuurlijk belang Financieel belang - gemeente 

Bevoegdheden van het college m.b.t. heffing en invordering belastingen, 

WOZ is overgedragen aan de verbonden partij (VP). Het Algemeen Bestuur 

is het hoogste bestuursorgaan van het SVHW. De gemeente is 

vertegenwoordigd in de Ambtelijke Commissie: 1 lid accounthouder VP, en 

in het Algemeen Bestuur: 1 lid wethouder Bults. 

Aandelenkapitaal € 0 

Leningen/garantstellingen € 0 

Impuls € 0 

Exploitatie  € 

388.000 

Stemverhouding: 3.3%  

Actuele ontwikkelingen 

Verdere digitalisering van de dienstverlening. Belastingplichtigen kunnen maximaal digitaal en makkelijk hun 

belastingzaken via de website, zelf. De inwerkingtreding de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vraagt 

om een herinrichting van de processen met betrekking tot gegevensuitwisseling. SVHW heeft de ambitie om haar 

diensten uit te breiden richting haar deelnemers. De vraag zal zijn of er vanuit de deelnemers behoefte bestaat voor een 

verdere uitbreiding van haar diensten. Bij gebleken behoefte zal er extra investeringen gedaan worden om dit te 

realiseren. Gemeentelijke herindeling en fusies van gemeenten kunnen ertoe leiden dat deelnemers gaan uitreden.  

Financiële positie - Verbonden partij 

 01-01-2019 31-12-2019  

Eigen vermogen € 700.0000 € 700.000  

Vreemd vermogen € 4.477.000 € 4.917.000  

Resultaat € 0  

Risico's 

Uittreding van deelnemers waardoor de kosten voor de overgebleven deelnemers gaan stijgen. 

 
 
 

N.V. BAR-Afvalbeheer Vestigingsplaats Rhoon Naamloze vennootschap 

Openbaar belang Sturingscenario 

(chauffeur/bijrijder/achterbank) 

Bijrijder 

Inzameling huishoudelijke afvalstoffen op een duurzame manier tegen zo laag mogelijke tarieven. 

Deelnemende partijen Barendrecht/Albrandswaard/Ridderkerk 

Bestuurlijk belang Financieel belang - gemeente 

De NV BAR-Afvalbeheer is een zelfstandige uitvoeringsorganisatie die 

werkt binnen de kaders die de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard 

en Ridderkerk voor hun eigen gemeente stellen. Het lokale afvalbeleid is 

de verantwoordelijkheid van de gemeenten.De colleges van 

burgemeester en wethouders van de 3 gemeenten zijn aandeelhouder en 

worden vertegenwoordigd in de algemene vergadering van 

aandeelhouders door wethouder Schaap. Als aandeelhouder wordt op 

deze manier invloed uitgeoefend. 

 

 

 

 

Aandelenkapitaal € 100.000 

Leningen/garantstellingen € 0 

Impuls € 0 

Exploitatie  € 

2.432.000 

Stemverhouding: 33.33%  
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N.V. BAR-Afvalbeheer Vestigingsplaats Rhoon Naamloze vennootschap 

Actuele ontwikkelingen 

De NV is een organisatie voor de inzameling van huishoudelijk afval. De NV verzorgt ook de beleidsvorming, afvaleducatie, 

de afvaladministratie en de communicatie.  De deelnemende gemeenten zijn, net als bij de GR BAR-organisatie 

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Er wordt nauw met de GR samengewerkt. Zo worden veel facilitaire diensten 

daar ingekocht en werken de NV en Beheer en Onderhoud nauw samen. Tot 1 september 2018 was er een dubbelfunctie 

in de directie. Deze verbinding is er nu niet meer. De NV heeft nu een eigen directeur.  

Financiële positie - Verbonden partij 

 01-01-2019 31-12-2019  

Eigen vermogen € 300.000 € 300.000  

Vreemd vermogen € 0 € 0  

Resultaat € 0  

Risico's 

Relatief beperkt. Eigendom van afval en risico op extra verwerkingskosten is bij de gemeente gebleven. NV richt zich 

vooral op bedrijfsvoerings aangelegenheden. 

 

Sportfondsenbad Inge de 

Bruijn 

Vestigingsplaats 

Barendrecht 

Besloten vennootschap 

Openbaar belang Sturingscenario (chauffeur/bijrijder/achterbank) Bijrijder 

Het Inge de Bruijn zwembad is één van de voorzieningen op het gebied van sporten en bewegen voor en door de 

Barendrechtse inwoners. 

Deelnemende partijen Barendrecht 

Bestuurlijk belang Financieel belang - gemeente 

Aandeelhoudersvergadering, wethouders Schaap en 

Bults. 

Aandelenkapitaal € 45.300 

Leningen/garantstellingen € 0 

Impuls € 0 

Exploitatie  € 824.000 

Stemverhouding: 100%  

Actuele ontwikkelingen 

De installaties waren technisch en economisch aan het einde van hun levensduur en zijn in 2018 vervangen waarbij 

nadrukkelijk is gekozen voor duurzame toepassingen. Deze vervanging is gefinancierd door de gemeente Barendrecht en 

de totale kosten hiervan worden verrekend met het zwembad. Er bestaat een wens voor het realiseren van een 

buitenbad, hier is alleen door het zwembad in het verleden onderzoek naar gedaan. Bestuurlijk vanuit de gemeente 

staat de versnelling momenteel in zijn vrij. 

Financiële positie - Verbonden partij 

 01-01-2017 31-12-2017  

Eigen vermogen € 286.174 € 385.445  

Vreemd vermogen € 212.295 € 211.217  

Resultaat € 99.000  

Risico's 

De exploitatie bijdrage is de afgelopen jaren niet geïndexeerd. 
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N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Vestigingsplaats Den Haag Naamloze vennootschap 

Openbaar belang Sturingscenario 

(chauffeur/bijrijder/achterbank) 

Achterbank 

BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam 

bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Ze verstrekt krediet tegen 

lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. De klanten zijn overwegend overheden en instellingen 

op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Onze gemeente neemt deel in het 

aandelenkapitaal van de BNG vanwege dit maatschappelijke belang en dus niet primair uit een oogpunt van 

geldbelegging. 

Deelnemende partijen 401 gemeenten 

Bestuurlijk belang Financieel belang - gemeente 

Aandeelhouder. Vertegenwoordiging in de Algemene vergadering van 

Aandeelhouders via wethouder Bults. 

Aandelenkapitaal € 72.825 

Leningen/garantstellingen € 0 

Impuls € 0 

Exploitatie  € 0 

Stemverhouding: 0,058%  

Actuele ontwikkelingen 

Een betrouwbare verwachting van de resultaten is niet te geven als gevolg van de onvoorspelbare bewegingen op de 

financiële markten. De bank acht het daarom niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst. 

Financiële positie - Verbonden partij 

 01-01-2017 31-12-2017  

Eigen vermogen € 4.486 miljoen € 4.953 miljoen  

Vreemd vermogen € 149.483 miljoen € 135.041 miljoen  

Resultaat €  393 miljoen  

Risico's 

Onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten (renteschommelingen). 

 

B.V. Gemeenschappelijk Bezit 

Evides (water) 

Vestigingsplaats 

Rotterdam 

Besloten vennootschap 

Openbaar belang Sturingscenario 

(chauffeur/bijrijder/achterbank) 

Achterbank 

Evides draagt zorg voor de watervoorziening binnen het voorzieningsgebied. Levering drinkwater aan 2,5 miljoen 

klanten en het bedrijfsleven in Zeeland, het zuidwesten van Zuid-Holland en de Brabantse Wal. Daarnaast biedt Evides 

industriewaterdiensten op maat aan grote industriële klanten in onder meer Nederland, België en Duitsland. Onze 

gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van Evides (50% van de aandelen bij 21 gemeenten) omdat deze nut heeft 

voor de inwoners van onze gemeente en dus niet uit een oogpunt van geldbelegging. 

Deelnemende partijen Gemeenten (21 stuks in Zuid-Holland Zuid) en Provincies 

Bestuurlijk belang Financieel belang - gemeente 

Vertegenwoordiging in de Algemene vergadering van 

Aandeelhouders via de wethouder Bults. 

Aandelenkapitaal € 354.686 

Leningen/garantstellingen € 0 

Impuls € 0 

Exploitatie  € 0 

Stemverhouding: 0,5%  

Actuele ontwikkelingen 

Evides verwacht enkele grote investeringsprojecten in de periode 2018-2022 uit te voeren waaronder nieuw 

pompstation Biesbosch voor € 50 miljoen. 
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B.V. Gemeenschappelijk Bezit 

Evides (water) 

Vestigingsplaats 

Rotterdam 

Besloten vennootschap 

Financiële positie - Verbonden partij 

 01-01-2017 31-12-2017  

Eigen vermogen € 496,7 miljoen € 503 miljoen  

Vreemd vermogen € 648,8 miljoen € 644,5 miljoen  

Resultaat € 47,3 miljoen  

Risico's 

Drinkwater en de tarieven worden steeds meer gereguleerd. Met name de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft 

een grote invloed op de tariefstelling en daarmee ook op de resultaten. Vervuiling van drinkwater. 

 

Stedin groep N.V  Naamloze vennootschap 

Openbaar belang Sturingscenario (chauffeur/bijrijder/achterbank) Achterbank 

Stedin Groep (Netwerkbedrijf) draagt zorg voor de gas- en elektriciteitsnetten binnen haar voorzieningsgebied. Onze 

gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal omdat deze maatschappelijk nut heeft. Daarnaast zorgt ze voor financiële 

opbrengsten (dividend). Door de splitsing van Eneco en Stedin per 31 januari 2017 is geen discussie ontstaan over een 

verkoop van Stedin. Uiteraard mag je als gemeente je aandelen te koop aanbieden, maar uitsluitend aan publieke 

partijen en niet aan private partijen. 

Deelnemende partijen 53 gemeenten 

Bestuurlijk belang Financieel belang - gemeente 

Vertegenwoordiging/stemrecht in de algemene 

vergadering van aandeelhouders door  

wethouder Bults. Als aandeelhouder wordt op 

deze manier invloed uitgeoefend. 

Aandelenkapitaal € 453.779 

Leningen/garantstellingen € 0 

Impuls € 0 

Exploitatie  € 0 

Stemverhouding: 0,45%  

Actuele ontwikkelingen 

Per eind 2017 steeg de omzet van Stedin met name door de overname van het Zeeuwse Delta/DNWG, waaronder 

netbeheerder Enduris. Via statuten en convenant hebben aandeelhouders (met name via de 

aandeelhoudersvergadering) meer invloed op de strategie en investeringen van Stedin. Herijking strategie naar de 

energietransitie als centraal thema. Focus op toekomstig netbeheer, excellente dienstverlening met nadruk op 

samenwerking, verduurzamen energiesysteem en robuust en betaalbaar houden. 

Financiële positie - Verbonden partij 

 01-01-2017 31-12-2017  

Eigen vermogen € 4.806 miljoen € 2.082 miljoen  

Vreemd vermogen € 4.486 miljoen € 3.968 miljoen  

Resultaat € 424 miljoen  

Risico's 

Dalende gereguleerde nettarieven. Stedin heeft laag risicoprofiel als gevolg van gereguleerde markt. Dalende 

dividendopbrengst. 
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Eneco groep N.V.  Naamloze vennootschap 

Openbaar belang Sturingscenario (chauffeur/bijrijder/achterbank) Achterbank 

Eneco Groep (Energiebedrijf) is een internationaal energieservicebedrijf dat energie en aanvullende diensten verkoopt 

met focus op duurzaamheid en innovatie. Wegens de splitsing van Eneco en Stedin per 31 januari 2017 zijn de openbare 

- en financiële belangen in de Eneco Groep onderwerp van discussie. De vraag is of onze gemeente nog aandeelhouder in 

dit bedrijf dient te blijven. In oktober 2017 heeft de gemeenteraad het principebesluit genomen om de aandelen af te 

bouwen (BD). Een belangrijk sluitstuk van het verkoopproces is dat de gemeente nog in staat zal worden gesteld om de 

definitieve bieding/ verkoopprijs te beoordelen op basis van de geformuleerde biedingscriteria. Daarmee is het mogelijk 

om in laatste instantie definitief te besluiten om de aandelen wel of niet te verkopen. De voorbereidingen tot deze 

definitieve beslissing zullen naar verwachting eind 2018 plaatsvinden. 

Deelnemende partijen 53 gemeenten 

Bestuurlijk belang Financieel belang - gemeente 

Vertegenwoordiging/stemrecht in de algemene 

vergadering van aandeelhouders door  

wethouder Bults. Als aandeelhouder wordt op 

deze manier invloed uitgeoefend. 

Aandelenkapitaal € 1 

Leningen/garantstellingen € 0 

Impuls € 0 

Exploitatie  € 0 

Stemverhouding: 0,45%  

Actuele ontwikkelingen 

In oktober 2017 heeft onze gemeente een principebesluit genomen om de aandelen in Eneco te verkopen. Een belangrijk 

sluitstuk van het verkoopproces is dat we de definitieve bieding/verkoopprijs nog beoordelen op basis van de 

geformuleerde biedingscriteria. Onlangs heeft de ondernemingsrechter van het gerechtshof echter geoordeeld dat er een 

onderzoek komt naar het beleid en de gang van zaken bij Eneco tijdens het privatiseringsproces in 2017 en het mediation-

traject van begin 2018. Dit betekent dat de Aandeelhouderscommissie (AHC) het verkoopadvies pas in december 2018 

verwacht te kunnen opleveren. Definitieve besluitvorming is vervolgens afhankelijk van het te kiezen proces 

(veilingverkoop, beursgang of beide) en zal naar verwachting voor eind 2019 plaatsvinden. De voorbereiding en uitvoering 

van het verkoopproces is complex en wordt beïnvloed door diverse risicofactoren. Pas na definitieve besluitvorming door 

alle aandeelhouders komt er duidelijkheid over het exacte tijdstip, de financiële omvang en de voorwaarden van een 

transactie.  

