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Inleiding

1. Inleiding
Afgelopen tijd zijn de uitdagende financiële ontwikkelingen van de gemeente Barendrecht veelvuldig onderwerp van
gesprek geweest. We hechten in Barendrecht belang aan een financieel sluitende begroting. Zoals aangegeven in het
coalitieakkoord hebben een gezonde financiële huishouding in combinatie met ambities en gezond realisme prioriteit op
het gebied van financiën; kortom ons huishoudboekje moet op orde zijn.
Bij de Voorjaarsnota 2021 was er sprake van een meerjarig tekort voor de jaren 2021-2024. Dit tekort heeft geleid tot een
noodzakelijke heroverweging van onze ambities, prioriteiten en mogelijkheden. In de Voorjaarsnota zijn kaders
meegegeven om tot een positief sluitende begroting te komen. We zien dat de taken voor de gemeente blijven toenemen,
terwijl de inkomsten van het Rijk onzeker blijven. Het aantal (wettelijke) taken is hoog, de bewegingsruimte om dit grote
tekort te dekken is daardoor zeer klein. Tegelijkertijd willen we de hoge kwaliteit van de voorzieningen in Barendrecht
behouden. We willen blijven investeren in zorg, duurzaamheid en veiligheid. En we willen mensen die weinig te besteden
hebben zoveel mogelijk ontzien. Om dit te realiseren, is het nodig om keuzes te maken. Keuzes die niet altijd even makkelijk
zijn, maar wel onoverkomelijk als we willen voorkomen dat we openbare voorzieningen kwijtraken. Voorzieningen waarin
de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd en die van grote waarde zijn voor de samenleving.
Separaat naast deze begroting bieden we u een dekkingsplan aan. Dit dekkingsplan gaat in op de maatregelen die we
voorstellen om tot een meerjarig positief sluitende begroting te komen. De flexibiliteit van de begroting, en daarmee de
ruimte voor ambities, is ook na effectuering van het dekkingsplan beperkt. En dat terwijl er ook aankomende jaren veel
opgaven op de gemeente Barendrecht afkomen. Bij het maken van plannen voor de toekomst vereist dit creativiteit en het
maken van keuzes.
Financiële beschouwingen
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.
De gemeenteraad heeft in juli 2020 de Voorjaarsnota 2021 vastgesteld. Hierin staat de financiële uitgangspositie van de
gemeente, mede op basis van de meicirculaire 2020 van het ministerie van BZK.
Een belangrijk punt van aandacht de komende tijd blijft in hoeverre de gemeente in staat is de door het Rijk opgelegde
bezuinigingen en een stijging van de vraag binnen het sociaal domein op te vangen. Een andere belangrijke ontwikkeling
die onze aandacht vraagt is de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet.
De Corona crisis zal ook in 2021 nog zijn weerslag hebben op tal van segmenten en grote gevolgen hebben. De impact
hiervan is nu nog niet te overzien en de financiële effecten kunnen daarom ook niet meegenomen worden in de begroting.
Dit geldt ook voor de hoogte van de compensatie die we hiervoor van het Rijk ontvangen.
Opbouw van de begroting en leeswijzer
De begroting bestaat uit een beleidsbegroting (of ook wel programmabegroting) en een financiële begroting. De
beleidsbegroting is op haar beurt opgebouwd uit programma’s (het programmaplan) en zeven paragrafen. De financiële
begroting bevat primair een totaaloverzicht van baten en lasten en geeft in meerdere overzichten een uiteenzetting van de
financiële positie.
Deze begroting begint met het financieel meerjarenperspectief 2021-2024. Uitgangspunt is de Voorjaarsnota 2021, inclusief
de meicirculaire 2020. Daarna zijn de mutaties na de Voorjaarsnota 2021 opgenomen en tot slot de structurele mutaties
uit de 2e Tussenrapportage 2020. De begroting is ingedeeld in zes programma’s. Hierin zijn alle samenhangende activiteiten
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 treft u per programma het overzicht van de lasten en baten aan. Hierin zijn de cijfers uit 2020 (stand na 1e
Tussenrapportage 2020) en de Begroting 2021, meerjarenraming 2022 t/m 2024 opgenomen. Hiermee krijgt u inzicht wat
het desbetreffende programma kost.
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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§ Lokale Heffingen;
§Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
§ Onderhoud Kapitaalgoederen;
§ Financiering;
§ Bedrijfsvoering;
§ Verbonden Partijen;
§ Grondbeleid;

In de financiële begroting is tot slot een aantal overzichten opgenomen, te weten: het overzicht van baten en lasten,
uitgangspunten meerjarenramingen, meerjarenbalans, EMU-saldo, algemene dekkingsmiddelen, incidentele baten en
lasten, staat van reserves en voorzieningen, subsidiestaat, investeringen en de taakvelden per programma.
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2. Financieel meerjarenperspectief 2021-2024
Het financieel meerjarenperspectief ziet er als volgt uit:
Beginstanden vanuit Begroting 2020-2023
Gebouw De Dubbeldekker
Belastingen MFA Zichtwei
Huuropbrengsten sporthal De Bongerd
Belasting gronden
Vergunningen kabels en leidingen
Kwijtscheldingen rioolheffing
Kwijtscheldingen (gesloten financiering)
Vennootschapsbelasting
Storting voorziening dubieuze debiteuren
Structurele mutaties jaarrekening 2019
Opvang zwerfdieren
Bestuursovereenkomst Samenwerkingsverband Wonen
Periodieken (bijdrage GR BAR)
Wet verplichte GGZ (bijdrage GR BAR)
Vergoedingen college- en raadsleden
Aankoop Edudelta
Huisvesting 't Plein
Vergoeding parkeerterrein Bethelkerk
Besluit bijstandverlening zelfstandigen
Doelgroepenvervoer
Wmo uitvoering a.g.v. invoering Wet verplichte GGZ
Lokale Jeugdhulp
Omgevingsvisie
Structurele mutaties 1e Tussenrapportage 2020
Saldo na 1e Tussenrapportage 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Wmo voorzieningen
Wmo huishoudelijke verzorging ZIN
Wmo begeleiding en overige in natura
GR Jeugdhulp Rijnmond
Dividend Stedin
Inflatie GR BAR-organisatie (Begroting 2021)
Accountantskosten GR BAR-organisatie (Begroting 2021)
Uitvoering Wet Electronische Publicaties en Wet Open Overheid GR
BAR-organisatie (Begroting 2021)
Verhoging opleidingsbudget GR BAR-organisatie (Begroting 2021)
Medewerkersonderzoek GR BAR-organisatie
Decembercirculaire 2019 Algemene Uitkering
Accountantskosten Barendrecht
GIDS GR BAR-organisatie
Investeringssubsidie kleedkamers Smitshoek
Exploitatiekosten zwembad Inge de Bruijn
Nieuwe cao gemeenten GR BAR-organisatie
Omgevingswet GR BAR-organisatie
Barendrecht > 50.000 inwoners
Procesplan preventief jeugdbeleid
Project verduurzaming Vastgoed
Onderhoud Gaatkensplas
Mutaties Voorjaarsnota 2021
Saldo na Voorjaarsnota 2021

2021
-203.800
overschot
40.000
-14.000
-22.500
20.000
-10.000
-25.000
25.000
-33.300
85.000
65.200
26.300
21.000
100.100
20.000
22.900
126.000
25.800
-15.000
119.900
131.700
25.500
588.800
35.000
1.228.000

2022
-381.200
overschot
40.000
-14.000
-22.500
20.000
-10.000
-25.000
25.000
-33.300
85.000
65.200
26.300
21.000
100.100
20.000
22.900
126.000
25.800
-15.000
119.900
131.700
25.500
588.800

2023
-264.700
overschot
40.000
-14.000
-22.500
20.000
-10.000
-25.000
25.000
-33.300
85.000
65.200
26.300
21.000
100.100
20.000
22.900
126.000
25.800
-15.000
119.900
131.700
25.500
588.800

2024
-264.700
overschot
40.000
-14.000
-22.500
20.000
-10.000
-25.000
25.000
-33.300
85.000
65.200
26.300

1.193.000

1.193.000

1.040.300

1.089.400
tekort
135.500
283.000
58.200
500.000
150.000
49.000
17.000

877.000
tekort
135.500
283.000
58.200
500.000
150.000
49.000
17.000

993.500
tekort
135.500
283.000
58.200
500.000

840.800
tekort
135.500
283.000
58.200
500.000

49.000
17.000

49.000
17.000

46.000
52.000
10.000
-85.000
40.000
70.000

46.000
52.000
10.000
-114.000
40.000
70.000
2.200
200.000
340.000
100.000

46.000
52.000
10.000
-161.000
40.000
70.000
2.200

46.000
52.000
10.000
-212.000
40.000
70.000
2.200

340.000
100.000

340.000
100.000
150.000

2.118.700

150.000
72.000
38.000
2.198.900

50.000
6.000
38.000
1.635.900

-50.000
38.000
1.628.900

3.208.100
tekort

3.075.900
tekort

2.629.400
tekort

2.469.700
tekort

200.000
340.000
100.000
150.000
3.000

100.100
20.000
22.900
126.000
25.800
-15.000
119.900
25.500
588.800
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