 Financiële positie - Verbonden partij 

 01-01-2017 31-12-2017  

Eigen vermogen € 3.118 miljoen € 2.866 miljoen  

Vreemd vermogen € 1.952 miljoen € 2.787 miljoen  

Resultaat € 127 miljoen  

Risico's 

Eneco heeft een hoog risicoprofiel als gevolg van externe marktfactoren en concurrentie. 

 
 

Centrum Jeugd & Gezin 

Rijnmond (CJG) 

Vestigingsplaats 

Rotterdam 

Stichting 

Openbaar belang Sturingscenario (chauffeur/bijrijder/achterbank) Nog vast te 

stellen CJG Rijnmond treedt op als uitvoerder van de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de 

jeugdgezondheidszorg. Het CJG is de plek waar ouders en verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht 

kunnen voor ondersteuning en advies over opgroeien, opvoeden en gezondheid. 

Deelnemende partijen Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Goeree-Overflakkee, 

Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, 

Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en 

Westvoorne. 
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Centrum Jeugd & Gezin 

Rijnmond (CJG) 

Vestigingsplaats 

Rotterdam 

Stichting 

Bestuurlijk belang Financieel belang - gemeente 

Vertegenwoordiging in de Raad voor het 

Publiek Belang, wethouder Roopram. 

Aandelenkapitaal € 0 

Leningen/garantstellingen € 0 

Impuls € 0 

Exploitatie  € 1.412.900 

Stemverhouding: 3.6%  

Actuele ontwikkelingen 

De bekostiging van het het Rijksvaccinatieprogramma wordt per 1 januari 2019 overgeheveld naar de gemeenten.  

Financiële positie - Verbonden partij 

 01-01-2018 31-12-2018  

Eigen vermogen € 1.563.001 . € 1.438.895  

Vreemd vermogen € 5.773.863 € 6.000.000  

Resultaat -/-€ 189.350  

Risico's 

Onzekerheid verlening van subsidies,  informatiebeveiliging (risico op datalek),  onverwachte kostenstijgingen door 

overheidsmaatregelen, arbeidsmarkt professionals, niet realiseerbare subsidievereisten, vaardigheden personeel, 

investeringen cjg-locaties of beschikbaarheid middelen rijksvaccinatieprogramma. 

 
 

Landschapstafel 

IJsselmonde 

Verenigingsplaats Rotterdam Bestuursovereenkomst 

Openbaar belang Sturingscenario 

(chauffeur/bijrijder/achterbank) 

Chauffeur 

1. Komen tot afstemming van beleid, uitvoering en monitoring ten aanzien van de groen- en recreatiegebieden op 

IJsselmonde ten einde de kwaliteit van het landschap in stand te houden c.q. te verbeteren; 

2. Samen werken aan het Uitvoeringsprogramma ‘Groen IJsselmonde’ om een stimulans te geven aan en te komen tot 

een recreatief aantrekkelijk, toegankelijk en bruikbaar groen landschap, waardoor ook kan worden bijgedragen aan 

de economische ontwikkeling van IJsselmonde; 

3. Inzetten op afstemming van het beheer van de groen- en recreatiegebieden op IJsselmonde, het stellen van kaders 

voor het beheer en streven naar een verbetering van de efficiëntie in beheer in overleg met de terreinbeherende 

instanties. 

Deelnemende partijen Gemeenten Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht, 

Zwijndrecht en Rotterdam. 

Bestuurlijk belang Financieel belang - gemeente 

1 collegelid in bestuur, wethouder 

Luijendijk. 

Aandelenkapitaal € 0 

Leningen/garantstellingen € 0 

Impuls € 0 

Exploitatie  € 24.200 

Stemverhouding: Alleen besluiten 

op basis van unanimiteit 

(consensus) 

 

Actuele ontwikkelingen 

De Landschapstafel werkt aan een visie voor het buitengebied van IJsselmonde. Samen met de partners en betrokkenen 
wordt nagedacht over de (on)gewenste ontwikkelingen in het buitengebied. Deze visie wordt na vaststelling in de 
landschapstafel aan de betrokken partijen aangeboden. De bestuursovereenkomst voor de samenwerking van de 
landschapstafel eindigt op 31 december 2018. Er zal een nieuwe overeenkomst worden gesloten. 
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Landschapstafel 

IJsselmonde 

Verenigingsplaats Rotterdam Bestuursovereenkomst 

Financiële positie - Verbonden partij 

 01-01-2019 31-12-2019  

Eigen vermogen € 142.900 € 82.700  

Vreemd vermogen € 0 € 0  

Resultaat -/-€ 60.200   
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6. § Onderhoud Kapitaalgoederen 
 
Algemeen 
In onze gemeente vinden allerlei activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Voor deze activiteiten zijn 
voorzieningen in de openbare ruimte nodig, zoals wegen, openbare verlichting, riolering, groen en gebouwen. Deze 
voorzieningen zijn de kapitaalgoederen van de gemeente. Het beheer ervan is de verantwoordelijkheid van de gemeente. 
Om veilig gebruik van de voorzieningen te verzekeren is onderhoud nodig. Als het onderhoud niet meer voldoende is, is 
gedeeltelijke of totale vernieuwing nodig. Wat daarna ook weer regelmatig onderhoud vraagt. In de bijlage ‘kerncijfers 
Onderhoud Kapitaalgoederen’ kunt u de kerncijfers van de kapitaalgoederen van onze gemeente lezen. 
Deze paragraaf is belangrijk omdat het niet alleen gaat om het in stand houden van de kapitaalgoederen voor de huidige 
gebruikers, maar ook voor de toekomstige generaties. Ook het financieel belang van onderhoud is groot, zo’n 20% van de 
begroting. De onderhoudskosten per kapitaalgoed zijn in beheerplannen opgenomen. Onderstaande tabel laat u zien welke 
beheerplannen er zijn. Erachter staat het gemeentelijk beleid waar het beheer van uitgaat. 
 
 

Beheerplan Jaar van 
vaststelling 

Jaar van 
herziening 

Financiële 
reserve 

Gemeentelijk beleid 

Wegen, fiets- en 
voetpaden 

2015 2020 Nee - Integrale Visie Openbare Ruimte 
(2008) 

Civiele Kunstwerken 2015 2020 Nee  

Groen en Recreatie 
gebieden 

2015 2020 Nee - Bomenverordening (2013) 
- Groenbeleidsplan ‘Barendrecht ziet 

Groen’ (2008) 
- Integrale Visie Openbare Ruimte 

(2008) 

Openbare verlichting 2015 2020 Ja - Appendix duurzaamheid (2015) 
- Beleidsplan openbare verlichting 

(2004) 

Speelvoorzieningen 2015 2020 Nee - Speelruimteplan 2010-2020 (2009) 
- Notitie schoolpleinen (2013) 

Straatmeubilair en 
Verkeersvoorzieningen 

2015 2020 Nee - Parkeernota Barendrecht (2008) 
- Algemene Plaatselijke Verordening 

(APV) 

Riolering 2012 2017 Ja - Het verbreed Gemeentelijk 
Rioleringsplan 2013-2017 wordt in dit 
kader als beheerplan gezien. 

Waterhuishouding  2020 Nee - Waterbeheerprogramma 2016 – 2021 
van Waterschap Hollandse Delta 

- Gemeentelijk Waterplan 
- Nota bodembeheer en 

bodemkwaliteitskaart van gemeente 
Barendrecht 

Accommodaties  2020 Ja - Kadernota Vastgoed (2014) 
- Integraal HuisvestingsPlan (IHP) 2016 

 
  

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Barendrecht/358633/358633_1.html
file://///Domein.loc/DFS/ORG/Bedrijfsvoering/Financien/5.%20Uitwisselingsgebied/2016/0%20-%20Beleidsplannen/Barendrecht/Spelen/Notitie%20schoolpleinen%20V393975.pdf
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Wegen, fiets- en voetpaden (verhardingen) 
 
Beheer 
Het beheer van gemeentelijke wegen, zoals rondwegen, wijkontsluitingswegen, straten, fiets- en voetpaden richt zich niet 
alleen op de verhardingen, maar ook op de afvoer van hemelwater en de bestrijding van het onkruid op de verharding. 
Naast landelijk geldende uitgangspunten voor onderhoud is rekening gehouden met vastgestelde kwaliteitsniveaus. De 
kwaliteitsniveaus van onderhoud zijn politieke keuzes. 
Met periodieke inspecties, lokale metingen en wijkschouwen wordt informatie verkregen over de toestand van de 
wegverhardingen. Met een geautomatiseerd beheerprogramma wordt de verkregen informatie vertaald naar een 
meerjarenplanning voor het dagelijks en planmatig onderhoud. Na afstemming met andere werkzaamheden en 
planontwikkelingen in de openbare ruimte wordt deze meerjarenplanning opgenomen in het beheerplan. Onderhoud van 
asfaltverhardingen moet op tijd plaatsvinden. Gebeurt dat niet op tijd, dan treedt er kapitaalvernietiging op. Als wij 
onderhoud aan het asfalt te lang uitstellen, zijn er zwaardere (en duurdere) maatregelen nodig. Elementenverharding 
kent geen kapitaalvernietiging. Bij uitstel loopt enkel de beeldkwaliteit terug. Naast planmatig onderhoud vindt er 
dagelijks onderhoud en direct onderhoud plaats. Waar planmatig onderhoud gericht is op het in goede staat brengen, is 
dagelijks onderhoud gericht op het in goede staat houden. Direct onderhoud vindt plaats wanneer de verkeersveiligheid 
in het geding is, bijvoorbeeld bij een gat in de weg. 

 
Vooruitblik 2019 
Komend jaar wordt de revitalisatie van Buitenoord voortgezet. In de wijken Noord en Binnenland wordt de verharding van 
diverse straten compleet vervangen door nieuwe verharding. Afhankelijk van de bouwontwikkelingen van Patrimonium, 
wordt de Talmaweg vernieuwd. Op dit moment loopt er een inventarisatie van de kwaliteit van het asfalt. 

 

Civiele kunstwerken 

 
Beheer 
Bruggen, tunnels en grondkerende constructies zijn ingedeeld in categorieën. De A-categorie is maatschappelijk het 
meest belangrijk. Deze kunstwerken worden minimaal eens in de 3 jaar geïnspecteerd. De B -categorie eens per 5 jaar en 
de C-categorie wordt alleen jaarlijks geschouwd. Deze volgorde wordt ook toegepast bij het vaststellen van onderhouds- 
en vervangingsmaatregelen. 

 
Vooruitblik 2019 
In de Voordijk – Carnisseweg is een dam met duiker in slechte staat. Dam en duiker worden in 2019 vervangen door nieuwe 
exemplaren. Inspectie van het kunstwerkenareaal is in 2018 aanbesteed en zal in 3 jaar worden uitgevoerd. Op basis van de 
resultaten worden maatregelen in beeld gebracht. Deze maatregelen kunnen variëren van klein onderhoud tot grootschalige 
vervangingen 
 
Openbaar groen in beheer bij gemeente 

 
Beheer 
In de IVOR-nota (Integrale Visie Openbare Ruimte) is de visie vastgelegd voor zowel de inrichting & structuur als de 
beheerkwaliteit van de openbare ruimte. Samen met het groenbeleidsplan ‘Barendrecht ziet groen’, waarin de doelen 
voor de groenstructuur, groeninrichting en groenbeheer zijn vastgelegd, vormt deze integrale visie de kaders en richtlijnen 
voor het beheer en onderhoud van het groen in de openbare ruimte. Voor het beheer van het groen zijn 
beheerkwaliteiten vastgesteld. Dit zijn politieke keuzes. 
 
De belangrijkste  ambities: 

  het beheer van de bomen is gericht op een optimale begeleiding en ontwikkeling van de bomen en het 
structureel uitvoeren van boomveiligheidscontroles (concept strategisch boombeheer); 

  beheerbewust ontwerpen en ontwerpbewust beheren (bij herinrichting van de openbare ruimte wordt 
het gewenste eindbeeld van het groen vastgelegd en het beheer is gericht op het bereiken van dit eindbeeld); 

  bewoners actief betrekken bij de inrichting en beheer van het groen in de openbare ruimte. 

 
De grote groengebieden (Zuidelijk Randpark, Zuidpolder, Oude Maas, Wevershoek) zijn niet in beheer bij de gemeente. 
Staatsbosbeheer is beheerder van deze groengebieden. 
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Vooruitblik 2019 
De resultaten van de boominspectie zijn leidend voor het uitvoeren van veiligheids- & beheermaatregelen en het vervangen 
van bomen. Om de bewoners actief te betrekken bij het beheer van het openbaar groen worden wijkschouwen 
georganiseerd. Kleinschalige groenrenovaties worden voorgelegd en besproken met de directe omwonenden. 
 

Openbare verlichting 
 
Beheer 
Naast de gemeente zijn ook andere beheerders verantwoordelijk voor de openbare ruimte met openbare verlichting. 
Zoals bijvoorbeeld de wegen met verlichting in eigendom van het Waterschap Hollandse Delta. De lichtmasten worden 
gemiddeld elke vier jaar visueel geïnspecteerd tijdens de lampvervanging. Stabiliteits-/sterktemetingen van lichtmasten 
vinden plaats wanneer lichtmasten 40 jaar oud zijn. Onveilige situaties, vaak gemeld door burgers en bedrijven, worden 
altijd direct opgelost. Armaturen hebben een gemiddelde levensverwachting van 25 jaar. Om de installatie heel, veilig en 
energiezuinig te houden is er een reserve openbare verlichting, waarmee schommelingen in uitgaven worden 
gecompenseerd. 
 
Vooruitblik 2019 

Op dit moment loopt de aanbestedingsprocedure voor de openbare verlichting. De verwachting is dat de bestekprijzen 
stijgen met 30 à 40 %. In de 1e tussenrapportage 2019 zullen eventuele prijsstijgingen worden verwerkt. 

Begin 2018 heeft het college besloten om een gelijkspanningsnetwerk voor de openbare verlichting aan te leggen op 
bedrijventerrein Dierenstein. Niet alleen in verband met de voordelen op het gebied van duurzaamheid en 
installatieveiligheid, maar ook omdat het industrieterrein zich uitstekend leent om op een veilige manier ervaring op te 
doen met dit nieuwe netwerk. Het investeren in een gemeentelijk gelijkspanningsnet in combinatie met dimbare 
ledverlichting is vooruitstrevend. Het biedt mogelijkheden om zonnepanelen van derden aan te sluiten en om direct 
voordeel te hebben van energiebesparende maatregelen. In den lande zijn inmiddels enkele goede voorbeelden 
beschikbaar. 
Naast de ontwikkeling van het gelijkspanningsnet wordt verder gewerkt aan de transitie van lamp naar ledverlichting langs 
de rondwegen. 
 
Speelvoorzieningen 

 
Beheer 
De gemiddelde levensduur van speeltoestellen bedraagt 12 jaar. Daarbij is geen rekening gehouden met vandalisme, wel 
met slijtage door intensief gebruik en speelschade. De speelvoorzieningen worden vervangen aan de hand van een 
flexibel vervangingsschema, waarbij de budgetten voor de vervanging vrijkomen in het theoretische vervangingsjaar. Het 
moment van de daadwerkelijke vervanging van een speeltoestel wordt mede bepaald door de technische staat van het 
toestel. Gestreefd wordt om speelplekken zo veel mogelijk in zijn geheel te renoveren. Dit biedt immers nieuwe kansen 
om de inrichting nog beter te laten aansluiten op de vraag en het gewenste gebruik. De daadwerkelijke gebruikers 
worden zoveel mogelijk bij de inrichting betrokken. Op dit moment wordt gewerkt met het Kids Only concept. De 
gemeente ontwerpt twee speelplekken of kiest 2 à 3 speeltoestellen. De kinderen kunnen via de gemeentewebsite 
aangeven welk ontwerp of toestel hun voorkeur heeft. Het meest gekozen ontwerp wordt uitgevoerd. 

 
Vooruitblik 2019 
In 2019 zal aan de hand van de laatste in 2018 uitgevoerde inspectie van de speeltoestellen in de openbare ruimte een lijst 
met vervangingen van speeltoestellen worden opgesteld. De lijst van vervangingen is gekoppeld aan de 
beleidsuitgangspunten van het Speelruimteplan 2010-2020, het beleid geeft aan welke maatregelen genomen moeten 
worden op basis van de veiligheidsinspectieresultaten. 
 
Straatmeubilair en verkeersvoorzieningen 
Straatmeubilair is het meubilair in de openbare ruimte dat niet primair wordt aangebracht om het verkeer te geleiden, 
maar te voorzien in behoeften van allerlei aard. Voorbeelden zijn zitbanken, fietsenrekken, hekwerken, afvalbakken, 
enzovoorts. Verkeersvoorzieningen is een verzamelbegrip voor wegmeubilair, zoals verkeersborden, wegbebakening, 
bewegwijzering, enzovoorts. Deze voorzieningen worden aangebracht om de verkeersveiligheid te vergroten en een 
veilige en vlotte verkeersafwikkeling te bevorderen. 
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Beheer 
Het onderhoud richt zich op het schoon, bruikbaar, heel en veilig houden. De onderhoudsstrategie bestaat uit vervangen 
wat niet meer te repareren is en/of vervangen nadat de technische levensduur is bereikt. Daarbij wordt ook bekeken of 
het nog functioneel is en of het nog aan de behoefte voldoet. Verzoeken van burgers en bedrijven hebben daar invloed 
op. 

 
Vooruitblik 2019 
In 2019 zal aan de hand van de in 2018 uitgevoerde inventarisatie van de afvalbakken in de openbare ruimte een 
afvalbakkenplan worden opgesteld. Het afvalbakkenplan zal, gekoppeld aan het eind 2018/ begin 2019 vast te stellen 
afvalbeleid, het beleid aangeven waar wel of niet een afvalbak geplaatst wordt in de openbare ruimte. 
 
Riolering 
 
Beheer 
Volgens de Wet Gemeentelijke Watertaken heeft de gemeente de zorg voor de afvoer van overtollig grond- en hemelwater 
(loketfunctie). Dit is uitgewerkt in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 (GRP), dat in 2017 door de Raad is 
vastgesteld. De kosten worden gedekt binnen de rioolheffing. Ook wordt een financiële reserve opgebouwd voor 
toekomstige vervangingsinvesteringen. De kosten zijn opgedeeld in 2 stromen: 
 

1. het beheer- en onderhoud, exploitatiekosten; 
2. vervangingsinvesteringen die betrekking hebben op alle onderdelen van de (afval)waterketen. 

 
Vooruitblik 2019 

Door klimaatverandering zijn we genoodzaakt gebieden door te lichten. Bijvoorbeeld het Centrum dat door aanwezigheid 
van veel verhard oppervlak en een lagere ligging ten opzichte van de omgeving kwetsbaar is bij hevige neerslag. Binnen de 
planperiode van het GRP worden ook overige aandachtsgebieden bekeken. Eind 2018 verschijnt een definitief 
rekenkamerrapport over de riolering. Mogelijk zijn er aanbevelingen die tot maatregelen kunnen leiden. 

 
Waterhuishouding 

 
Beheer 
Op basis van kwaliteits- en kwantiteitsmetingen van de baggeraanwas op de waterbodem wordt bepaald welke 
gemeentelijke watergangen worden gebaggerd. Het Waterschap baggert haar eigen watergangen, maar als de 
aanliggende grond van de gemeente is, heeft de gemeente een ontvangstplicht van deze bagger. De gemeente betaalt 
voor het transporteren en afvoeren van deze bagger. Beschoeiingen worden op basis van inspecties vervangen. Veiligheid 
is vaak doorslaggevend voor de vervanging van een oeverbeschoeiing. Momenteel wordt de oeverbeschoeiing 
geïnventariseerd en vastgelegd in een digitaal beheersysteem. Verwacht wordt dat het waterschap verantwoordelijk 
wordt voor het dagelijks onderhoud van de Gaatkensplas. 

 
Budgetten openbare ruimte 
De budgetten voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn als volgt: 
 

wegen 1.580.200 

gladheidsbestrijding 31.900 

straatreiniging 470.900 

kunstwerken 144.000 

openbare verlichting 272.000 

waterwegen 677.400 

riolering 560.900 

groen 2.500.600 

totaal 6.237.900 

 
Accommodaties 
Uitgangspunt voor het beheer en het onderhoud van de gemeentelijke accommodaties is het (blijven) bieden van een 
hoogwaardig voorzieningenniveau, met kwalitatief goede accommodaties. Met deze accommodaties faciliteert de 

gemeente beleidsdoelstellingen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, enzovoorts. Het onderhoud is 

verdeeld in planmatig, dagelijks en meldingenonderhoud. Het planmatig onderhoud richt zich op het voldoen aan 
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conditiescore 3 (redelijk) en uiteraard aan de vigerende wet- en regelgeving. Om schommelingen in uitgaven voor 
planmatig onderhoud te compenseren is er een reserve onderhoud gebouwen. Dagelijks onderhoud is onderhoud dat 
vooraf niet voorzien kan worden en meestal door gebruikers gemeld wordt, ook wel meldingenonderhoud genoemd. 
Onvoorziene kostbare storingen en of wijzigingen in bouwregelgeving kunnen grote invloed hebben op het budget 
dagelijks onderhoud. Voor ieder gemeentelijk gebouw is een meerjarenonderhoudsprognose (MJOP) opgesteld. met 
“Conditiescore 3” conform de NEN 2767. 
 

Conditie- 
score 

Omschrijving 
conditie 

 

Toelichting 

1 Uitstekend Incidenteel geringe gebreken 

2 Goed Incidenteel beginnende veroudering 
 

3 
 

Redelijk 
Plaatselijk zichtbare veroudering. Functievervulling van bouw- en installatiedelen 
niet in gevaar 

4 Matig Functievervulling van bouw- en installatiedelen incidenteel in gevaar 

5 Slecht De veroudering is onomkeerbaar 

6 Zeer slecht Technisch rijp voor sloop 

 

De gemeente streeft ernaar een voorbeeldfunctie te vervullen als het gaat om duurzaamheid en energiebesparing. Ook 
vanuit de wet Milieubeheer (31-08-2017) dienen we duurzame maatregelen toe te passen. Toepassing van duurzame 
maatregelen combineren wij indien mogelijk met planmatig onderhoud. Wanneer vanuit (veranderde) wet- en 
regelgeving aanpassingen nodig zijn, treden wij in overleg met gebruikers en/of (mede)eigenaren. Op deze wijze geven wij 
invulling aan participatie. 

 

Vooruitblik 2019 

In de nieuwe afdeling Vastgoed zal nader invulling worden gegeven aan het samengaan van beleid en uitvoering op het 
gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Daarbij wordt rekening gehouden met financiële en fiscale gevolgen van 
de keuzes die worden gemaakt. Bewaking en verbetering van kwaliteit zullen daarin een belangrijke rol gaan spelen. 
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7. § Grondbeleid 
 
Inleiding 
Deze paragraaf Grondbeleid bevat: 
 

A. een visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de 
begroting; 

B. een beknopte beschrijving van de uitvoeringswijze van het grondbeleid en een stand van zaken per 
grondexploitatie. Voor de inzet van de grondbeleidsinstrumenten wordt verwezen naar de Nota Grondbeleid 
(vastgesteld 2016); 

C. een prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; 
D. voor zover van toepassing een onderbouwing van geraamde winstnemingen; 
E. een schema van de risico’s per project. 

 
A. Visie 
In de Nota Grondbeleid 2016-2019 is opgenomen dat de gemeente lokale ontwikkelingen en initiatieven wil stimuleren en 
faciliteren en daarbij zelf in infrastructuur, buitenruimte en voorzieningen investeert. Er wordt uitgegaan van een grotere 
rol van de markt en particuliere initiatieven en minder financiering en regels vanuit de gemeente. Hiermee wordt 
ingespeeld op de toekomstige Omgevingswet. 
 
B. Uitvoeringswijze 
De bestaande projecten met actief grondbeleid worden voortgezet en verder ontwikkeld. Op basis van 
uitnodigingsplanologie en flexibiliteit in ontwikkeling zal vorm gegeven worden aan gewenste invullingen, passend binnen 
de bestaande wet en regelgeving. Daar waar het gemeentelijk belang hoger is dan het belang van de markt, zal actief 
grondbeleid worden toegepast. Onderstaand de stand van zaken van de lopende grondexploitaties: 
 

 Amaliaplantsoen 
Alle 37 kavels voor zelfrealisatie van woningen zijn verkocht. De oplevering van de laatste woning is eind 2018. De 
buitenruimte is voor het eerste deel van de wijk gerealiseerd. Fase 2 van de aanleg buitenruimte is, na oplevering van 
de laatste woning, begin 2019. Afsluiting van het project wordt voorbereid voor eind 2018. 
 

 Bedrijventerrein Barendrecht oost 
De rotonde Gebroken Meeldijk wordt in het tweede kwartaal 2019 verlegd en vergroot. De rotonde 
Verenambachtseweg is opgeleverd, de Spoorlaan is opengesteld en op diverse plekken aangepakt waardoor de 
bedrijven een optimale ontsluiting hebben gekregen. Er worden gronduitgiften gerealiseerd en kleinere infraprojecten 
worden uitgevoerd.  De planning is om de grondexploitatie per 31-12-2019 af te sluiten. 
 

 Lagewei 
Ten noorden en ten zuiden van de Zichtwei zijn nog ruim 110 woningen gepland, verdeeld over 3 locaties. Hierover 
vinden gesprekken plaats. Naar verwachting vindt realisatie plaats in de periode 2019-2021. 

 

 Vrouwenpolder 
De bouwactiviteiten in fase 3 zijn in volle gang. Hier worden 55 sociale huur appartementen gerealiseerd en 36 
grondgebonden koopwoningen.  De buitenruimte wordt na de bouw in 2018 aangelegd. In fase 4 en 5 kunnen nog circa 
240 woningen gebouwd worden. Planvorming hierover vindt naar verwachting plaats vanaf 2018. 
 

 Zuidpolder 
Recentelijk is de uitvoering gestart van fase 1.4. Begin 2019 wordt het gebied overgedragen aan beheer. Voor fase 2.1 
zijn in 2018 verschillende percelen minnelijk verworven. De onteigeningsprocedure is opgestart. In 2019 is de 
verwachting dat de resterende grond ofwel via minnelijk overleg danwel als resultaat van de onteigeningsprocedure 
kan worden verworven. In 2018 is gestart met gesprekken met belanghebbenden over fase 2 van de Zuidpolder. Voor 
2019 is het streven duidelijk te hebben op welke manier (ontwikkelproces) de verandering zijn beslag krijgt en start ook 
de voorbereiding daarvoor. 
 

 Centrumaanpak Barendrecht 
De herinrichting van het Binnenhof, Rijnstraat en opgang Middenbaan zijn in 2018 afgerond. De locatie 
Mr. Lohmanstraat (I2) wordt eind 2018/begin 2019 bouwrijp door Patrimonium opgeleverd. De locatie wordt ingericht 
tot parkeerterrein. In 2019 start Patrimonium de herontwikkeling van het overige deel van de Mr. Lohmanstraat en de 
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Ir. Albardastraat voor de realisatie van circa 93 levensloopbestendige sociale huurappartementen. Het genoemde 
parkeerterrein I2 dient deels voor dubbel gebruik van de parkeerplaatsen voor deze woningen. We onderzoeken of de 
weekmarkt naar deze locatie verplaatst kan worden en gaan daarover met betrokkenen in gesprek. Begin 2019 wordt 
het aangekochte pand van warenhuis Wesdijk gesloopt en ingericht tot parkeerterrein. Hiermee ontstaat ruimte voor 
aanpassing of uitbreiding van winkels in combinatie met woningbouw met bijbehorende parkeervraag. 
 