2021
-980.000
50.000

2022
-1.533.000
50.000

2023
-2.422.000
50.000

100.000
57.100
73.200
71.800
300.000
-300.000
-262.200
193.500
300.000
-119.700
-20.000
-324.500
600.000
652.100
-250.000
30.000
171.300

100.000
57.100
73.200
71.800
300.000
-300.000
-262.200

100.000
57.100
73.200
71.800
300.000
-300.000
-262.200

300.000
-94.900
-20.000
-303.500
600.000
1.119.800

300.000
101.900
-20.000
-294.200
600.000
1.097.400

300.000
169.200
-20.000
-294.200
600.000
963.000

30.000
188.300

-547.000

-1.269.100

48.700
90.000
-16.000
122.700

48.700
90.000
-16.000
122.700

48.700
90.000
-16.000
122.700

48.700
90.000
-16.000
122.700

3.502.100
tekort

3.386.900
tekort

2.205.100
tekort

1.323.300
tekort

Algemene uitkering
Afzondering lasten nieuwe Wet Inburgering
Afzondering stelpost inflatie 2024
Periodieken GR BAR-organisatie
Personeelslasten Barendrecht
Bijdragen Gemeenschappelijke Regelingen
Veiligheid
Wegvallen dividend Eneco
Dekking dividend Eneco uit Algemene Reserve
Opbrengst OZB en hondenbelasting
Inzet in wijkteams
Lokale Jeugdhulp
Afschrijvingslasten investeringen
Leges burgerzaken
BTW toerekening Afval
Aanbesteding openbaar groen
Klimaatplannen
Dekking reserve klimaatgelden
AutoMaatje
Mutaties na Voorjaarsnota 2021
Minimabeleid
Wmo voorzieningen
Wijkoverleg
Structurele mutaties 2e Tussenrapportage 2020
Saldo Begroting 2021, meerjarenraming 2022-2024

2024
-3.777.000
50.000
400.000
100.000
57.100
73.200
71.800
300.000
-262.200

De structurele mutaties uit de Jaarrekening 2019 en 1e Tussenrapportage 2020 worden hier niet meer toegelicht. Hiervoor
verwijzen wij u naar deze documenten die op 7 juli 2020 door de gemeenteraad zijn vastgesteld. De mutaties uit de
Voorjaarsnota 2021 worden hier wel toegelicht, omdat deze niet opgenomen waren in de Voorjaarsnota als kaderstellend
stuk op hoofdlijnen. Voor de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2020 verwijzen wij u naar de 2e Tussenrapportage 2020
die gelijktijdig met de Begroting 2021 wordt behandeld.
Mutaties Voorjaarsnota 2021
1. Wmo voorzieningen
2. Wmo huishoudelijke verzorging ZIN
3. Wmo begeleiding en overige in natura
De aanvragen voor Wmo voorzieningen (vervoer/rolstoel/woniningaanpassingen) en de opdrachten voor ondersteuning
aan inwoners (Wmo ZIN en Wmo begeleiding)) laten de afgelopen jaren een stijgende trend zien. Dit komt zowel door
brede maatschappelijke trends (vergrijzing, langer thuis blijven wonen, ambulantisering, verzilveringsgraad), als door de
invoering van het abonnementstarief (meer aanvragen, ook vanuit de hogere inkomensklassen). Door de lage eigen
bijdrage is de drijfveer om een beroep te doen op het eigen netwerk steeds kleiner. De doorstroom naar de Wlz is door het
grote verschil in eigen bijdrage moeilijker te realiseren.

Wmo voorzieningen
Wmo huishoudelijke verzorging ZIN
Wmo begeleiding en overige in natura

2021
€ 135.500
€ 283.000
€ 58.200

2022
€ 135.500
€ 283.000
€ 58.200

2023
€ 135.500
€ 283.000
€ 58.200

2024
€ 135.500
€ 283.000
€ 58.200

4. GR Jeugdhulp Rijnmond
Het aantal trajecten voor zorg in natura voor lokale jeugdhulp neemt toe. Belangrijke oorzaak van deze toename is de
verschuiving van zwaardere zorgvormen naar lichtere en lokaal gecontracteerde vormen van jeugdhulp. Dit geldt voor hulp
en ondersteuning van jeugdigen met een beperking en basis GGz. Het gaat om een toename in het aantal cliënten, maar
ook om een toename van de kosten per cliënt, specifiek voor jeugdigen met een beperking.
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GR Jeugdhulp Rijnmond

2021
€ 500.000

2022
€ 500.000

2023
€ 500.000

2024
€ 500.000

5. Dividend Stedin
De dividendinkomsten die wij ontvangen van Stedin staan de komende jaren onder druk, met name door forse
investeringen door de energietransitie. Deze door maatregelen van de overheid gedreven investeringen leggen een grote
druk op het financiële profiel van de gehele netbeheersector, maar bij Stedin in het bijzonder. Het probleem zit met name
in de negatieve kasstroom en het voorfinancieren van allerlei fors gestegen kosten. Om deze reden ramen wij de begrote
dividendinkomsten voor 2021 en 2022 af naar nul.

Dividend Stedin

2021
€ 150.000

2022
€ 150.000

2023

2024

Begroting 2021 GR BAR-organisatie
Onderstaande posten nr. 6 t/m 9 zijn opgenomen in de Begroting 2021 van de GR BAR-organisatie. In de zienswijze op de
Begroting 2021 van 2 juni 2020 heeft de gemeenteraad aangegeven in te kunnen stemmen met deze budgetverhogingen.
De Begroting 2021 is op 7 juli 2020 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GR BAR-organisatie.
6. Inflatie GR BAR-organisatie
Afgesproken is dat de GR BAR door de gemeenten wordt gecompenseerd voor de inflatie. Het percentage van 1,6% is
gebaseerd op de prognose van het CPB van maart 2020. Voor de meerjarenraming (2022 - 2024) worden constante prijzen
gehanteerd. Het aandeel voor Barendrecht is € 49.000.

Inflatie GR BAR-organisatie
(Begroting 2021)

2021
€ 49.000

2022
€ 49.000

2023
€ 49.000

2024
€ 49.000

7. Accountantskosten GR BAR-organisatie
Het huidige contract met de accountant zou in 2020 aflopen. Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheid dit te verlengen tot
15 juli 2021 voor het boekjaar 2020. Daarna wordt opnieuw aanbesteed voor de controle vanaf 2021. De kosten zijn wel
toegenomen als gevolg van nieuwe regelgeving, hogere controle-eisen en indexering. Het aandeel voor Barendrecht is
€ 17.000.

Accountantskosten GR BAR-organisatie
(Begroting 2021)

2021
€ 17.000

2022
€ 17.000

2023
€ 17.000

2024
€ 17.000

8. Uitvoering Wet Electronische Publicaties en Wet Open Overheid GR BAR-organisatie
Per 1 januari 2021 treedt de verbrede Wet elektronische publicaties in werking. Tevens wordt voorzien in een spoedige
inwerkingtreding van de Wet open overheid. Genoemde nieuwe wetgeving voorziet in een stevige toename van verplichte
publicatie. In het najaar van 2019 is tot een nieuw klachtenproces besloten, waarvan het beter organiseren van de
klachtencoördinatie een onderdeel vormt. De coördinatorrol die daarin zit verwerkt kan niet binnen de bestaande formatie
worden georganiseerd. Het aandeel voor Barendrecht is € 46.000.

Uitvoering Wet Electronische Publicaties
en Wet Open Overheid GR BARorganisatie (Begroting 2021)

2021
€ 46.000

2022
€ 46.000

2023
€ 46.000

2024
€ 46.000

9. Verhogen opleidingsbudget GR BAR-organisatie
Vanaf 2021 is het plan om het jaarlijkse opleidingsbudget te fixeren op 1,5% van de begrote loonkosten. In het kader van
de organisatieontwikkeling BAR2020 wordt meer geïnvesteerd in medewerkers (meer aandacht voor de medewerker).
Hierbij hoort ook het investeren in ontwikkelmogelijkheden, want medewerkers bepalen ten slotte de kwaliteit van de
organisatie. Oorspronkelijk was het opleidingsbudget een afgeleide van het loonkostenbudget. Maar sinds de oprichting
van de GR BAR op 1 januari 2014 is dit losgelaten. Hierdoor zijn de opleidingsbudgetten relatief minder geworden, want
het aantal medewerkers (loonkosten) steeg terwijl het opleidingsbudget gelijk bleef. Ook is in het kader van de taakstelling
9
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diverse malen een (structurele) korting toegepast op het opleidingsbudget. Bovengenoemde feiten stroken niet met de
ambities die de GR BAR heeft. Door het opleidingsbudget structureel te verhogen kan de kwaliteit van de organisatie
blijvend ontwikkeld en geborgd worden. Het aandeel voor Barendrecht is € 52.000.