 Carnisselande 
De laatste gronden voor projectmatige ontwikkelingen zijn verkocht. In 2019 zal de bouw van deze projecten zijn 
afgerond. Op 11 verspreid liggende locaties worden nog individuele woonkavels of woon-werkkavels aangeboden. Voor 
enkele kavels zijn biedingen uitgebracht of opties aangevraagd. Het doel is om in 2019 alle kavels verkocht te hebben. 
 

 Stationstuin 
In totaal worden er 82 woningen gerealiseerd. De bouwplannen en de inrichting van de buitenruimte worden nader 
uitgewerkt. De procedure voor het bestemmingsplan is opgestart. Het ontwerp-bestemmingsplan wordt eind augustus 
2018 ter inzage gelegd.  Start bouw is naar verwachting eind 1e kwartaal 2019. 

 

 De Botter 
Op deze locatie is ruimte voor maximaal 70 appartementen. De verdeling is 50% sociale woningbouw, 25% middeldure 
huur en 25% koopwoningen. In het 2e halfjaar van 2018 vindt de aanbesteding plaats voor het contracteren van een 
marktpartij. Ook de bestemmingsplan procedure is gestart in de 2e helft van 2018. In 2019 begint de bouw van de 
appartementen. De oplevering van de appartementen is in 2020 en 2021. 

 
C. Prognose resultaten 
Alle grondexploitaties zijn geactualiseerd. De prognose van de resultaten op de grondexploitaties is hieronder 
weergegeven. 
 

 
 
In het Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) worden alle grondexploitaties samengevoegd en wordt aangegeven 
welke locaties in planning zijn. Het MPG is een belangrijk product voor de beheersing van de grondbedrijfcomplexen. Het 
MPG legt de basis voor: 

 de benodigde omvang reserve grondbedrijf om fluctuaties als gevolg van de marktgevoeligheid van het 
exploiteren van gronden op te vangen; 

 de benodigde voorzieningen; 

 risicomanagement; 

 de paragraaf grondbeleid in de jaarrekening, voorjaarsnota en begroting. 
 
De relaties van het MPG met de overige producten binnen het grondbedrijf zijn in onderstaande figuur weergegeven. 
 

 
 
 

  

kosten op opbrengsten op saldo op saldo op saldo op 

startwaarde op startwaarde startwaarde NCW EW

109.890.407 98.470.372 -11.420.035 -11.777.758 -12.398.701

grondbeleid

ruimtelijk

planologisch

beleid

locaties

in

planning

actuele

(GREX) 

locaties

MPG

• § grondbeleid

- begroting

- voorjaarsnota

- jaarrekening

• risicomanagement

• GB-reserve

• GB-voorzieningen
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D. Winstnemingen 
Als gevolg van de gewijzigde BBV-regels geldt dat winsten worden genomen op basis van de percentage of completion 
methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd moet tussentijds naar rato van de voortgang 
van de grondexploitatie winst worden genomen. Er is een (tussentijdse) winstneming van € 2,8 miljoen geweest in 
Vrouwenpolder in 2016. In 2017 is geen winst genomen. In de periode 2018 tot en met 2023 kan op basis van de huidige 
grondexploitaties nog een winstneming tot maximaal € 3,8 miljoen plaatsvinden.  
 
E. Risico’s  
Op basis van de vastgestelde grondexploitaties worden in het Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) de risico’s 
beschreven en eventuele beheersmaatregelen genoemd. In het onderstaande overzicht worden schematisch de risico’s 
aangegeven per project.  
 

 
 

 
 
Door actief risicomanagement vindt beperking van de risico’s plaats. Dit beleid wordt voortgezet. 
 

productie planning voorziening

Project grondbeleid    wonen bedrijven groen (ha) t/m risico negatief saldo

GROTE PROJECTEN

Centrumaanpak faciliterend/actief      170-200 2020 K JA

Zuidpolder-Oost-plus actief 121 2018 K

Bedrijventerrein Oost actief n.v.t. 2020 K JA

WONINGBOUW

Lagewei actief 426 2021 K JA

Vrouwenpolder actief 569 2022 K

Amaliaplantsoen actief 37 2018 J JA

Botter actief 70 2020 K

Carnisselande actief 36 2019 K JA

Stationstuin actief 82 2020 K JA

Verklaring: J
grotendeels laag risico

K
grotendeels gemiddeld risico

K
grotendeels hoog risico
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8. § Lokale heffingen 
 
In deze paragraaf staat informatie over de gemeentelijke belastingen en gebonden heffingen, het beleid rondom de lokale 
heffingen, een overzicht van de tarieven, een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid en de lokale lastendruk. 
 
Algemene uitgangspunten lokale heffingen 
In het coalitieakkoord 2018 - 2022 is afgesproken dat de belastingen voor inwoners en bedrijven met niet meer dan het 
inflatiepercentage worden verhoogd. Voor 2019 is dit 2,3%. 
 
Woonlasten en tarieven 
De gemeentelijke woonlasten bestaan uit de uitgaven van burgers aan onroerende zaakbelastingen (OZB), 
afvalstoffenheffing en rioolheffing. In deze paragraaf wordt als vergelijkingsmateriaal een overzicht gegeven van de 
woonlasten van vergelijkbare gemeenten en van Barendrecht. De gebonden heffingen (afvalstoffenheffing, reinigingsrecht, 
rioolheffing, bedrijven investeringszone (BIZ), lijkbezorgingsrechten, marktgelden en leges) mogen wettelijk maximaal 
100% kostendekkend zijn, inclusief toe te rekenen compensabele BTW, mutaties in voorzieningen en reserves en toe te 
rekenen kosten voor overhead. Voor de belastingtarieven van de OZB, toeristenbelasting en de hondenbelasting geldt dat 
de tarieven niet meer dan trendmatig zullen stijgen (inflatiecorrectie). De raad is vrij om indien de financieel-economische 
situatie daartoe noopt, van dit uitgangspunt af te wijken. 
 
Algemene (beleids)ontwikkelingen 
Macronorm onroerende zaakbelastingen (OZB) 
In de afgelopen jaren is door de Rijksoverheid de opbrengststijging voor de OZB landelijk beperkt. Daartoe is een 
macronorm ingesteld die de maximale opbrengststijging voor een bepaald jaar aangeeft. Deze norm wordt achteraf als 
toets toegepast. Overschrijding van deze norm door alle gemeenten samen kan leiden tot korting in de algemene uitkering. 
Volgens cijfers van onderzoeksinstituut COELO stijgt de totale landelijke OZB-opbrengst in 2018 met € 95,3 miljoen, een 
stijging van 2,36%. De macronorm voor 2017 is 3,20%. Dat betekent dat de stijging in 2018 binnen de macronorm blijft en 
er dus geen reden is voor een korting in de algemene uitkering. 
Voor 2019 is het landelijk moeilijk in te schatten in welke mate een eventuele verhoging van de opbrengsten uit OZB in 
2019 wel of niet tot korting op de algemene uitkering leidt. Voor 2019 bedraagt de macronorm 4% en is opgebouwd uit 
1,6% reële trendmatige groei van het BBP en 2,4% prijsontwikkeling Nationale Bestedingen (volgens het Centraal 
Economisch Plan 2018). 
In het Bestuurlijk overleg financiële verhouding van 23 mei 2018 is afgesproken om een vervolgonderzoek in te stellen naar 
de invulling van het alternatief voor de macronorm OZB (benchmarking). 
 
Het nieuwe BBV (Besluit Begroting en Verantwoording): nieuwe begrotingsregels 
Het nieuwe BBV schrijft voor dat in de paragraaf lokale heffingen kostenonderbouwingen voor belastingtarieven moeten 
zijn opgenomen. Dit geldt met name voor de gebonden heffingen. Hier is gevolg aan gegeven. Er zijn in deze paragraaf 
kostenonderbouwingen opgenomen volgens het BBV-model. Deze geven inzicht in hoe wordt bereikt dat de geraamde 
baten de geraamde lasten niet overschrijden. Bij de toerekening van kosten zijn de regels toegepast zoals deze zijn 
beschreven in de “Handreiking kostentoerekening 2016” van het Ministerie van Financiën. 
 
Opslag voor kosten overhead in de tarievenberekening  
In het nieuwe BBV zijn richtlijnen opgenomen voor de berekening van de overhead. De overhead wordt binnen de 
gemeentelijke begrotingen afzonderlijk zichtbaar gemaakt. In overeenstemming met de nieuwe regels met betrekking tot 
de berekening van de overhead en de toe te rekenen kosten conform de financiële verordening van Barendrecht, wordt 
een opslag voor de kosten van overhead meegenomen in de tarievenberekening. 
 
Kosten uitvoering van de Wet onroerende zaken (WOZ): niet meer uit gemeentefonds betaald 
Op basis van de Wet WOZ komen de kosten voor de Waarderingskamer en voor de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) 
die noodzakelijk is voor de Basisregistratie WOZ, voor rekening van de Belastingdienst, de waterschappen en de gemeenten. 
Gemeenten betalen 50% van de kosten van de Waarderingskamer en 45% van de kosten van het beheer van de LV WOZ. 
Tot nu toe werd de gemeentelijke bijdrage betaald uit het gemeentefonds. In 2016 heeft de Algemene Rekenkamer 
geconcludeerd dat deze wijze van betaling niet langer is toegestaan. Met ingang van 2019 wordt dit gemeentelijk aandeel 
in de kosten rechtstreeks gefactureerd aan de gemeente. Deze kosten zijn voor 2019 geraamd op € 6.800. Barendrecht 
ontvangt in het vervolg een factuur hiervoor. 
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Overzicht geraamde belastingen en heffingen 
Hierna volgt een totaaloverzicht van in de begroting geraamde opbrengsten van de ongebonden en gebonden heffingen. 
Voor de gebonden heffingen zijn ook de kosten van de dienstverlening en het dekkingspercentage opgenomen. De tarieven 
van gebonden heffingen mogen, zoals hiervoor is vermeld, maximaal 100% kostendekkend zijn. 
 

Ongebonden heffingen            2018           2019           2020            2021            2022 

Onroerende zaakbelastingen 8.600.200 8.797.900 8.797.900 8.797.900 8.797.900 

Hondenbelasting 290.000 300.300 300.300 300.300 300.300 

Toeristenbelasting 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

 

Gebonden heffingen          2018         2019         2020          2021          2022 

Afvalstoffenheffing 4.347.300 4.982.700 4.982.700 4.982.700 4.982.700 

Reinigingsrecht / grofvuil 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 

Rioolheffing 3.010.200 4.982.700 4.982.700 4.982.700 4.982.700 

 
In 2018 is de opbrengst van de precariobelasting op kabels en leidingen (€409.000) teruggegeven aan de huishoudens van 
Barendrecht in de vorm van een belastingteruggave van € 21,50 op de afvalstoffenheffing. Vandaar dat de opbrengst in 
2018 lager is. Vanaf 1 juli 2018 mag  geen precariobelasting meer geheven worden. 
 
Tarieven 2019  
Onroerende zaakbelastingen (OZB) 
De geraamde OZB-opbrengst wordt bepaald door de totale waarde van de onroerende zaken in het lopende belastingjaar 
te vermenigvuldigen met het dan geldende OZB-tarief. Er wordt hierbij rekening gehouden met een geschatte 
waardeontwikkeling van de WOZ en areaaluitbreiding. 
 
Opbrengst OZB 
 
OZB tarief 2019 
Op basis van het voorgaande zien de tarieven OZB voor 2019 als volgt uit: 
 

Tarieven 2018 2019 

Onroerende zaakbelastingen     

Eigenaren woningen  0,1181% 0,1138% 

Eigenaren niet-woningen 0,1530% 0,1597% 

Gebruikers niet-woningen 0,1299% 0,1315% 

 
Hondenbelasting 
De uitvoeringskosten voor het hondenbeleid (onder meer schoonmaken, toezicht houden, perceptiekosten, onderhoud 
uitlaatplaatsen, losloopgebieden en afvalbakken) worden gedekt door de inkomsten uit de hondenbelasting. 
 
Hieronder het overzicht van de (jaar)tarieven van de Hondenbelasting: 
 

Hondenbelasting 2018 2019 

Eerste hond         99,10 101,30 

Tweede hond       136,10 139,20 

Derde en elke volgende hond       151,30 154,70 

Per kennel        386,00  394,80 

 
Toeristenbelasting 
Sinds 2011 kent Barendrecht de toeristenbelasting. Het gaat hierbij om belasting voor overnachtingen in een hotel, camping 
of Bed & Breakfast. Voor 2019 wordt het tarief van € 0,75 per persoon per nacht gehandhaafd. 
 
Afvalstoffenheffing  
Afvalstoffenheffing wordt geheven om de kosten te betalen die de gemeente Barendrecht maakt voor het (laten) inzamelen 
en verwerken van huishoudelijk afval. Voor de afvalstoffenheffing hanteren wij kostendekkende tarieven in combinatie met 
een inzet van de daarvoor gevormde voorziening en reserve. 
 



Programmabegroting 
 

83 

§ Lokale heffingen 

 
De in de afvalstoffenheffing te dekken kosten zijn als volgt bepaald: 
 

Afvalstoffenheffing  

Omschrijving 2019 

Kosten van de activiteit vanuit de NV BAR Afvalbeheer 2.432.000 
Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief 
omslagrente 1.997.300 

Inkomsten van de activiteit, exclusief heffingen -417.300 

Aanwending voorziening beklemde middelen -153.600 

Netto kosten van de activiteit 3.858.400 

Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten 253.600 

Overhead 44.000 

BTW  826.700 

Totale kosten 4.982.700 

    

Opbrengst afvalstoffenheffing 4.982.700 

 
De tarieven afvalstoffenheffing zien er voor 2019 dan als volgt uit: 
 

Afvalstoffenheffing 2018 2019 

Eenpersoonshuishouden 165,48 169,32 

Tweepersoonshuishouden 258,60 264,48 

Huishouden van 3 of meer 
personen 

302,64 309,48 

 
De tarieven zijn met het inflatiepercentage van 2,3% verhoogd. Hierbij is een aanwending van de voorziening beklemde 
middelen van € 153.600 nodig om de kosten te kunnen dekken. 
 