Verhogen opleidingsbudget GR BARorganisatie (Begroting 2021)

2021
€ 52.000

2022
€ 52.000

2023
€ 52.000

2024
€ 52.000

10. Medewerkersonderzoek GR BAR-organisatie
Dit betreft kosten voor een jaarlijks te houden medewerkersonderzoek. Het aandeel voor Barendrecht is € 10.000.

Medewerkersonderzoek GR BARorganisatie

2021
€ 10.000

2022
€ 10.000

2023
€ 10.000

2024
€ 10.000

11. Decembercirculaire 2019 Algemene Uitkering
Over de gevolgen van de decembercirculaire 2019 Algemene Uitkering is de gemeenteraad geïnformeerd via een
raadsinformatiebrief op 21 januari 2020.

Decembercirculaire 2019 Algemene
Uitkering

2021
-€ 85.000

2022
-€ 114.000

2023
-€ 161.000

2024
-€ 212.000

12. Accountantskosten Barendrecht
Vanwege nieuwe regelgeving en strengere controle eisen vallen de accountantskosten voor Barendrecht structureel
hoger uit.

Accountantskosten Barendrecht

2021
€ 40.000

2022
€ 40.000

2023
€ 40.000

2024
€ 40.000

13. GIDS GR BAR-organisatie
De bestuurlijke GIDS is de weergave van de aanpak die het cluster Maatschappij heeft ontwikkeld om de bedrijfsvoering
aan te laten sluiten bij de volgende maatschappelijke opgaven: integraal en gebiedsgericht werken, de beweging van zware
naar lichte zorg, versterken preventie, uitgaan van eigen kracht van mensen en stevig (wijk)netwerk opbouwen. Het betreft
kosten voor de volgende applicaties:
- E-diensten
Dit is een applicatie waarmee de aanvragen digitaal kunnen worden verwerkt. Het is gericht op
gebruikersvriendelijkheid voor onze inwoners, een efficiënter verloop van het proces en de rechtmatigheid;
- Talentmatch
Dit is een applicatie waarbij digitaal een match kan worden gemaakt tussen bijstandsgerechtigden en vacatures /
opleidingen et cetera. Het is gericht op een efficiënter verloop van het proces en een snellere uitstroom van het
bestand.
- Digitalisering Post
Dit is niet alleen van toepassing voor het cluster Maatschappij, maar is BAR-breed;
- Zaaksysteem DMS-Suit4Sociaal Domein
Dit is gericht op een betere / doelmatige en rechtmatiger verwerking van gegevens.
De kosten bestaan uit licentiekosten, koppelingen, onderhoud et cetera. Het aandeel voor Barendrecht is € 70.000.

GIDS GR BAR-organisatie

2021
€ 70.000

2022
€ 70.000

2023
€ 70.000

2024
€ 70.000

14. Investeringssubsidie kleedkamers Smitshoek
Voor het renoveren van 8 kleedkamers bij VV Smitshoek wordt voorgesteld een investeringssubsidie van € 46.300
beschikbaar te stellen, onder de voorwaarden dat de investeringssubsidie uitsluitend uitgekeerd wordt na aanvraag van
een BOSA-subsidie (Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties van het ministerie van VWS)
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door VV Smitshoek en de Stichting Waarborgfonds Sport een garantiestelling verleent. Het bedrag wordt in 20 jaar
afgeschreven.
2021
Investeringssubsidie kleedkamers
Smitshoek

2022
€ 2.200

2023
€ 2.200

2024
€ 2.200

15. Exploitatiekosten zwembad Inge de Bruijn
De gemeenteraad heeft op 30 juni 2020 gekozen voor het scenario kostprijsdekkende huur voor het zwembad Inge de
Bruijn en de financiële gevolgen voor het gekozen scenario, te weten € 200.000 in 2021 en 2022 op te nemen in de
Begroting 2021.

Exploitatiekosten zwembad Inge de
Bruijn

2021
€ 200.000

2022
€ 200.000

2023

2024

16. Nieuwe cao gemeenten GR BAR-organisatie
De huidige cao voor gemeenten loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. De verwachting is dat er voor 2021
een nieuw akkoord zal zijn, maar de exacte bedragen zullen bij het opstellen van de Begroting nog niet bekend zijn.
Vooruitlopend hierop wordt rekening gehouden met een structurele verhoging van € 340.000 (1,5% loonkostenstijging).

Nieuwe cao gemeenten GR BARorganisatie

2021
€ 340.000

2022
€ 340.000

2023
€ 340.000

2024
€ 340.000

17. Omgevingswet
Een belangrijke landelijke ontwikkeling is de invoering van de Omgevingswet, waarvan de voorgenomen inwerkingtreding
van 2021 is uitgesteld tot 1 januari 2022. Deze datum geeft voldoende ruimte om het wetgevingsproces af te ronden, het
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op te leveren, de regelgeving goed te implementeren en ermee te oefenen. Het BARbrede programma Omgevingswet begeleidt de gemeente Barendrecht naar het moment van invoeren. Om alle processen
goed te laten verlopen, is een aantal investeringen vereist. Deze zijn met name gelegen in vernieuwing van
informatievoorzieningen, aansluiting op het landelijke DSO en het opleiden van medewerkers. De aanschafkosten van ICT
blijken hoger te liggen dan eerder gedacht. In de Voorjaarsnota 2021 was voor 2021 geen budget opgenomen, maar
hiervoor wordt in de Begroting 2021 ook een bedrag van € 100.000 opgenomen.

Omgevingswet GR BAR-organisatie

2021
€ 100.000

2022
€ 100.000

2023
€ 100.000

2024
€ 100.000

18. Barendrecht > 50.000 inwoners
Boven de 50.000 inwoners wordt de gemeente Barendrecht door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond aangemerkt als
‘jong stedelijk’, waardoor de bijdrage per inwoner omhoog gaat van € 48 naar € 60, een toename van de bijdrage met
€ 600.000. Wij verwachten boven de 50.000 inwoners uit te komen in 2023. Er wordt een ingroeimodel gehanteerd van
vier jaar (25% per jaar). We houden daarom rekening met een verhoging van de bijdrage van € 150.000 in 2024. De drie
jaren er na zal deze dan met hetzelfde bedrag toenemen.
2021

2022

2023

Barendrecht > 50.000 inwoners

2024
€ 150.000

19. Procesplan preventief jeugdbeleid
Op 9 juni 2020 heeft de gemeenteraad voor de uitvoering van het ‘Procesplan preventief jeugdbeleid’ voor 2021 en 2022
een budget van € 150.000 en voor 2023 een budget van € 50.000 beschikbaar gesteld.

Procesplan preventief jeugdbeleid

2021
€ 150.000

2022
€ 150.000

2023
€ 50.000

2024
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20. Project verduurzaming vastgoed
In de Begroting 2021 worden de ‘wettelijke’ maatregelen met een terugverdientijd < 5 jaar uit het onderzoek
verduurzaming vastgoed opgenomen voor 28 gemeentelijke accommodaties. Voor de maatregelen met een
terugverdientijd > 5 jaar volgt nog een separaat voorstel. De eerste jaren zijn er extra kosten en vanaf 2024 voordelen door
met name lagere energielasten.
2021
€ 3.000

Project verduurzaming vastgoed

2022
€ 72.000

2023
€ 6.000

2024
-€ 50.000

21. Onderhoud Gaatkensplas
In 2018 heeft het waterschap het planmatig wateronderhoud (baggeren, waterplanten maaien en oeveronderhoud) van
de Gaatkensplas overgedragen aan de gemeente en hebben we hiervoor in 2017 een afkoopsom van € 245.000 ontvangen.
Dit bedrag is meegenomen als incidenteel voordeel in 2017 en niet gestort in een bestemmingsreserve. In 2020 en 2021
worden de kosten opgevangen binnen het huidige budget door baggerwerkzaamheden elders in de gemeente door te
schuiven. Vanaf 2022 bedragen de structurele kosten voor het onderhoud € 38.000.
2021
Onderhoud Gaatkensplas

2022
€ 38.000

2023
€ 38.000

2024
€ 38.000

Mutaties na Voorjaarsnota 2021
22. Algemene Uitkering
Hieronder zijn de mutaties in de Algemene Uitkering opgenomen voor de Begroting 2021 na de meicirculaire 2020 ten
opzichte van de Begroting 2020. De gevolgen van de decembercirculaire 2019 zijn al meegenomen in de Voorjaarsnota
2021. Het grote verschil in 2024 komt doordat in eerste instantie de jaarschijf 2024 gelijk is aan 2023, namelijk € 63,3
miljoen. In de meicirculaire 2020 is voor 2024 een bedrag van € 67,3 miljoen opgenomen.
2021

2022

2023

2024

Begroot 2020

62.072.000

62.885.000

63.334.000

63.334.000

Begroot 2021 na meicirculaire 2020

63.137.000

64.532.000

65.917.000

67.323.000

Verschil AU Begroting 2021 t.o.v. Begroting 2020

-1.065.000

-1.647.000

-2.583.000

-3.989.000

85.000

114.000

161.000

212.000

-980.000

-1.533.000

-2.422.000

-3.777.000

2023
-€ 2.422.000

2024
-€ 3.777.000

Decembercirculaire 2019 (Voorjaarsnota 2021)
Saldo AU Begroting 2021

Algemene Uitkering

2021
-€ 980.000

2022
-€ 1.533.000

23. Afzondering lasten nieuwe wet inburgering
Dit betreft de introductie van de integratie-uitkering Inburgering in verband met de Wet Inburgering die per 1 juli 2021 in
werking treedt (zie raadsinformatiebrief over de Meirculaire Gemeentefonds 2020 van 16 juni ). Voor Barendrecht is de
(basis)subsidie aan St. Vluchtelingenwerk in 2020 al verhoogd met € 20.000. Vanaf 2021 zal eveneens € 20.000 structureel
nodig zijn. Daarnaast wordt voorgesteld om de functie van regisseur statushouders te dekken uit deze middelen door
hiervoor € 30.000 als aandeel in de kosten voor Barendrecht mee te nemen. Als gevolg van de nieuwe wet is deze
regisseursrol in de afgelopen tijd gegroeid tot een fulltime functie. De totale extra lasten voor Inburgering voor Barendrecht
bedragen daarmee € 50.000 vanaf 2021.

Afzondering lasten nieuwe wet
inburgering

2021
€ 50.000

2022
€ 50.000

2023
€ 50.000

2024
€ 50.000

24. Afzondering stelpost inflatie 2024
De Algemene uitkering is in lopende prijzen en de lasten zijn in constante prijzen. Voor de indexering van de lasten wordt
daarom jaarlijks een bedrag van € 400.000 cumulatief opgenomen in de begroting. Voor 2024 moet deze € 400.000 nog
afgezonderd worden.
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2021

2022

2023

Afzondering stelpost inflatie 2024

2024

€ 400.000

25. Periodieken GR BAR-organisatie
Voor de stijging in treden in salarisschalen is in 2021 een bedrag van € 100.000 structureel nodig. Dit valt onder de vaste
afspraken tussen de gemeente en de BAR-Organisatie om deze stijging in salarislasten te compenseren.

Periodieken GR BAR-organisatie

2021
€ 100.000

2022
€ 100.000

2023
€ 100.000

2024
€ 100.000

26. Personeelslasten Barendrecht
De personeelslasten (raad, college, gemeentesecretaris, griffie en storting pensioenen (ex)wethouders) voor Barendrecht
zijn voor 2021 begroot op € 2.078.400, een toename van € 57.100 ten opzichte van de Begroting 2020.

Personeelslasten Barendrecht

2021
€ 57.100

2022
€ 57.100

2023
€ 57.100

2024
€ 57.100

27. Bijdragen gemeenschappelijke regelingen
Op basis van de begrotingen 2021 moeten de bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regelingen aangepast worden. Het
betreft de volgende regelingen:
 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) € 66.600;
 Milieudienst Rijnmond (DCMR) € 9.700;
 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD) € 7.400;
 Natuur- en recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) € 8.500;
 Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) -€ 19.900

Bijdragen gemeenschappelijke regelingen

2021
€ 73.200

2022
€ 73.200

2023
€ 73.200

2024
€ 73.200

28. Budget veiligheid
Voor veiligheid wordt een extra budget van € 47.300 aangevraagd voor:
 Bijdragen € 7.300
Dit betreft de verhoging van de inwonersbijdrage Veiligheidsalliantie Rotterdam (VAR) / Veiligheidshuis/ Regionaal
Informatie en Expertisecentrum (RIEC) / Burgernet / HALT / Bureau Rijnmond en de bijdrage voor de regionale
aanpak van mensenhandel;
 Cybercrime € 10.000
Er zijn steeds meer slachtoffers van cybercrime. We maken onze inwoners en ondernemers bewust van digitale
gevaren. Dit doen we door ondernemersavond(en) te organiseren in samenwerking met specialisten. Daarnaast
gebruiken we social media, flyers en delen we informatie over cybercrime op de Veiligheidsdag en de
informatiemarkt Veiligheid. Daarnaast is voorlichting op school een belangrijk deel van de aanpak van cybercrime.
Er is geen budget beschikbaar gesteld voor het tegengaan van cybercrime. Om te voldoen aan de doelstelling uit
het Integraal VeiligheidsBeleid 2020-2024 en het leveren van handelsperspectief tegen cybercrime is structureel
€ 10.000 benodigd;
 Onderhoud software € 15.000
De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) is op 1 januari 2020 in werking getreden. Deze nieuwe wet
regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. De werkprocessen van de
Wvggz worden ondersteund door het informatiesysteem van Khonraad, waarbij meerdere ketenpartners zijn
aangesloten voor het uitvoeren van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz), de wet
Wvggz, de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet tijdelijk huisverbod. Het systeem van Khonraad is aangepast en
ingericht naar de vereisten voor de uitvoering van de Wvggz. De kosten voor de aanpassing en inrichting bedragen
€ 15.000;
 Veiligheidsdag € 15.000
Elk jaar vindt (conform het collegeprogramma) óf een Veiligheidsdag (Centrum) óf een informatiemarkt Veiligheid
(Carnisselande) plaats. In 2021 wordt een Veiligheidsdag georganiseerd. De kosten voor het organiseren van een
Veiligheidsdag zijn altijd binnen het budget Integraal Veiligheidsbeleid gebleven. Dat budget is echter niet meer
toereikend. Steeds meer partners vragen een vergoeding en berekenen kosten voor inzet personeel, uren en
materieel. Daarnaast worden kosten gemaakt voor veiligheidsmaatregelen tijdens het evenement, inzet van
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materialen, zoals pagodetenten, (speel)voorzieningen voor kinderen, schoonmaakkosten van het plein en
gemeentehuis etc.
Flexibel cameratoezicht € 24.500
De camera`s op het NS station en de MCU (mobiel camera unit) zijn afgeschreven en kwalitatief aan vervanging
toe. De MCU wordt vervangen door een flexibele camera. De flexibele camera is qua techniek en omvang in staat
de huidige MCU te vervangen. De structurele lasten (onderhoud, inzet en veiligstellen en uitkijken camerabeelden
bij incidenten) bedragen € 24.500.

Budget Veiligheid

2021
€ 71.800

2022
€ 71.800

2023
€ 71.800

2024
€ 71.800

29. Wegvallen dividend Eneco
Door de verkoop van de aandelen Eneco in 2020 vervallen de dividendinkomsten van € 300.000 vanaf 2021. Voorgesteld
wordt om dit voor 2021 t/m 2023 te dekken uit de algemene reserve en vanaf 2024 ten laste van het begrotingssaldo te
brengen. Dit nadeel kan immers niet structureel uit de algemene reserve gedekt worden.

Wegvallen dividend Eneco
Dekking algemene reserve

2021
€ 300.000
-€ 300.000

2022
€ 300.000
-€ 300.000

2023
€ 300.000
-€ 300.000

2024
€ 300.000

30. Opbrengst OZB en hondenbelasting
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. Op basis van het patroon van de afgelopen jaren en de ontwikkelingen op de woningmarkt, is
bijraming van € 273.800 realistisch.
De opbrengst hondenbelasting neemt met € 11.600 af, omdat het hondenbezit met 420 is afgenomen.

Opbrengst OZB
Opbrengst hondenbelasting

2021
-€ 273.800
€ 11.600

2022
-€ 273.800
€ 11.600

2023
-€ 273.800
€ 11.600

2024
-€ 273.800
€ 11.600

31. Inzet in wijkteams
In 2017 heeft een aanbesteding voor de inzet in de wijkteams voor de domeinen Jeugd & Opvoedhulp, Jeugd-GGz,
Maatschappelijk Werk, Leven met een Beperking en Volwassen-GGz, plaatsgevonden. In de aanbestedingsdocumenten en
de ondertekende overeenkomst is opgenomen dat jaarlijks de tarieven en daarmee het budget worden verrekend met de
cao-ontwikkelingen. De overeenkomst is gesloten voor een periode van 3 jaar, met een optie tot 2 keer een jaar verlengen.
In de 1e Turap 2020 is extra budget voor het jaar 2020 aangevraagd van € 68.500 n.a.v. de cao-stijgingen. Dit vanwege het
feit dat in 2020 een nieuwe aanbesteding uitgevoerd zou worden die per 1-1-2021 in zou gaan. Onlangs heeft het college
echter besloten om de overeenkomst met 1 jaar te verlengen. Omdat de inzet in de wijkteams bekostigd moet kunnen
worden, wordt voorgesteld om het bedrag van € 68.500 ook voor het jaar 2021 beschikbaar te stellen.
In het dekkingsplan bij de Begroting 2020 was een taakstelling opgenomen van € 125.000 in 2021 op de inzet en inrichting
van de wijkteams. Door het verlengen van de overeenkomst met 1 jaar kan deze taakstelling niet geëffectueerd worden en
deze wordt daarom doorgeschoven naar 2022. Gedurende het jaar 2021 zullen maatregelen getroffen worden om de
bezuinigingsmaatregel alsnog door te voeren.