Rioolheffing  
Het uitgangspunt van de rioolheffing is om gemeenten in staat te stellen de kosten te betalen die samenhangen met de 
gemeentelijke watertaken. Dit zijn de volgende taken: 

 de inzameling, de berging en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater en de zuivering van 
huishoudelijk afvalwater door middel van kleinere individuele installaties voor de behandeling van afvalwater 
(IBA); 

 de inzameling en de verdere verwerking van afvloeiend hemelwater; 

 het treffen van maatregelen ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen van de grondwaterstand. 
 
Bij de rioolheffing voor gebruikers van niet woningen is sprake van een gecombineerde heffingsmaatstaf. De hoogte van 
de aanslag wordt bepaald door een percentage van de WOZ-waarde, verhoogd met een gestaffeld tarief per m3 
waterverbruik. Bij het bepalen van het tarief voor niet woningen is rekening gehouden met de waardeontwikkeling van de 
niet-woningen.  
 
Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018 - 2022 geldt als basis bij de berekening van de tarieven voor de rioolheffing. 
In overeenstemming hiermee blijft het tarief van 2018 gehandhaafd voor het begrotingsjaar 2019.   
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De in de rioolheffing te dekken kosten zijn als volgt bepaald: 
 

Rioolheffing  

Omschrijving               2019 

Kosten van de activiteit vanuit de BAR-organisatie 342.900 

Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief 
omslagrente 

1.024.300 

Dotatie voorziening vervanging riolering 1.485.000 

Aanwending voorziening beklemde middelen -1.014.500 

Netto kosten van de activiteit 1.837.700 

Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten 469.300 

Overhead, inclusief omslagrente 277.700 

BTW  468.600 

Totale kosten 3.053.300 

    

Opbrengst rioolheffing 3.053.300 

Dekkingspercentage 100% 

 
De tarieven voor de rioolheffing 2019 blijven, conform het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022, ongewijzigd ten 
opzichte van 2018. 
 

Rioolheffing woningen 2018 2019 

Eenpersoonshuishouden 60,00 60,00 

Tweepersoonshuishouden 115,32 115,32 

Huishouden van 3 of meer personen 177,00 177,00 

 

Rioolheffing niet-woningen 2018 2019 

Percentage van de WOZ         0,0400%         0,0400% 

met een max van         3.690         3.690 

      

Overige gebruikers     

van 0 m³ t/m 20 m³ 0,00 0,00 

van 21 m³ tot en met 500 m³               80,00               80,00 

van 501 m³ t/m 1.000 m³ 437,00 437,00 

van 1.001 m³ t/m 1.500 m³ 876,00 876,00 

van 1.501 m³ t/m 2.000 m³ 1.584,00 1.584,00 

van 2.001 m³ t/m 3.000 m³ 2.339,00 2.339,00 

van 3.001 m³ t/m 4.000 m³    4.404,00 4.404,00 

van 4.001 m³ t/m 8.000 m³ 5.925,00 5.925,00 

van 8.001 m³ t/m 15.000 m³ 8.769,00 8.769,00 

meer dan 15.000 m³     12.884,00 12.884,00 

 
Overige heffingen en rechten 
 
Leges Publieksdiensten en omgevingsvergunning 
Voor producten en diensten die de gemeente Barendrecht aan burgers, bedrijven en anderen verlenen worden leges in 
rekening gebracht. De belangrijkste hiervan zijn de leges voor burgerzaken (paspoort, rijbewijs, huwelijksvoltrekking, 
enzovoorts), aanvraag APV-vergunningen en omgevingsvergunningen. Bij de bepaling van de hoogte van de legestarieven 
wordt gekeken naar de kostendekkendheid. 
Onder de naam leges worden rechten geheven voor verstrekte diensten en producten. Een aantal tarieven van leges zijn 
wettelijk gemaximeerd, zoals het tarief voor paspoorten, aanwezigheidsvergunning speelautomaten of bijvoorbeeld een 
uittreksel Burgerlijke stand. Voor het overige geldt ook hier dat de tarieven van leges maximaal kostendekkend mogen zijn. 
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De kosten en opbrengsten van leges burgerzaken zien er als volgt uit: 
 
Leges burgerzaken 

Omschrijving             2019 

Kosten van de activiteit vanuit de BAR-organisatie 342.600 

Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief 
omslagrente 

62.000 

Netto kosten van de activiteit 404.600 

Toe te rekenen kosten   

Afdracht rijksleges 236.000 

Overhead, inclusief omslagrente 277.500 

Totale kosten 918.100 

    

Opbrengst leges burgerzaken 609.700 

Dekkingspercentage 66% 

 

Leges omgevings- en apv vergunning   

Omschrijving 2019 

Kosten van de activiteit vanuit de BAR-organisatie 624.000 
Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief 
omslagrente 27.100 

Netto kosten van de activiteit 651.100 

Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten 87.900 

Overhead 505.500 

BTW  14.800 

Totale kosten 1.259.300 

    

Opbrengst leges omgevings- en apv vergunning 634.100 

Dekkingspercentage 50% 

 
Toelichting 
 
Lijkbezorgingsrechten 
Voor het verlenen van diensten door en/of het gebruik van de faciliteiten van de begraafplaatsen in Barendrecht worden 
rechten geheven voor onder andere begraven, onderhoudsrechten en andere lijkbezorgingsrechten. De in de 
lijkbezorgingskosten te dekken kosten zijn als volgt bepaald: 
 

Lijkbezorgingsrecten  

Omschrijving 2019 

Kosten van de activiteit vanuit de BAR-organisatie 286.400 

Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief 
omslagrente 

223.300 

Netto kosten van de activiteit 509.700 

Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten 0 

Overhead, inclusief omslagrente 232.000 

Totale kosten 741.700 

    

Opbrengst lijkbezorgingsrechten 434.500 

Dekkingspercentage 59% 
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Marktgelden  
Voor de kosten die de gemeente maakt voor de twee markten in Barendrecht worden marktgelden in rekening gebracht 
aan standplaatshouders. De kosten en opbrengsten zijn als volgt: 

 
Marktgelden   
Omschrijving 2019 

Kosten van de activiteit vanuit de BAR-organisatie 7.300 

Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief 
omslagrente 

45.400 

Netto kosten van de activiteit 52.700 

Toe te rekenen kosten   

Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten 1.300 

Overhead, inclusief omslagrente 5.900 

Totale kosten 59.900 

    

Opbrengst marktgelden 55.200 

Dekkingspercentage 92% 

 
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
Indien de belastingplichtige niet, of slechts met veel moeite, de aanslag kan betalen, kan deze onder wettelijk vastgestelde 
voorwaarden in aanmerking komen voor geheel of gedeeltelijke kwijtschelding. De kwijtscheldingen lopen via het SVHW. 
De kwijtscheldingen hebben betrekking op de afvalstoffenheffing en rioolheffing. De kosten van verleende kwijtscheldingen 
worden doorberekend in de tarieven van de betreffende heffingssoorten. Binnen de gemeente Barendrecht is de 
hondenbelasting uitgesloten van kwijtschelding, omdat hier sprake is van keuzevrijheid. Kwijtschelding is alleen mogelijk 
op publiekrechtelijke vorderingen. 
 
In de begroting zijn de volgende bedragen opgenomen voor kwijtschelding: 
 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen       2019 

Rioolheffing  140.700 

Afvalstoffenheffing  131.300 

Totaal  272.000 

 
Woonlasten (lokale lastendruk) 
Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De woonlasten vormen het grootste 
deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen en daarmee grotendeels de lokale lastendruk. Hierna worden de 
woonlasten voor burgers (woningen) inzichtelijk gemaakt: 
 

 
 
 
 

Omschrijving 2018 2019 Afwijking

+ = stijging en - = daling van

lasten
Absoluut In %

A: Eénpersoonshuishouden met een huurwoning

Rioolgebruik 60,00 60,00 0,00 0%

Afval 165,48 169,32 3,84 2%

teruggaaf i.v.m. precario -21,50 0,00

Totaal 203,98 229,32 3,84 2%

B: Tweepersoonshuishouding met een huurwoning

Rioolgebruik 115,32 115,32 0,00 0%

Afval 258,60 264,48 5,88 2%

teruggaaf i.v.m. precario -21,50 0,00

Totaal 352,42 379,80 5,88 2%
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Barendrecht ten opzichte van buurgemeenten 
Om de woonlasten in de gemeente Barendrecht te kunnen vergelijken, wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde COELO-
Atlas (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden). Hierin wordt jaarlijks uit de gemeentelijke 
belastingtarieven een samenvattend getal afgeleid, dat weergeeft hoe hoog deze lasten zijn. Uitgegaan wordt van een 
meerpersoonshuishouden in een woning met een voor die gemeente gemiddelde waarde. 
 

Tarieven per gemeente 2018 

  
afvalstoffen 
heffing 

rioolheffing OZB tarief 
gem. 
woning-
waarde 

Totale 
Woonlasten* 

Barendrecht 303 177 0,1181% 247.000 769 
Zwijndrecht 346 283 0,1279% 172.000 839 
H.I. Ambacht 321 177 0,1292% 221.000 798 
Ridderkerk 257 154 0,1285% 188.000 663 
Albrandswaard 236 270 0,1400% 254.000 878 
Rotterdam 328 198 0,1154% 166.000 717 
Nederland 253 194 0,1180% 230.000 721 

*Coelo-Atlas 2018 

Omschrijving 2018 2019 Afwijking

+ = stijging en - = daling van

lasten
Absoluut In %

C: Meerpersoonshuishouding met een huurwoning

Rioolgebruik 177,00 177,00 0,00 0%

Afval 302,64 309,48 6,84 2%

teruggaaf i.v.m. precario -21,50 0,00

Totaal 458,14 486,48 6,84 1%

C: Eénpersoonshuishouding met een koopwoning met een WOZ-waarde van 

€ 247.000

Rioolgebruik 60,00 60,00 0,00 0%

Afval 165,48 169,32 3,84 2%

OZB-eigendom 289,36 281,09 -8,27 -3%

teruggaaf i.v.m. precario -21,50 0,00

Totaal 493,34 510,41 -4,43 -1%

C: Tweepersoonshuishouding met een koopwoning met een WOZ-waarde van 

€ 247.000

Rioolgebruik 115,32 115,32 0,00 0%

Afval 258,60 264,48 5,88 2%

OZB-eigendom 289,36 281,09 -8,27 -3%

teruggaaf i.v.m. precario -21,50 0,00

Totaal 641,78 660,89 -2,39 0%

D: Meerpersoonshuishouding met een koopwoning met een WOZ-waarde van 

€ 247.000

Rioolgebruik 177,00 177,00 0,00 0%

Afval 302,64 309,48 6,84 2%

OZB-eigendom 289,36 281,09 -8,27 -3%

teruggaaf i.v.m. precario -21,50 0,00

Totaal 747,50 767,57 -1,43 0%
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Bron: Coelo-Atlas van de lokale lasten 2017 en 2018 
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6. Financiële begroting 
 

Uitgangspunten meerjarenramingen 
 
Voor de samenstelling van de begroting 2019 en meerjarenramingen 2019 - 2022 zijn de volgende uitgangspunten 
gehanteerd.  
 
Belastingen 
In de gemeente Barendrecht is sprake van een drietal belastingen en een tweetal heffingen. De belastingen zijn de 
Onroerende zaakbelasting, de Hondenbelasting en de Toeristenbelasting. De heffingen zijn de afvalstoffenheffing en 
rioolheffing. Deze componenten bepalen de lokale belastingdruk voor de burger.  
De lasten nemen alleen toe door de groei van de areaalgroei en de aanpassing aan de inflatie. De aanpassing aan de 
areaalgroei is noodzakelijk, omdat ook de kosten van de gemeente dan toenemen. Ook kort het Rijk een gemeente in de 
gemeentefondsuitkering, wanneer het areaal toeneemt. 
 
Gemeentelijk aandeel in kosten uitvoering WOZ 
In de meicirculaire van 2017 staat aangegeven dat de Waarderingskamer het gemeentelijk aandeel in de kosten 
rechtstreeks aan de gemeenten gaat factureren. De uitname uit het gemeentefonds voor dit aandeel in de kosten vindt dan 
niet langer plaats. Per saldo betekent dit dat gemeenten vanaf 2019 een hogere bijdrage uit het gemeentefonds ontvangen 
om de afzonderlijke factuur aan de Waarderingskamer te betalen.   
 
Tarief riolering en afval 
Voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing hanteren wij kostendekkende tarieven in combinatie met een planmatige 
inzet van de daarvoor gevormde voorzieningen. Het gemeentelijk afvalbeleid en het (nieuwe) Gemeentelijk Rioleringsplan 
zijn het uitgangspunt voor de tarievenberekening.   
 
Investeringen 2019-2022 
Voor de begroting 2019 wordt volgens het Activabeleid een investeringslijst 2019-2022 opgesteld. Een realistische planning 
van deze investeringen moet leiden tot een evenwichtige spreiding over de planperiode. Wij moeten de 
onontkoombaarheid van een investering in een bepaald jaar aantonen. De kapitaallasten zijn gerekend vanaf 1 januari van 
het jaar ná oplevering van de investering. 
 
Prijsstijging  
We gaan uit van een inflatie van 2,3%. Dit is gebaseerd op de prognoses van het Centraal Plan Bureau in het jaarlijks Centraal 
Economisch Plan 2017 uit maart 2018.  
 