Inzet in wijkteams

2021
€ 193.500

2022

2023

2024

32. Lokale Jeugdhulp
In de 1e Tussenrapportage 2020 was rekening gehouden met extra kosten voor lokale jeugdhulp van € 1.088.800 en vanaf
2021 structureel met € 588.800. Uit analyse van de cijfers over de periode juni 2018 t/m mei 2020 wordt duidelijk dat er in
deze periode sprake is van een toename van circa 25 % van het aantal unieke cliënten dat gebruik maken van lokale
jeugdhulp. Vanaf april 2020 is de groei in het aantal unieke cliënten afgevlakt als gevolg van Corona. Wij verwachten in
september/oktober 2020 echter opnieuw een stijging.
Uit de analyse blijkt verder dat er minder regionale zorg wordt ingezet en minder combinaties van regionaal en lokaal.
Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat veel toewijzingen met terugwerkende kracht worden afgegeven.
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De toename op lokale jeugdhulp zit voornamelijk op perceel 2 (basis GGZ). In heel 2019 en het 1e kwartaal van 2020 was
sprake van (hoge) wachtlijsten bij het wijkteam waardoor zorg niet direct geleverd kon worden. Door deze wachtlijsten,
zetten wijkteammedewerkers eerder lokale jeugdhulp in dan dat zij dit zelf uitvoeren. Ouders die op de wachtlijst staan,
kiezen hierdoor ook eerder voor een PGB, omdat er dan eerder zorg ingezet kan worden.
Een andere route die ouders bewandelen om wachtlijsten bij het wijkteam te ontlopen, is een beroep doen op de huisarts,
waarna ze een verwijzing naar jeugdhulp ontvangen.
De toepassing van de nieuwe meldcode heeft geleid tot meer aanmeldingen bij Veilig Thuis. Een groot gedeelte van de
Veilig Thuis meldingen worden na interventie afgeschaald naar het wijkteam. Dit verhoogt eveneens de druk op de
wachtlijst van het wijkteam waardoor meer toegeleid wordt naar Lokale Jeugdhulp. Wij stellen daarom voor vanaf 2021
structureel € 300.000 bij te ramen.

Lokale jeugdhulp

2021
€ 300.000

2022
€ 300.000

2023
€ 300.000

2024
€ 300.000

33. Afschrijvingslasten investeringen
De afschrijvingslasten van de investeringen na de Voorjaarsnota 2021, inclusief de effecten van 2e Tussenrapportage 2020
zijn verwerkt in de Begroting 2021 met de volgende mutaties:

Afschrijvingslasten investeringen

2021
- € 119.700

2022
- € 94.900

2023
€ 101.900

2024
€ 169.200

In 2021 en 2022 zijn er voordelen met name door het doorschuiven van investeringen. Daarna nemen de afschrijvingslasten
toe door nieuwe investeringen.
34. Leges burgerzaken
De nieuwe tarieven en de verwachte aantallen zijn doorgerekend. Daaruit is naar voren gekomen, dat naast de
reisdocumenten, burgerlijke stand en Bijzondere wetten met name een hoger aantal te verwachten rijbewijzen verkocht
gaat worden. Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden, dat de verwachte aantallen voor rijbewijzen en
reisdocumenten zijn gebaseerd op informatie die we van externen (VNG en RDW) hebben ontvangen. De aantallen kunnen
jaarlijks fors fluctueren, waardoor de begroting onzeker blijft. De landelijke tarieven van rijbewijzen en reisdocumenten
worden aan het eind van 2020 bekend gemaakt.

Leges burgerzaken

2021
- € 20.000

2022
- € 20.000

2023
- € 20.000

2024
- € 20.000

35. Btw toerekening Afval
Voor afval geldt dat de kosten gedekt worden uit de opbrengst afvalstoffenheffing via een gesloten financiering. Het is
daarnaast ook toegestaan om de BTW, hoewel het geen kosten zijn omdat de BTW teruggekregen wordt via het BTW
compensatiefonds, (extracomptabel) mee te nemen in de berekening van de tarieven voor de afvalstoffenheffing en te
gebruiken als algemene dekking. De reden hiervoor is dat bij de invoering van het compensatiefonds in 2003 gekort is op
de Algemene uitkering.
In Barendrecht is er in 2016 voor gekozen om de BTW mee te nemen in de berekening van de tarieven en het bedrag te
storten in de voorziening afvalstoffenheffing en niet te gebruiken als algemene dekking. Echter bij de
ombuigingsvoorstellen bij de Begroting 2020 is besloten dit vanaf 2020 wel als algemene dekking mee te nemen. Door de
stijging van met name de verwerkingskosten neemt vanaf 2021 ook de toegerekende btw toe. Dit levert voor de begroting
voordelen op van ca. € 300.000 vanaf 2021. De toelichting op de kostenstijging en de gevolgen voor de tarieven zijn
opgenomen in het programma Verduurzamen bij het onderdeel ‘Wat mag het kosten’ en de paragraaf Lokale Heffingen.
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Omschrijving

Begroting 2020

Begroting 2021

Mutatie

Kosten van de activiteit vanuit de NV BAR Afvalbeheer

2.694.100

3.133.900

439.800

Kosten van de activiteit vanuit de gemeente

1.995.500

3.078.800

1.083.300

-340.500

-830.200

-489.700

-421.800
3.927.300

-846.100
4.536.400

-424.300

313.600

313.600

0

Inkomsten van de activiteit, exclusief heffingen
Aanwending voorziening beklemde middelen
Netto kosten van de activiteit
Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten
Overhead

609.100

44.000

44.000

0

744.300

1.068.800

324.500

Totale kosten

5.029.200

5.962.800

933.600

Opbrengst afvalstoffenheffing

5.029.200

5.962.800

933.600

100%

100%

BTW

Dekkingspercentage

Afval

2021
- € 324.500

2022
- € 303.500

2023
- € 294.200

2024
- € 294.000

36. Aanbesteding openbaar groen
Eind 2020 lopen de onderscontracten van drie van de vier onderhoudsbestekken af. Het betreft het onderhoud van de
percelen A, C en D. Hierover is de raad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief op 2 juni 2020. In de brief waren nog
geen bedragen opgenomen. In de Begroting 2021 houden we rekening met structurele extra kosten van € 600.000.

Aanbesteding openbaar groen

2021
€ 600.000

2022
€ 600.000

2023
€ 600.000

2024
€ 600.000

37. Klimaatplannen
In het gepresenteerde nationale klimaatakkoord staan afspraken over de maatregelen waarmee we de CO2-uitstoot in
Nederland kunnen halveren in 2030 en terugbrengen naar vrijwel 0 in 2050. Bedrijven, maatschappelijke organisaties en
overheden ondertekenen die afspraken.
De uitvoering van de Visie Klimaatopgave Barendrecht is door de organisatie in 2020 uitgewerkt in het
Uitwerkingsprogramma Klimaatopgave Barendrecht. Dit begrotingsjaar starten we met de activiteiten uit het
uitwerkingsprogramma, waarbij de volgende acht onderwerpen aan bod komen, naast de overkoepelende onderwerpen
RES en gedragsverandering:
- Opwekken;
- Besparen;
- Warmte;
- Opslag;
- Mobiliteit;
- Voedsel;
- Circulaire economie;
- Klimaatadaptatie.
Op halfjaarbasis wordt rond de voortgang een rapportage opgesteld.

Klimaatplannen
Dekking reserve klimaatgelden

2021
€ 652.100
-€ 250.000

2022
€ 1.119.800

2023
€ 1.097.400

2024
€ 963.000

38. AutoMaatje
Bij de vaststelling van de Begroting 2020 op 12 november 2019 heeft de raad unaniem het amendement ‘AutoMaatje’
aangenomen en voor 2020 een budget van € 30.000 beschikbaar gesteld voor een pilot. Voorgesteld wordt hieraan een
vervolg te geven in 2021 en 2022.

AutoMaatje
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2021
€ 30.000

2022
€ 30.000

2023

2024

Programmabegroting

3. Programma’s
Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving

Beschrijving
Binnen het programma Veilige aantrekkelijke woonomgeving komen de activiteiten op het gebied van openbare orde en
veiligheid, verkeer en vervoer, wonen en de buitenruimte aan de orde.

Wat willen we bereiken?