Indexering tarieven 
Belastingen en heffingen worden conform het tarievenbeleid met maximaal het inflatiepercentage verhoogd.  
 
Algemeen Uitkering uit het Gemeentefonds 
De Algemene Uitkering in de begroting 2019 wordt berekend op basis van de meicirculaire 2018. 
 
Gemeenschappelijke regelingen – indexering begroting 2019 
Op 9 januari 2018 hebben wij ingestemd met de door de Kring van gemeentesecretarissen voorgestelde financiële kaders 
voor de op te stellen begrotingen door gemeenschappelijke regelingen VRR, OGZ-RR, DCMR en GRJR. Dit houdt een 
inflatiecorrectie in van 2,6% (inclusief nacalculatie over de jaren 2015-2017). 
Voor de MRDH geldt een afwijkend percentage. Regio Haaglanden coördineert de indexering van de inwonersbijdrage aan 
het programma Economisch Vestigingsklimaat. Deze indexering is 3,8 % voor loonkosten en 2,2% voor de materiële kosten.  
 
Rente 
Marktrente financieringstekort  
De marktrente voor het te berekenen financieringstekort wordt gebaseerd op de rente per 28 maart 2017 van een 20-jarige 
lening met jaarlijkse aflossing. Deze bedraagt 1,5%. 
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Rente grondexploitaties 
In de Meerjarenprognose grondexploitaties van maart 2018 zijn de laatste voorschriften uit het BBV toegepast. Er wordt 
1,65% rente toegerekend aan de grondbedrijf complexen.  
 
Dividend 
Voor de ramingen van dividend gaan wij uit van de gemiddelde dividendopbrengsten van de voorgaande 3 jaar. 
De gevolgen van een eventuele verkoop van de aandelen Eneco zijn nog niet verwerkt. 
 
Solvabiliteit 
Voor de solvabiliteit hanteren wij een ondergrens van 20%. Per 1-1-2018 was deze 26%.  
 
Financieel toezichtkader van de provincie 
In de begrotingscirculaire in 2019 hebben Gedeputeerde Staten de volgende uitgangspunten aangegeven waar de 
begroting 2019 aan moet voldoen om voor repressief toezicht in aanmerking te komen: 

1. De begroting van 2019 moet structureel en reëel in evenwicht zijn of anders moeten tenminste de jaarschijven 
2021 en 2022 in evenwicht zijn. 

2. De vastgestelde jaarrekening 2017 en de begroting 2019 moeten uiterlijk voor 15 juli en voor 15 november aan 
Gedeputeerde Staten zijn toegezonden. 

 
Met het ‘structureel en reëel evenwicht’ in bovenstaande punten bedoelen we dat in de begroting de structurele lasten 
zijn gedekt door structurele baten. Reëel houdt in dat sprake is van volledige, realistisch en haalbare ramingen. 
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Uiteenzetting financiële positie  
 
Inleidend 
In deze paragraaf geven wij duiding aan onze financiële positie. Om een goed beeld te krijgen van de financiële positie 
kijken wij naar de ontwikkelingen aan de hand van  vier belangrijke financiële kengetallen. Per kengetal geven wij de trend 
weer en de betekenis ervan voor onze financiële positie. Is de trend bijvoorbeeld risicovol, gunstig, of is het een directe 
dreiging voor de financiële gezondheid van onze gemeente? 
 
Solvabiliteit 
De solvabiliteit geeft aan welke gedeelte van je bezit met eigen vermogen is gefinancierd. Als iemand bijvoorbeeld voor 
een woning 80% leent bij de bank en 20% betaalt uit eigen spaargeld, dan is de solvabiliteit 20%. Onderstaande grafiek 
illustreert de ontwikkeling van dit kengetal voor onze gemeente. 

 

  
  
 
In het landelijke model dat wij in de paragraaf weerstandsvermogen toepassen, worden risico’s financieel gewogen op kans 
en impact. De landelijke norm is om de kritische grens van 20% aan te houden voor het eigen vermogen. Oftewel het devies 
luidt: ‘schiet niet onder de 20%’. De trend die onze gemeente laat zien is positief, waarbij (uitgaande van bestendig beleid) 
aankomende jaren de solvabiliteit verder versterkt naar 30%. Dit komt doordat aankomende jaren de schuldenlast afneemt, 
waardoor het aandeel vreemd vermogen verlaagt en dus het eigen vermogen toeneemt. 

 
Schuldquote 
Een belangrijke graadmeter voor de financiële positie is de schuldquote; deze geeft de omvang van onze 
schuldverplichtingen aan in relatie tot onze opbrengsten. Bij gelijkblijvende opbrengsten en toenemende schulden 
vermindert onze financiële ruimte voor uitgaven voor voorzieningen, reden waarom het belangrijk is om de schuldquote te 
volgen. Voor de schuldquote wordt een signaalgrens van 90% gehanteerd. Een gedeelte van de verplichtingen wordt 
veroorzaakt door gelden die zijn doorgeleend aan derden partijen (netto schuldquote). Aangezien er de komende jaren 
geen sprake is van leningen aan derden, zijn de schuldquote en netto schuldqute aan elkaar gelijk. 
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Het investeringsklimaat is op dit moment te typeren als gunstig; de rentestanden en dus ook de financieringskosten zijn 
laag, waardoor ze weinig beslag leggen op onze financiële ruimte. Hoewel op dit moment de schuldquote met 97% boven  
de signaalgrens uitkomt, is dat gezien het huidige investeringsklimaat niet direct dreigend. Het risico is echter dat de 
rentestanden in de toekomst oplopen, wat vanwege de economische groei en inflatie ook te verwachten is. Het is daarom 
van belang dat de schuldquote (licht) afneemt en onder de signaalgrens komt. Zichtbaar is dat de schuldenlast afneemt, 
van € 103 miljoen in 2019 naar € 77 miljoen in 2022. De reden hiervoor is dat het investeringsvolume in de komende jaren 
substantieel lager wordt, waardoor we minder hoeven te financieren, oftewel bij te lenen. 
 
Grondexploitatie 
Afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitaties een forse impact kunnen hebben op de financiële positie van een 
gemeente. Dat komt met name omdat bij grondexploitaties de inkomsten altijd pas na de uitgaven volgen. Bijvoorbeeld 
voor een nieuw woningbouwproject moet de grond eerst gekocht en bouwrijp gemaakt worden voordat het weer verkocht 
kan worden. Dit leidt normaal gesproken tijdelijk tot (tijdelijk) hogere schulden. Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling 
weer van de financiële waardes van onze grondposities ten opzichte van de totale opbrengsten (exclusief reservemutaties). 
Daarbij geldt dat hoe lager de (boek)waardes van onze grondposities zijn in vergelijking met de totale opbrengsten, des te 
minder financiële risico’s wij lopen. Als de waardes van de grondposities namelijk laag liggen, hoeven de (grond)verkopen 
minder op te leveren om investeringen uit het verleden terug te verdienen. 

 
Jaarlijks worden de boekwaardes van de grondposities geactualiseerd. Bij de jaarrekening worden deze posities op actuele 
waarde gecontroleerd. Voor de jaren 2019-2022 verwachten we een negatieve boekwaarde van onze grondposities. Dit 
komt omdat de voorzieningen voor verlieslatende grexen in mindering gebracht worden op de boekwaarde.  
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Gemeentelijke belastingcapaciteit 
De gemeentelijke belastingcapaciteit geeft de gemiddelde woonlasten van de Barendrechtse inwoner weer ten opzichte 
van het landelijk gemiddelde. Deze woonlasten bestaan uit rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerende zaakbelasting 
(OZB). Oftewel de gemeentelijke belastingen. 

 
De gemeentelijke belastingen zijn, gelet op het voorzieningenniveau, nodig om tot een sluitende begroting te kunnen 
komen. De afgelopen jaren heeft de gemeente Barendrecht zich actief ingezet om de belastingdruk voor haar burgers 
slechts maximaal trendmatig te verhogen en daarmee richting het landelijke gemiddelde te bewegen. Voor de ozb wordt 
voor onze gemeente maximaal het inflatiecijfer aangehouden of lager. Voor de rioolheffing en afvalstoffenheffing proberen 
we de lasten voor onze inwoners te beperken door de bedrijfsmiddelen zo doelmatig mogelijk in te zetten en waar mogelijk 
kostenbesparende maatregelen te nemen. Beide heffingen zijn namelijk ‘financieel gesloten’ systemen, wat betekent dat 
de baten uit deze heffingen alleen besteed mogen worden aan de bekostiging van de riolering en inzameling van 
huishoudelijk afval. De enige manier om deze heffingen te verlagen is dus te proberen om de kosten zo laag mogelijk te 
houden.  
 
  

  
 
De inzet van de gemeente om de belastingdruk te verlagen heeft er toe geleid dat de lokale lasten voor de Barendrechtse 
inwoners in 2018 iets boven het landelijk gemiddelde zitten, 102%. Hierbij was echter sprake van een belastingteruggave 
van € 21,50 op de afvalstoffenheffing van de opbrengst van de precariobelasting op kabels en leidingen. Vanaf 1 juli 2018 
mag deze belasting niet meer geheven worden. Zonder deze teruggave was het percentage 105% en voor de komende 
jaren blijft dit gelijk. De lasten voor een meerpersoonshuishouden van 3 of meer personen in 2019 blijven gelijk aan 2018, 
namelijk € 768.  
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Overzicht van baten en lasten 
 

 
 
Het resultaat voor 2018 is het saldo na de 1e Tussenrapportage 2018.

lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten

Programma

Besturen 4.703.600 1.837.900 4.835.700 1.437.800 4.595.000 1.274.900 4.672.400 1.199.400 4.622.900 1.152.300

Veilig en leefbaar 3.423.100 33.600 3.403.900 48.000 3.525.500 48.000 3.398.700 48.000 3.396.700 48.000

Samen leven, leren en werken 52.372.700 13.232.500 54.208.800 13.847.100 54.185.700 13.997.100 54.292.300 14.072.100 54.045.500 14.072.100

Ruimte en wonen 35.032.000 24.890.600 39.203.500 31.447.000 33.990.800 25.809.300 31.613.500 23.335.900 21.178.100 12.838.100

Totaal programma's 95.531.400 39.994.600 101.651.900 46.779.900 96.297.000 41.129.300 93.976.900 38.655.400 83.243.200 28.110.500

Algemene dekkingsmiddelen 971.800 66.275.000 36.800 67.862.900 168.100 70.003.700 239.100 71.925.700 375.500 72.756.700

Overhead 13.798.500 75.300 13.490.800 75.300 13.086.900 75.300 13.036.200 75.300 12.885.800 75.300

Overige baten en lasten -190.000 0 60.000 0 887.000 0 1.687.000 0 2.584.000 0

Heffing vennootschapsbelasting 39.400 0 43.300 0 58.600 0 58.800 0 58.800 0

Totaal baten en lasten 110.151.100 106.344.900 115.282.800 114.718.100 110.497.600 111.208.300 108.998.000 110.656.400 99.147.300 100.942.500

Saldo van baten en lasten 3.806.200 564.700 -710.700 -1.658.400 -1.795.200

tekort tekort overschot overschot overschot

Besturen 0 35.900 0 0 0 0 0 0 0 0

Veilig en leefbaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Samen leven, leren en werken 200.000 17.500 0 0 0 0 0 0 0 0

Ruimte en wonen 1.032.400 196.000 1.245.600 300.000 1.228.100 1.210.600 1.193.100

Algemene dekkingsmiddelen 306.900 5.100.800 0 1.543.900 0 828.300 0 788.300 0 748.300

Totaal mutatie reserves 1.539.300 5.350.200 1.245.600 1.843.900 1.228.100 828.300 1.210.600 788.300 1.193.100 748.300

Resultaat -4.700 -33.600 -310.900 -1.236.100 -1.350.400

overschot overschot overschot overschot overschot

2022

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

2018 2019 2020 2021
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Toelichting op het overzicht van baten en lasten 
 
In de programmebegroting zijn de toelichtingen op de programma’s opgenomen. Hier worden de algemene 
dekkingsmiddelen, overhead, overige baten lasten, vennootschapsbelasting en mutaties reserves toegelicht. 
 

Algemene dekkingsmiddelen 
 

 
 
Waterlevering en energie 
Dit betreft de jaarlijkse concessievergoeding die we ontvangen van Stedin Netbeheer BV voor de levering van gas. In 
verband met de nieuwe nadeelcompensatie regeling voor kabels en leidingen vervalt het huidige contract met Stedin voor 
de concessievergoeding vanaf 2021 en vallen deze baten weg. 
 
Deelnemingen nutsbedrijven 
 

 
 
De deelnemingen nutsbedrijven zijn de geraamde dividendopbrengsten van Eneco, Stedin en Evides.  
 
Financiering 
Hier wordt het saldo van de rentelasten en de doorbelasting van de rente naar de taakvelden en grondexploitaties 
verantwoord.  Voor de doorbelasting naar de programma’s wordt een percentage van 1,5% gehanteerd, zoals in de 
paragraaf financiering is toegelicht.  
 
Deelnemingen/effecten/beleggingen 
Dit betreft de geraamde dividendopbrengst van de BNG. 
 
  

lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten

waterlevering en energie 113.000 113.000

deelnemingen nutsbedrijven 767.200 767.200 767.200 767.200

financiering -456.600 35.500 -330.100 35.500 -259.000 35.500 -122.600 35.500

deelnemingen / effecten / beleggingen 13.900 47.800 13.900 47.800 13.900 47.800 13.900 47.800

verzekeringen 195.900 10.600 201.100 10.600 201.100 10.600 201.100 10.600

taakveld 0.5 treasury -246.800 974.100 -115.100 974.100 -44.000 861.100 92.400 861.100

OZB woningen 5.973.200 5.973.200 5.973.200 5.973.200

bijdrage SVHW (WOZ) 268.600 268.600 268.600 268.600

bijdrage BAR OZB woningen 15.000 14.600 14.500 14.500

taakveld 0.61 OZB woningen 283.600 5.973.200 283.200 5.973.200 283.100 5.973.200 283.100 5.973.200

OZB niet woningen 2.824.700 2.824.700 2.824.700 2.824.700

taakveld 0.62 OZB niet-woningen 2.824.700 2.824.700 2.824.700 2.824.700

baten toeristenbelasting 25.000 25.000 25.000 25.000

baten hondenbelasting 300.300 300.300 300.300 300.300

taakveld 0.64 belastingen overig 325.300 325.300 325.300 325.300

algemene uitkering 57.765.600 59.906.400 61.941.400 62.772.400

taakveld 0.7 algemene uitkering GF 57.765.600 59.906.400 61.941.400 62.772.400

Algemene dekkingsmiddelen 36.800 67.862.900 168.100 70.003.700 239.100 71.925.700 375.500 72.756.700

Begroting Begroting Begroting Begroting 

2019 2020 2021 2022

lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten

Eneco 300.000 300.000 300.000 300.000

Stedin 150.000 150.000 150.000 150.000

Evides 317.200 317.200 317.200 317.200

Deelnemingen nutsbedrijven 767.200 767.200 767.200 767.200

Begroting Begroting Begroting Begroting 

2019 2020 2021 2022
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Verzekeringen 
De verzekeringskosten betreffen voornamelijk de kosten voor het verzekeren van de huisvesting van openbaar en bijzonder 
voortgezet onderwijs, mobiliteitsverzekering (wagenpark) en de algemene aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente. 
 
Bijdrage SVHW (WOZ) 
Volgens de BBV-voorschriften moet het bedrag voor de uitvoering van de Wet WOZ hier verantwoord worden. Het betreft 
dat deel van de bijdrage aan het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardering (SVHW) dat wordt 
besteed aan de Wet Onroerende Zaakbelastingen (WOZ). Verder is hier nog het bedrag opgenomen van de directe kosten 
vanuit de BAR bijdrage die worden toegerekend aan dit taakveld. 
 
Belastingen 

 
 
In bovenstaand overzicht treft u de specificatie aan van de niet-bestedingsgebonden belastingen die worden opgelegd: 
De raming voor de Onroerende Zaak Belasting (OZB) bestaat uit twee gedeelten: 

 OZB gebruikersdeel, dit betreft alleen de niet woningen; 

 OZB eigenarendeel, dit betreft de woningen en niet woningen. 
Voor een verdere toelichting op de ramingen verwijzen wij u naar de paragraaf lokale heffingen. 
 
Algemene uitkering 

De ramingen van de algemene uitkering zijn gebaseerd op de meicirculaire 2018. 
 

Overhead 

 
 
Op basis van de BBV voorschriften moeten de kosten voor overhead ook wel genoemd ondersteuningskosten organisatie 
apart zichtbaar gemaakt worden. Het betreft (loon)kosten voor bestuursondersteuning, kosten voor communicatie en 
voorlichting en juridische zaken plus de overhead van de GR BAR-organisatie en de doorbelasting van het gemeentehuis. 
 
Daarnaast is de bijdrage aan de GR BAR-organisatie gesplitst in een deel voor directe taken (55%) en een deel voor overhead 
(45%). Het deel voor de directe taken is volgens BBV voorschrift in de begroting toegerekend aan de taakvelden waar ze 
aan zijn besteed. Een voorbeeld hiervan is hierboven zojuist inzichtelijk gemaakt bij het taakveld 0.61 OZB Woningen. De 
totale bijdrage aan de GR BAR-organisatie is als volgt: 
 

 
 

  

lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten

OZB woningen eigenaren 5.973.200 5.973.200 5.973.200 5.973.200

OZB niet-woningen eigenaren 1.638.200 1.638.200 1.638.200 1.638.200

OZB niet-woningen gebruikers 1.186.500 1.186.500 1.186.500 1.186.500

toeristenbelasting 25.000 25.000 25.000 25.000

hondenbelasting 300.300 300.300 300.300 300.300

Belastingen 9.123.200 9.123.200 9.123.200 9.123.200

Begroting Begroting Begroting 

2020 2021 20222019

Begroting 

lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten

bestuursondersteuning 140.700 900 140.700 900 140.700 900 140.700 900

communicatie en voorlichting 35.700 35.700 35.700 35.700

juridische zaken 26.100 26.100 26.100 26.100

overhead GR BAR-organisatie 12.300.800 11.905.000 11.862.700 11.845.600

gemeentehuis 987.500 74.400 979.400 74.400 971.000 74.400 837.700 74.400

taakveld 0.4 ondersteuning organisatie 13.490.800 75.300 13.086.900 75.300 13.036.200 75.300 12.885.800 75.300

Begroting Begroting Begroting Begroting 

2019 2020 2021 2022

lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten

bijdrage GR BAR (directe taken) 15.034.300 14.550.600 14.498.900 14.478.000

bijdrage GR BAR (indirecte taken) 12.300.800 11.905.000 11.862.700 11.845.600

bijdrage GR BAR 27.335.100 26.455.600 26.361.600 26.323.600

2019 2020 2021 2022

Begroting Begroting Begroting Begroting 
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Overige baten en lasten 
 

 
 
 
De overige baten en lasten bestaan uit stelposten en de storting in de voorziening dubieuze debiteuren. De stelposten zijn 
als volgt: 
 

 
 
Indexering lasten 
In de maartcirculaire 2018 zijn eveneens bedragen afgezonderd voor de indexering van de lasten voor de komende jaren. 
Omdat de batenberekening van de algemene uitkering in lopende prijzen is wordt ook de lastenkant voor lopende prijzen 
gecorrigeerd. Hiermee blijven de baten en lasten vergelijkbaar. 
 
Interbestuurlijk programma 
Voor de uitvoering van het interbestuurlijk programma zijn eveneens bedragen afgezonderd. De financiële vertaling moet 
nog plaatsvinden. 
 
BTW verruiming sportvrijstelling 
Dit betreft het verwachte financiële nadeel door de BTW verruiming sportvrijstelling dat nog verder uitgewerkt moet 
worden. 
 

Vennootschapsbelasting 
Vanaf 2016 zijn wij als gemeente voor activiteiten die zich in de ondernemerssfeer voltrekken en winst opleveren, 
vennootschapsbelastingplichtig (Vpb). Over de totale winst moet de VpB-heffing worden begroot en verantwoord als een 
centrale post in de programmarekening. Er vindt ook geen nadere toerekening plaats aan programma’s c.q. taakvelden. 
De VpB-heffing wordt verwerkt als een last op een algemeen programma en maakt op die manier onderdeel uit van het 
saldo van baten en lasten en het resultaat. 
 

 
 
  

lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten

stelposten 50.000 877.000 1.677.000 2.574.000

dubieuze debiteuren 10.000 10.000 10.000 10.000

0.8 taakveld overige baten en lasten 60.000 887.000 1.687.000 2.584.000

Begroting Begroting Begroting Begroting 

2019 2020 2021 2022

lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten

indexering prijzen 328.000 728.000 1.128.000

interbestuurlijk programma 499.000 899.000 1.396.000

BTW verruiming sportvrijstelling 50.000 50.000 50.000 50.000

stelposten 50.000 877.000 1.677.000 2.574.000

2019 2020 2021 2022

lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten

vennootschapsbelasting 43.300 58.600 58.800 58.800

0.9 taakveld vennootschapsbelasting 43.300 58.600 58.800 58.800

Begroting Begroting Begroting Begroting 

2019 2020 2021 2022
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Mutaties reserves 
 
Hieronder is het overzicht van de mutaties in de reserves opgenomen: 
 

 
 
Van de hierboven opgenomen mutaties in de reserves zijn de volgende structureel: 
 

 
 

storting onttrekking storting onttrekking storting onttrekking storting onttrekking

algemene reserve 798.100

reserve onderhoud gebouwen 1.037.800 1.037.800 1.037.800 1.037.800

reserve openbare verlichting 207.800 300.000 190.300 172.800 155.300

reserve onderdoorgang A29 95.300 95.300 95.300 95.300

reserve snelfietsroute F15 56.000 56.000 56.000

reserve revitalisering Dierenstein 66.500 66.500 66.500

reserve Binnenlandse Baan 43.600 43.600 43.600 43.600

reserve fietscrossbaan 33.900 33.900 33.900 33.900

reserve afschrijvingen 573.000 533.000 493.000 453.000

taakveld 0.10 mutaties reserves 1.245.600 1.843.900 1.228.100 828.300 1.210.600 788.300 1.193.100 748.300

2019 2020 2021 2022

storting onttrekking storting onttrekking storting onttrekking storting onttrekking

reserve onderhoud gebouwen 1.037.800 1.037.800 1.037.800 1.037.800

reserve openbare verlichting 207.800 190.300 172.800 155.300

reserve onderdoorgang A29 95.300 95.300 95.300 95.300

reserve snelfietsroute F15 56.000 56.000 56.000

reserve revitalisering Dierenstein 66.500 66.500 66.500

reserve Binnenlandse Baan 43.600 43.600 43.600 43.600

reserve fietscrossbaan 33.900 33.900 33.900 33.900

reserve afschrijvingen 573.000 533.000 493.000 453.000

totaal structurele mutaties reserves 1.245.600 745.800 1.228.100 828.300 1.210.600 788.300 1.193.100 748.300

2019 2020 2021 2022
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Meerjarenbalans 
 
De meerjarenbalans is een verplicht onderdeel in de begroting en ziet er als volgt uit: 

 

 
 
 
 
 

Meerjarenbalans 2019-2022

2019 2020 2021 2022

Vaste activa 179.400.000 173.700.000 168.000.000 160.900.000

Voorraden -2.200.000 -3.600.000 -5.600.000 -3.900.000

Uitzettingen en overlopende activa 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Totaal activa 187.200.000 180.100.000 172.400.000 167.000.000

Eigen vermogen 48.700.000 49.100.000 49.500.000 50.100.000

Voorzieningen 17.600.000 17.300.000 16.900.000 16.600.000

Vaste schulden 102.800.000 93.800.000 85.200.000 76.600.000

Netto vlottende schulden / overlopende passiva 18.100.000 19.900.000 20.800.000 23.700.000

Totaal Passiva 187.200.000 180.100.000 172.400.000 167.000.000
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EMU-saldo 
 
 

Overzicht EMU-saldo 2019 2020 2021 2022

Exploitatiesaldo vóór toevoeging en onttrekkingen 

aan reserves
-600.000 700.000 1.700.000 1.800.000

Afschrijvingen t.l.v. exploitatie 5.800.000 6.700.000 6.800.000 6.700.000

Bruto dotaties aan de post voorzieningen 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000

Uitgaven voorzieningen -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000

Operationele kasstroom 4.900.000 7.100.000 8.200.000 8.200.000

Investeringen in (im)materiele activa die op de 

balans worden geactiveerd
-15.700.000 -9.600.000 -3.500.000 -2.500.000

Grondexploitaties 9.000.000 1.300.000 2.000.000 0

Totaal EMU-saldo -1.800.000 -1.200.000 6.700.000 5.700.000

- = tekort en + = overschot
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Incidentele baten en lasten 
 
In 2019 is er een incidentele last van € 798.100 die gedekt wordt uit de algemene reserve, zoals in onderstaand overzicht 
te zien is. Het betreft de bijdrage aan de GR BAR-organisatie voor het Fundament voor Maatschappij. Daarnaast is er een 
incidentele baat door een onttrekking van € 300.000 aan de reserve openbare verlichting. 
 

 
 

Incidentele baten en lasten 2019 2020 2021 2022

Fundament voor Maatschappij (GR BAR) last 798.100

programma 1 besturen last 798.100 0 0 0

Onttrekking reserve openbare verlichting baat -300.000

programma 4 ruimte en wonen baat -300.000

Onttrekking algemene reserve baat -798.100

algemene dekkingsmiddelen baat -798.100 0 0 0

totaal incidentele baten en lasten baat -300.000 0 0 0
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Subsidiestaat 2019 
 

 
 
 
 
 

Kijk op welzijn 1.591.000          

Jeugdgezondheidszorg 1.252.000          

Wijkteams en ondersteuning 139.000             

Innovatiesubsidie (WMO algemeen) 122.300             

Maatschappelijk werk 81.400               

Zorg en welzijn 3.185.700          

Bibliotheek 644.600             

Theater Het Kruispunt              605.200 

Stichting CultuurLocaal 259.500             

Stichting Kunst Creatief Barendrecht 136.100             

Overig Muziekeducatie 113.500             

Overig Cultuur 37.200               

Jeugdtheaterschool Hofplein 32.400               

Cultuur 1.828.500          

Onderwijs en peuterwerk 510.600             

Onderwijs 510.600             

Sport 308.700             

Buurtsportcoaches 51.600               

Sport 360.300             

Lokaal preventief jeugd 112.000             

Jeugdwerk 25.900               

Jeugd 137.900             

Openbaar vervoer pensioengerechtigden 270.000             

Stichting De Kleine Duiker 82.000               

Vluchtelingen 59.800               

Evenementen 40.000               

Lokale Media 23.900               

Wijkoverleg 18.900               

Ouderenwerk en sociale samenhang 12.700               

Volkshuisvesting 3.000                  

Stedenband 2.500                  

Volksgezondheid 800                     

Economische advisering 600                     

Verkeersplan en veiligheid 200                     

Overige subsidies 514.400             

Totaal subsidies 2019 6.537.400          
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Investeringen 2019-2022 
 

 
 
 
 
 
  

Investering 2019 2020 2021 2022

Hart van Carnisselande 202.500 45.500

Fietspad Vaanpark II  plus  rotonde 103.000

Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte 1.500.000 1.300.000 1.000.000