We maken Barendrecht veiliger;
Wonen voor iedereen;
We gaan fietsen en gebruik maken van het openbaar vervoer stimuleren;
We gaan voor een levendig en aantrekkelijk centrum;
De buitenruimte is op orde.

17

Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving

Programmabegroting
Wat gaan we er voor doen?


We maken Barendrecht veiliger

Activiteiten:
1. Tegengaan van ondermijnende activiteiten
Het tegengaan van ondermijnende activiteiten, zoals drugscriminaliteit, hennepteelt en witwaspraktijken, is een actueel
thema. Voor zover mogelijk in verband met het Coronavirus, zetten we onze aanpak van ondermijnende activiteiten
onverminderd voort, samen met onze veiligheidspartners. Onze aanpak is zowel preventief als repressief van aard.
Preventief zetten we in op het vergroten van het bewustzijn van onze medewerkers, bewoners en ondernemers. Het
organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten maakt hiervan onderdeel uit (naar behoefte). Daarnaast willen wij misbruik
van overheidsvoorzieningen voorkomen. In dit kader passen wij de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het
Openbaar Bestuur (Wet Bibob) waar nodig toe. In 2020 hebben wij het toepassingsgebied van de Wet Bibob uitgebreid en
is er een start gemaakt met het opleiden van medewerkers. Dit maakt het mogelijk de Bibob-toets breder toe te passen,
op bijvoorbeeld vastgoedtransacties, WABO-vergunningen en subsidies. In 2021 zetten wij de implementatie van het beleid
verder voort.
Onze repressieve aanpak bestaat o.a. uit het integraal controleren van bedrijventerreinen, horeca en het aanpakken van
spookbewoning. Daarnaast heeft het veilingterrein (Bedrijventerrein-Oost) onze specifieke aandacht. Wij voeren hier een
gebiedsgerichte, integrale aanpak uit, waarbij we het terrein weerbaarder maken tegen ondermijning. Het geven van
voorlichting aan ondernemers en het controleren van vrachtwagens op belading maken hiervan onderdeel uit.
2. Inwoners en bedrijven informeren over veiligheidsrisico’s vervoer gevaarlijke stoffen
Het streven van de nieuwe pilot omtrent risicocommunicatie over gemeentegrenzen heen is gericht op de overkoepeling
van verschillende partijen, waarbij een samenwerking wordt geïnitieerd tussen gemeenten en de veiligheidsregio’s ZuidHolland-Zuid en Rotterdam-Rijnmond. Het doel van deze pilot over risicocommunicatie in Barendrecht is het creëren van
bewustzijn bij burgers en bedrijven over de veiligheidsrisico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Onderzocht wordt of
ook andere onderwerpen vanuit Omgevingsveiligheid (breder begrip onder de nieuwe Omgevingswet) meegenomen
worden in de pilot. Het streven is om dit in samenwerking te doen met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de
DCMR Milieudienst.
3. Aanpak van cybercrime
De gemeente zet in op het signaleren van cybercrime (awareness) om de gevolgen hiervan te minimaliseren. Naast het
implementeren van technische maatregelen en het inrichten van processen en procedures worden in samenwerking met
onze veiligheidspartners bewoners en ondernemers voorgelicht over de gevaren van cybercrime. Doel is het vergroten van
bewustzijn, waardoor slachtofferschap van cybercriminaliteit vermindert. De gemeente blijft de kaders van de wet- en
regelgeving ten aanzien van informatieveiligheid en privacybescherming volgen.
4. Meer BOA’s op straat
We zetten de komende jaren in op het verder professionaliseren van de BOA’s. We kijken naar de landelijke ontwikkelingen
als het gaat om persoonlijke veiligheid. We zetten in op hun persoonlijke ontwikkeling in houding en gedrag en bieden onze
medewerkers de mogelijkheid om zichzelf te leren verdedigen. We zijn duidelijker aanwezig door meer zichtbare
verplaatsingen. Hiertoe maken we gebruik van elektrische fietsen. De BOA’s worden flexibel en efficiënt ingezet wanneer
het nodig is. Dit betekent dat ook in de avonduren en weekenden BOA’s werkzaam zijn als hier aanleiding toe is. Tenslotte
haken de BOA’s aan bij het actieplan Veilig en nemen ze deel aan integrale acties.
5. 2e Veiligheidspost Centrum
We hebben de Veiligheidspost in Carnisselande uitgebreid met een 2e Veiligheidspost in het Centrum. Onze
veiligheidspartners zoals de VRR, Nationale politie e.o. nemen deel aan dit concept. In beide Veiligheidsposten kunnen
bewoners terecht voor vragen, informatie en deskundig advies op het gebied van Veiligheid. Er worden verschillende
spreekuren (op afspraak) gehouden. We zijn met de Veiligheidsposten zichtbaar in de wijk en in verbinding met onze
inwoners en partners. Doel is het realiseren van een (nog) veiliger woon en leefomgeving, het vergroten van het
veiligheidsgevoel en de dienstverlening.
6. Aanpakken van diefstal
In het collegeprogramma 2018-2022 gaat speciale aandacht uit naar het aanpakken van fietsendiefstallen, auto en
woninginbraken. Doelstelling is dat deze misdrijven met 10% zijn gedaald in 2022. Daartoe worden samen met de politie,
corporaties, buurtpreventie en andere veiligheidspartners diverse gerichte acties uitgevoerd om dit doel te behalen. Inzet
van flexibel cameratoezicht, lokauto`s en lokfietsen en extra surveillance op hotspots maken hiervan onderdeel uit.
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Met overige acties wordt bij bewoners op het gebied van preventie bewustwording gecreëerd en gelijktijdig
handelingsperspectief en veiligheidsadvies gegeven. T.b.v. het terugdringen van fietsendiefstallen wordt extra aandacht
besteed aan preventie d.m.v. voorlichting en campagnes online en op straat.
7. Cameratoezicht
We passen (flexibel) camerabewaking toe bij gemeentelijke eigendommen. Doel is het terugdringen van vandalisme, zich
verplaatsende overlast en criminaliteitsvormen zoals fietsendiefstallen. Denk daarbij aan gemeentelijke eigendommen
zoals scholen waar veel fietsen worden gestald. We vervangen de MCU (mobiel camera-unit) en de verouderde camera`s
op het NS-station voor nieuwe systemen. In samenspraak met onze partners wordt, naast het gebruik van camerabewaking,
flexibel cameratoezicht (MCU) in de openbare ruimte ingezet. Doel is het veiligheidsgevoel te verhogen door het plaatsen
van “extra ogen” in de vorm van camera’s op kwetsbare plaatsen.
8. Organiseren Veiligheidsdag
Aansluitend op het aanpakken van de high impact crimes/diefstallen is één van de meest zichtbare acties de Veiligheidsdag.
De dag wordt gebruikt door de gemeente, (hulp)diensten & veiligheidspartners om zich te presenteren aan de bewoners
van Barendrecht. Gelijktijdig is dit een laagdrempelige manier om bewoners van informatie te voorzien op vele gebieden,
zoals: inbraakpreventie, brandpreventie, senioren en veiligheid. De Veiligheidsdag heeft een grote aantrekkingskracht voor
jong en oud. Tijdens de Veiligheidsdag wordt informatie verstrekt aan inwoners op de belangrijkste thema’s en de nieuwste
trends en ontwikkelingen op Veiligheidsgebied. De Veiligheidsdag en informatiemarkt Veiligheid (Carnisselande) maken
onderdeel uit van het collegeprogramma.
9. Meer vuurwerkvrije zones
Bij de algemene plaatselijke verordening Barendrecht 2016 heeft de burgemeester de bevoegdheid gekregen om gebieden
aan te wijzen waar tijdens de jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken ter voorkoming van gevaar, schade of
overlast. Barendrecht heeft een 4-tal vuurwerkvrije zones. Dit zijn: winkelcentrum Carnisse Veste, Middeldijkerplein,
zorglocatie Laurens Borgstede en de Middenbaan. Binnen de vuurwerkvrije zones mag geen vuurwerk worden afgestoken
en wordt door de politie en de Boa’s handhavend opgetreden. Omdat er een juiste balans dient te zijn tussen de handhaving
in relatie tot de opgave wordt zorgvuldig nagedacht over verdere uitbreiding van de vuurwerkvrije zones. We blijven de
landelijke- en regionale ontwikkelingen omtrent de jaarwisseling volgen.



Wonen voor iedereen

Activiteiten:
10. Meer betaalbare woningen voor jongeren en ontwikkeling stationsgebied
Om aan de woonbehoefte van alle Barendrechters te voldoen, wordt bij nieuwbouw een mix van sociale, middeldure en
duurdere woningen gerealiseerd. Het gebied ten oosten van het station lijkt bij uitstek geschikt voor betaalbare woningen
voor jongeren. Daarom betrekken we deze doelgroep ook bij de voor dit gebied op te stellen gebiedsvisie. Binnen de
bestaande sociale woningvoorraad wordt actief ingezet op doorstroming. Dankzij de ‘Doorstroomregeling grote woningen’
kunnen ouderen met voorrang doorstromen naar levensloopbestendige appartementen. Hierdoor komen deze grotere
woningen vrij voor jongere huishoudens.
11. Meer sociale huurwoningen realiseren
In het ‘Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018 - 2030’ staan twee scenario’s. Het
referentiescenario geeft de lokale woonbehoefte weer. Het meer-evenwicht-scenario houdt daarnaast ook rekening met
de herverdeling van 11.000 sociale woningen uit Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen. In Barendrecht mag de sociale
voorraad volgens het referentiescenario licht afnemen. De regio en provincie willen echter het meer-evenwicht-scenario
volgen. Dat betekent dat de sociale voorraad in Barendrecht moet toenemen. In overleg met een aantal lokale
woningcorporaties onderzoeken we onze mogelijkheden om bij te dragen aan de sociale opgave. Het project Stationstuinen
biedt kansen om sociale nieuwbouw toe te voegen. Drie lokaal actieve corporaties zijn daarin geïnteresseerd. Naast het
realiseren van sociale nieuwbouw is behoud van de bestaande sociale woningen van Vestia belangrijk. Dezelfde drie lokaal
actieve corporaties zijn met Vestia in onderhandeling om de sociale woningen over te nemen. Samen met de inzet van de
gemeente wordt er hard aan gewerkt om de woningen van Vestia voor de sociale voorraad te behouden.
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We gaan fietsen en gebruik maken van het openbaar vervoer stimuleren

Activiteiten:
12. Betere openbaar vervoer verbinding oost-west
Om het OV-gebruik te stimuleren moeten de buslijnen goede en logische verbindingen vormen, zowel binnen Barendrecht
als richting omliggende bestemmingen. Binnen het OV-netwerk ontbreekt een goede verbinding tussen oost- en westBarendrecht. In 2021 start daarom een proef van 2 jaar waarbij buslijn 283 via de Binnenlandse Baan, station Barendrecht
en de wijk Lagewei gaat rijden. Deze bus rijdt op weekdagen tijdens de spitsuren.
13. Buurtbus
In september 2019 is de buurtbus in Barendrecht gaan rijden. De komst van de buurtbus biedt een aanvulling op het
reguliere openbaar vervoer in Barendrecht. We continueren onze inzet om de buurtbus in Barendrecht te laten rijden.
Samen met de stichting is er regelmatig contact over mogelijke verbeterpunten en aandachtspunten. In 2020 zijn de nieuwe
voertuigen voor de buurtbus ingezet. Vanaf 2021 komt buurtbus 604 te vervallen vanwege de aangepaste route van buslijn
283. De dienstregeling van buurtbus 603 wordt aangepast, waarbij de buurtbus via IKEA gaat rijden en in de avond langer
doorrijdt.
14. Verbeteren stationsomgeving
Samen met NS, ProRail, RET, Politie en het Openbaar Ministerie werken we aan een ‘schoon, heel en veilig’ station. Dit
doen we vanuit het Lokaal Veiligheidsarrangement (LVA). Deze samenwerking dateert uit 2009 en wordt iedere 4 jaar
geëvalueerd. Indien gewenst, continueren de betrokken partijen de samenwerking. Binnen het LVA worden verbeterpunten
voor het station gerealiseerd, om daarmee het station aantrekkelijker te maken. Voorbeelden van projecten voor 2021 zijn:
opknappen van de beveiligde fietsenstalling;
aanpak verzakkingen van talud tegen overkapping;
aanpak wateroverlast op tunneldek;
Naast het verbeteren van de stationsomgeving is ook beheer, toezicht en handhaving in het LVA georganiseerd. De aanpak
continueren we in 2021. We werken ook aan een verdere ontwikkeling van het stationsgebied. Dit moet bijdragen aan een
groei van het dagelijkse aantal in- en uitstappende reizigers. Om dit te bereiken werken we aan de volgende ontwikkelingen:
opstellen masterplan Stationsgebied Barendrecht;
uitbreiding fietsparkeren;
verbeteren loop- en fietsroutes op en naar het station.
15. Oostkant van het station ontwikkelen (Stationstuinen)
Voor de oostzijde van het station is een gebiedsvisie in voorbereiding die eind 2020 wordt vastgesteld. Dit document moet
inspireren en geeft de ruimtelijke kaders aan waarbinnen ontwikkeld kan worden. De basis voor de gebiedsvisie is
uitgewerkt in het door de gemeenteraad vastgestelde Koersdocument. Het doel is om te komen tot een levendig en
verbindend stationsgebied. Het bedrijventerrein transformeert naar een aantrekkelijk woon- en werkgebied, waar
nadrukkelijk ook ruimte is voor educatie en innovatie. Dat is zeker niet vanzelfsprekend. Bij het opstellen van de gebiedsvisie
hebben we aandacht voor de bestaande bedrijven, het verkeer en de huidige identiteit van het gebied. Na vaststelling van
de gebiedsvisie wordt de verdere ontwikkeling van het gebied opgepakt, onder andere middels het opstellen van een nieuw
bestemmingsplan.
16. Voorbereidingskosten herinrichting 30 km zones
In 2020 is de Aanpak Verkeersveiligheid Barendrecht 2020 door het college vastgesteld. In deze aanpak wordt gefocust op
het verbeteren van de verkeersveiligheid voor jongeren tussen 16 en 24 jaar, fietsers en bromfietsers en de aanpak van
onveilige locaties op 30 km/h wegen en oversteken van 50 km/h-wegen. Voor de uitwerking van de aanpak wordt gezocht
naar mogelijkheden om werk met werk te maken. Daarnaast wordt ingezet op verkeerseducatie en voorlichting.
17. Inzet Samen Bereikbaar
Samen met het werkgeversplatform Samen Bereikbaar is in 2017 gestart met beïnvloeding van de vraagkant van mobiliteit.
Samen met werkgevers worden werknemers gestimuleerd om het aantal autoritten in de spits met 10% te verminderen.
Samen Bereikbaar adviseert aangesloten werkgevers over een passende aanpak in hun organisaties. Deze inzet zorgt samen
met de verbeteringen in het fiets- en openbaar netwerk voor een goede bereikbaarheid en leefbaarheid. Beide
onderwerpen zijn belangrijke speerpunten in het collegeprogramma. Komend jaar wordt de inzet van Samen Bereikbaar
gecontinueerd.
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18. Kosten investering 5 nieuwe fietsroutes
In de mobiliteitsvisie is aangegeven wat de bestaande en ontbrekende fietsroutes zijn. In 2020-2021 onderzoeken we de
mogelijkheden voor de volgende verbindingen:
- fietspad langs ontwikkeling De Stationstuin tussen Station Barendrecht en De Bongerd;
- afronding F15 langs Binnenlandse Baan;
- fietspad langs Hamburg (westzijde).
19. Terugdringen CO2-uitstoot
In de ‘Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 2016’ van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is de opgave gedefinieerd om
de uitstoot van CO2 door het verkeerssysteem in 2025 te verminderen met 30% ten opzichte van 2015. Om deze opgave
te realiseren werken we aan een actieplan met maatregelen om de uitstoot van CO2 te reduceren. Daarbij zoeken we
nadrukkelijk de verbinding met maatregelen die een positieve bijdrage leveren aan bereikbaarheid, leefbaarheid en
economie.
20. Beleidsaanpak laadinfrastructuur
In 2021 wordt de aanbesteding voor plaatsing van laadpalen in onze gemeente afgerond. We participeren daarvoor in een
aanbesteding met ongeveer 23 gemeenten. Daarvoor is het noodzakelijk om te bepalen wat we willen. Het huidige beleid
is reactief, een paal wordt geplaatst op aanvraag. Om daar meer richting aan te geven willen we een eindbeeld bepalen
(hoeveel palen staan er straks in een straat), waar kunnen we proactief palen gaan plaatsen en hoe kunnen we het gebruik
beter monitoren.
21. Parkeerregime Stationsomgeving
Na voltooiing van de extra parkeerplaatsen op het dek van het station wordt een evaluatie van de Blauwe zone uitgevoerd.
Mogelijk leidt dit tot aanpassing van het parkeerregime. Een mogelijke uitbreiding van het gebied of invoering van
vergunninghoudersparkeren horen daarbij tot de mogelijkheden. Dit moet worden verkend en uitgewerkt.
22. Mobiliteitsagenda Dutch Fresh Port
In 2021 starten we met de uitvoering van projecten die op de mobiliteitsagenda Dutch Fresh Port staan. Deze agenda wordt
in 2020 opgesteld. In 2021 worden projecten op de agenda verder uitgewerkt of wordt realisatie onderzocht.