Uitgaven snel fietsroute F15 IJsselmonde 1.068.000 384.000

Subs idie snel fietsroute F15 IJsselmonde -668.000 -240.000

Veld 2 VV Smitshoek (natuurgras) sportpark Smitshoek 80.000

Veld 3 VV Smitshoek (natuurgras) sportpark Smitshoek 80.000

Veld 7 VV Smitshoek (kunstgras) sportpark Smitshoek 321.300

Veld 5 BVV (natuurgras) sportpark De Bongerd 80.000

Veld 6 BVV (natuurgras) sportpark De Bongerd 80.000

Veld 7 BVV (kunstgras) sportpark De Bongerd 270.000

Veld 8 BVV (kunstgras) sportpark De Bongerd 270.000

Veld 9 BVV (kunstgras) sportpark De Bongerd 270.000

Boardingveld (kunstgras) VV Smitshoek sportpark Smitshoek 119.000

Jeu de boules  Vi tesse sportpark De Bongerd 95.200

veld 1 BVV (kunstgras) sportpark De Bongerd 350.000

Vervangen speelvoorzieningen 355.000 355.000 355.000 355.000

Meerjarenbegroting 2.560.500 2.421.000 2.325.000 824.000

Grond Zuidpolder 318.100

Toplaag 1,5 kunstgras  veld 3 BVV De Bongerd 402.747

Toplaag kunstgras  veld 3 Vi tesse De Bongerd 75.000

Toplaag kunstgras  veld 2 HCB De Doorbraak 240.000

Toplaag kunstgras  veld 3 HCB De Doorbraak 240.000

Toplaag 1/3 kunstgras  veld 5 HCB De Doorbraak 100.000

Uitgaven snel fietsroute F15 IJsselmonde 1.958.000

Subs idie snel fietsroute F15 IJsselmonde -1.346.600

Lasten Revita l i sering Dierenstein 795.000

Baten Revita l i sering Dierenstein -375.000

Fietspad Vaanpark II  plus  rotonde 233.000

Doorgeschoven 1e Turap 2018 2.640.247 0 0 0

Nieuwbouw De Tweemaster 1.800.000

Nieuwbouw De Ark 2.000.000

Snel fietsroute F15 Binnenlandse Baan 160.000

Snel fietsroute F15 Hoefs lag 116.000

Voorjaarsnota 2019 4.076.000 0 0 0
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Investering 2019 2020 2021 2022

Buitenruimte MFA Kruidentuin 101.063

Sloop Dubbeldekker en Vitaa l  (MFA Kruidentuin) 73.740

Omvormen gras-kunstgras  Smitshoek onderlaag 240.200

Omvormen gras-kunstgras  Smitshoek toplaag 200.000

Kunstgrasvelden Vri jenburg 100.000

Hart van Carnisselande 383.000

Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte 312.900

Herinrichting Doormanplein 95.564

P&R voorziening NS s tation 191.046

Fietsroutes  s tad- en landverbindingen 30.750

Lokale aanpak vei l ig fietsen 41.430

Fietspad Vaanpark II  + rotonde 60.000

Real isatie Waalvis ie 584.300

Zonnepanelen gemeentel i jke gebouwen 1.894.600

Fietstunnel  Gebroken Meeldi jk 103.500

Binnenstal l ing Gebroken Meeldi jk 100.000

Herinrichting Schaatsbaan 30 km zone 510.000

Aanpass ing bebouwde kom grens 45.000

Doorgeschoven 2e Turap 2018 5.067.093 0 0 0

t Trefpunt 6.000.000

Rehabi l i tatie wegen 700.000 700.000 700.000 700.000

Openbare verl ichting 390.500 390.500 390.500 390.500

Beschoei ingen 85.000 85.000 85.000 85.000

Kl imaatkasten Vri jenburgpoort en Vri jheidspoort 75.000

Vei l ige verbinding Ziedewi jdsedi jk 71.000

Nieuwe investeringen 1.321.500 7.175.500 1.175.500 1.175.500

Totaal 15.665.340 9.596.500 3.500.500 1.999.500
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Taakvelden per programma 
 

 
 

taakveld lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten 

0.1 bestuur 2.427.400 977.800 2.655.900 809.300 2.648.600 709.300 2.647.800 609.300 2.628.000 609.300

0.2 burgerzaken 2.276.200 860.100 2.179.800 628.500 1.946.400 565.600 2.024.600 590.100 1.994.900 543.000

0 bestuur en ondersteuning 4.703.600 1.837.900 4.835.700 1.437.800 4.595.000 1.274.900 4.672.400 1.199.400 4.622.900 1.152.300

totaal programma 1 Besturen 4.703.600 1.837.900 4.835.700 1.437.800 4.595.000 1.274.900 4.672.400 1.199.400 4.622.900 1.152.300

1.1 crisibeheersing en brandweer 2.129.600 0 2.176.300 0 2.174.300 0 2.174.000 0 2.173.800 0

1.2 openbare orde en veiligheid 1.293.500 33.600 1.227.600 48.000 1.351.200 48.000 1.224.700 48.000 1.222.900 48.000

1 veiligheid 3.423.100 33.600 3.403.900 48.000 3.525.500 48.000 3.398.700 48.000 3.396.700 48.000

totaal programma 2 Veilig en Leefbaar 3.423.100 33.600 3.403.900 48.000 3.525.500 48.000 3.398.700 48.000 3.396.700 48.000

0.3 beheer overige gebouwen en gronden 1.358.700 1.344.000 1.341.000 1.471.300 1.422.100 1.621.300 1.420.300 1.696.300 1.403.100 1.696.300

3.1 economische ontwikkeling 313.000 95.000 305.500 95.000 299.700 95.000 299.100 95.000 298.800 95.000

3.2 fysieke bedrijfsinfrastructuur 29.900 0 30.100 0 29.100 0 29.000 0 29.000 0

3.3 bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 0 309.600 0 309.600 0 309.600 0 309.600 0 309.600

3 economie 1.701.600 1.748.600 1.676.600 1.875.900 1.750.900 2.025.900 1.748.400 2.100.900 1.730.900 2.100.900

4.2 onderwijshuisvesting 4.851.100 835.500 4.738.700 1.095.700 4.889.900 1.095.700 4.836.200 1.095.700 4.752.700 1.095.700

4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.885.300 665.100 1.897.900 705.000 1.858.400 705.000 1.928.900 705.000 1.912.500 705.000

4 onderwijs 6.736.400 1.500.600 6.636.600 1.800.700 6.748.300 1.800.700 6.765.100 1.800.700 6.665.200 1.800.700

5.1 sportbeleid en activering 604.300 0 640.300 0 601.800 0 601.300 0 601.000 0

5.2 sportaccommodaties 3.510.200 1.192.200 3.809.400 1.516.400 4.008.500 1.516.400 4.039.600 1.516.400 3.996.700 1.516.400

5.3 cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 2.066.100 288.200 1.929.900 335.200 1.929.000 335.200 2.001.900 335.200 1.996.000 335.200

5.5 cultureel erfgoed 61.600 0 62.500 0 61.500 0 61.400 0 61.400 0

5.6 media 807.200 121.000 804.800 121.000 805.400 121.000 804.200 121.000 801.200 121.000

5.7 openbaar groen en (openlucht)recreatie 4.617.300 40.200 5.043.100 43.100 4.979.400 43.100 4.992.600 43.100 4.995.600 43.100

5 sport cultuur en recreatie 11.666.700 1.641.600 12.290.000 2.015.700 12.385.600 2.015.700 12.501.000 2.015.700 12.451.900 2.015.700

2022
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taakveld lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten 

6.1 samenkracht en burgerparticipatie 2.806.300 148.300 2.817.400 151.400 2.815.800 151.400 2.818.200 151.400 2.815.700 151.400

6.2 wijkteams 2.352.500 0 3.104.100 0 3.049.100 0 3.048.400 0 3.048.100 0

6.4 begeleide participatie 33.000 0 33.000 0 33.000 0 33.000 0 33.000 0

6.3 inkomensregelingen 9.686.300 7.477.400 9.483.500 7.477.400 9.459.800 7.477.400 9.457.200 7.477.400 9.456.200 7.477.400

6.5 arbeidspart. -instrumenten gericht op toeleiding naar werk 1.200.600 0 1.217.500 0 1.188.500 0 1.186.200 0 1.185.200 0

6.6 maatwerk-voorzieningen (WMO) 1.129.500 0 1.522.700 0 1.499.500 0 1.497.000 0 1.496.000 0

6.71 maatwerkdienstverlening 18+ 4.673.800 693.100 4.832.600 503.100 4.753.000 503.100 4.772.900 503.100 4.772.400 503.100

6.72 maatwerkdienstverlening 18- 6.808.900 0 6.998.600 0 6.903.500 0 6.872.800 0 6.809.200 0

6.81 geëscaleerde zorg 18+ 124.900 0 125.600 0 123.200 0 122.900 0 122.800 0

6.82 geëscaleerde zorg 18- 1.715.900 0 1.716.400 0 1.712.500 0 1.712.100 0 1.711.900 0

6 sociaal domein 30.531.700 8.318.800 31.851.400 8.131.900 31.537.900 8.131.900 31.520.700 8.131.900 31.450.500 8.131.900

7.1 volksgezondheid 1.736.300 22.900 1.754.200 22.900 1.763.000 22.900 1.757.100 22.900 1.747.000 22.900

7 volksgezondheid en milieu 1.736.300 22.900 1.754.200 22.900 1.763.000 22.900 1.757.100 22.900 1.747.000 22.900

totaal programma 3 Samen Leven, Leren en Werken 52.372.700 13.232.500 54.208.800 13.847.100 54.185.700 13.997.100 54.292.300 14.072.100 54.045.500 14.072.100

2.1 verkeer en vervoer 6.972.400 246.200 6.144.800 238.400 6.621.500 238.400 6.733.000 238.400 6.795.700 238.400

2.2 parkeren 126.600 93.500 125.300 93.500 124.700 93.500 124.200 93.500 123.800 93.500

2.4 economische havens en waterwegen 709.300 0 518.100 0 524.200 0 531.100 0 538.000 0

2.5 openbaar vervoer 318.400 0 318.500 0 338.700 0 328.900 0 328.100 0

2 verkeer en vervoer 8.126.700 339.700 7.106.700 331.900 7.609.100 331.900 7.717.200 331.900 7.785.600 331.900

7.2 riolering 1.969.500 3.010.200 2.663.800 4.067.800 2.606.400 4.004.200 2.585.700 4.001.100 2.582.400 3.998.000

7.3 afval 4.887.200 4.941.500 5.107.000 5.553.600 5.093.000 5.548.900 5.088.300 5.544.500 5.083.900 5.540.200

7.4 milieubeheer 981.200 0 1.043.700 35.000 1.040.000 35.000 1.045.000 35.000 1.044.600 35.000

7.5 begraafplaatsen 572.200 551.700 607.100 453.700 593.700 453.700 591.000 453.700 589.200 453.700

7 volksgezondheid en milieu 8.410.100 8.503.400 9.421.600 10.110.100 9.333.100 10.041.800 9.310.000 10.034.300 9.300.100 10.026.900

8.1 ruimtelijke ordening 3.090.500 1.014.600 1.361.300 0 1.331.000 0 1.338.000 0 1.336.100 0

8.2 grondexploitatie 14.222.300 14.453.900 20.321.600 20.321.500 14.752.100 14.752.100 12.286.200 12.286.200 1.795.800 1.795.800

8.3 wonen en bouwen 1.182.400 579.000 992.300 683.500 965.500 683.500 962.100 683.500 960.500 683.500

8 VHROSV 18.495.200 16.047.500 22.675.200 21.005.000 17.048.600 15.435.600 14.586.300 12.969.700 4.092.400 2.479.300

totaal programma 4 Ruimte en Wonen 35.032.000 24.890.600 39.203.500 31.447.000 33.990.800 25.809.300 31.613.500 23.335.900 21.178.100 12.838.100

2022
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taakveld lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten 

0.5 treasury 692.200 2.365.300 -246.800 974.100 -115.100 974.100 -44.000 861.100 92.400 861.100

0.61 OZB woningen 279.600 5.838.600 283.600 5.973.200 283.200 5.973.200 283.100 5.973.200 283.100 5.973.200

0.62 OZB niet woningen 0 2.761.600 0 2.824.700 0 2.824.700 0 2.824.700 0 2.824.700

0.64 belastingen overig 0 315.000 0 325.300 0 325.300 0 325.300 0 325.300

0.7 algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 54.994.500 0 57.765.600 0 59.906.400 0 61.941.400 0 62.772.400

algemene dekkingsmiddelen 971.800 66.275.000 36.800 67.862.900 168.100 70.003.700 239.100 71.925.700 375.500 72.756.700

0.4 ondersteuning organisatie 13.798.500 75.300 13.490.800 75.300 13.086.900 75.300 13.036.200 75.300 12.885.800 75.300

overhead 13.798.500 75.300 13.490.800 75.300 13.086.900 75.300 13.036.200 75.300 12.885.800 75.300

0.8 overige baten en lasten -190.000 0 60.000 0 887.000 0 1.687.000 0 2.584.000 0

overige baten en lasten -190.000 0 60.000 0 887.000 0 1.687.000 0 2.584.000 0

0.9 vennootschapsbelasting 39.400 0 43.300 0 58.600 0 58.800 0 58.800 0

heffing vennootschapsbelasting 39.400 0 43.300 0 58.600 0 58.800 0 58.800 0

0.10 mutaties reserves 1.539.300 5.350.200 1.245.600 1.843.900 1.228.100 828.300 1.210.600 788.300 1.193.100 748.300

mutaties reserves 1.539.300 5.350.200 1.245.600 1.843.900 1.228.100 828.300 1.210.600 788.300 1.193.100 748.300

totaal 111.690.400 111.695.100 116.528.400 116.562.000 111.725.700 112.036.600 110.208.600 111.444.700 100.340.400 101.690.800

0.11 saldo van rekenning van lasten en baten -4.700 -33.600 -310.900 -1.236.100 -1.350.400

overschot overschot overschot overschot overschot

2022
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