We gaan voor een levendig en aantrekkelijk Centrum

Activiteiten:
23. Centrumaanpak
We gaan aan de slag met de voorbereidingen voor het aanpassen van ’t Vlak. Een belangrijke ontwikkeling om te kunnen
komen tot een aantrekkelijk centrum. Ook goed en mooi aangelegde parkeerplaatsen met voldoende groen zijn daarvoor
belangrijk. Bij het Onderlangs proberen we daarom de garageboxen in eigendom te krijgen. Voor het Achterom werken we
tekeningen uit om tot aanbesteding te komen van deze omgeving. Daarbij heeft ook het terugdringen van wateroverlast
onze aandacht. Daarnaast blijven we ons inzetten om initiatieven zo goed mogelijk te faciliteren in hun planvorming. Ook
op deze wijze vernieuwen en verbeteren we telkens een stukje van het centrum.
24. Realiseren nieuw Trefpunt
De afgelopen tijd zijn verschillende scenario’s uitgewerkt voor de herhuisvesting in ’t Trefpunt. De verdere uitwerking van
2 scenario’s wordt aangehouden en een nieuw scenario (herhuisvesting in Edudelta) wordt uitgewerkt. In het najaar
worden de keuzes van de scenario’s voorgelegd aan de raad. Bij de uitwerking van de scenario’s worden ook (naast de
financiële en ruimtelijke consequenties) de effecten op (de levendigheid van) het centrum en de adviezen van de
Erfgoedcommissie meegenomen.
25. Toekomstvisie Oude dorpskern
Alles wat bijdraagt aan de instandhouding en verbetering van de kwaliteit van het Oude Dorp willen we stimuleren. Met
onze bewoners, ondernemers en partners van de Oude Dorpskern werken we gezamenlijk aan de toekomstvisie. Hierdoor
zijn we beter in staat om de gebiedsgerichte opgaven in samenhang te bezien. We maken volop gebruik van de kennis in
de samenleving over allerlei zaken die in het gebied spelen. De grote maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie,
energietransitie, wonen en leefbaarheidsthema’s, worden binnen deze aanpak besproken. Deze thema’s geven richting aan
de visie. Door het nemen van concrete maatregelen verbetert de leefbaarheid op de kortere termijn.
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26. Hart van Carnisselande
Het programmaplan is de basis om binnen de verschillende domeinen te werken aan een bruisend centrum van
Carnisselande. Daarvoor is meer betrokkenheid en samenwerking in het gebied nodig. Buurt Bestuurt is daar een
belangrijke gesprekspartner voor. Zij is sinds 2018 actief. De verbouwde Bibliotheek Aanzet speelt een centrale rol in de
coördinatie van activiteiten in Het Plein en rondom het Middeldijkerplein. Samenwerking en contacten tussen partijen vindt
ook plaats via het Keurmerk Veilig Ondernemen Carnisse Veste. In 2021 starten we met een herinrichting van het
Havenhoofd. Het ontwerp daarvoor ontwerpen we in samenspraak met het Platform Havenhoofd en op basis van de eerder
opgehaalde wensen van de inwoners.
27. Evenementen
Evenementen zorgen voor verbinding tussen inwoners en voor een levendige en sfeervolle gemeente. Wij hechten hier dan
ook belang aan en willen evenementenorganisatoren met raad en daad bijstaan in dit proces. Via het evenementenloket
(evenementenloket@barendrecht.nl) zijn de evenementencoördinator en een vergunningverlener bereikbaar voor alle
zaken waar evenementenorganisatoren advies of informatie over willen hebben in de aanloop naar een evenement. Ook
kan er via het evenementenloket hulp gevraagd worden bij het aanvragen van een evenementenvergunning. Wij blijven
erop inzetten dat onze dienstverlening op dit gebied optimaal blijft.



Een goed onderhouden Barendrecht

Activiteiten:
28. Buitenruimte anders onderhouden
In 2020 is het verzorgend onderhoud in de openbare ruimte uitgevoerd op basis van een frequentiebestek. Hierbij is vooraf
afgesproken hoe vaak welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De opgedane ervaringen worden gebruikt voor
het verbeteren van de werkprocessen, de afstemming met de aannemer in 2021 en de communicatie richting de bewoners.
Ook in 2021 streven we naar een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is.
Het klimaat verandert merkbaar. Extreme regenbuien worden afgewisseld door perioden van droogte. Om onze inwoners
daarvan bewust te maken, blijven we aandacht besteden aan de actie “Steenbreek”. Daarnaast wordt in 2021 het project
‘geveltuintjes’ verder uitgerold. Bewoners kunnen dan een rij tegels langs de gevel van de woning vervangen door bloemen
en planten. Deze kleine tuintjes fleuren de buurt op en geven de straat een andere aanblik.
29. Wijkschouwen
Nadat in 2019 en 2020 verschillende wijkschouwen zijn gehouden, blijkt er bij de bewoners meer behoefte om met de
wijkwethouder in gesprek te zijn over zaken van de openbare ruimte, gericht op specifieke onderwerpen. Daarom wordt er
in 2021 met name geschouwd op verzoek van de bewoners. Andere onderwerpen over de openbare ruimte worden ook
besproken in de spreekuren van de wijkwethouder.
30. Eikenprocessierups
Voor het beheersen van de eikenprocessierups is in 2020 een leidraad opgesteld. Naast informatie over de rups zelf –en de
gezondheidsrisico’s– is daarin ook vastgelegd welke eiken preventief worden bespoten met insectparasitaire nematoden
(kleine aaltjes die in de rupsen een darminfectie veroorzaken waaraan ze doodgaan, voordat ze de vervelende brandharen
krijgen). Ondanks de preventieve bestrijding zijn toch nesten van eikenprocessierupsen geconstateerd. Deze zijn curatief
bestreden door de nesten op te zuigen of te fixeren met lijmspray en weg te plukken. In het najaar van 2020 wordt de
aanpak ‘bestrijding eikenprocessierups’ geëvalueerd.
31. Biodiversiteit
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek
voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de
Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Naar aanleiding van een
aangenomen motie van 2 april 2019 is in 2020 gestart met de voorbereiding om in Barendrecht 3 Tiny Forests aan te
planten. De planning is de eerste in het najaar van 2020 aan te planten, de 2e en 3e in 2021. De kosten voor de aanleg van
deze minibossen komen ten laste van de algemene reserve.
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Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Nr.

Beschrijving indicator

1.

Woonlasten
éénpersoonshuishouden
(bron: Coelo)

2.

Woonlasten
meerpersoonshuishouden
(bron: Coelo)

3.

WOZ-waarde woningen
(bron: CBS)
Nieuwbouw woningen
(bron: BAG-ABF)
Winkeldiefstal per 1.000
inwoners
(bron: CBS)
Diefstal uit woning per
1.000 inwoners
(bron: CBS)
Geweldsmisdrijven per
1.000 inwoners
(bron: CBS)

4.
5.

6.

7.

8.

9.

1

BBV Indicator

Vernieling en
beschadiging per 1.000
inwoners
(bron: CBS)
Fietsendiefstallen per
1.000 inwoners1
(bron: CBS)

Begroting 2021

Begroting 2020

BD
€574
(2020)

NL
€700
(2020)

BD
€558
(2019)

NL
€669
(2019)

€834
(2020)

€773
(2020

€815
(2019)

€739
(2019)

€288.000
(2019)
6,2
(2019)
0,7
(2018)

€248.000
(2019)
9,2
(2019)
2,2
(2018)

€263.000
(2018)
10,1
(2016)
0,7
(2018)

€230.000
(2018)
7,2
(2016)
2,2
(2018)

Het aantal diefstallen uit
woningen, per 1.000 inwoners.

2,3
(2018)

2,5
(2018)

2,3
(2018)

2,5
(2018)

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

2,9
(2018)

4,9
(2018)

2,8
(2018)

4,8
(2018)

4,4
(2018)

5,8
(2018)

4,1
(2018)

5,4
(2018)

Het aantal fietsendiefstallen per
1.000 inwoners.

5,9
(2018)

4
(2018)

8,2
(2017)1

4,6
(2017)1

Het gemiddelde totaalbedrag in
euro's per jaar dat een
éénpersoonshuisouden betaalt
aan woonlasten.
Het gemiddelde totaalbedrag in
euro's per jaar dat een
meerpersoonshuisouden betaalt
aan woonlasten.
De gemiddelde WOZ waarde van
woningen in euro’s
Het aantal nieuwbouwwoningen,
per 1.000 woningen.
Het aantal winkeldiefstallen per
1.000 inwoners.

Met ingang van deze begroting 2021 is dit een aanvullende opgenomen beleidsindicator. De opgenomen cijfers in de kolom Begroting
2020 zijn hier toegevoegd om een beter overzicht te verschaffen. Echter in de toenmalige Begroting 2020 zijn deze cijfers uiteraard
toen niet opgenomen.
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Overzicht lasten en baten programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving
Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021

2022

2023

Begroting
2024

taakveld

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

0.3

beheer overige gebouwen en gronden

1.788.600

1.545.200

1.507.000

1.710.200

1.569.800

1.710.200

1.557.300

1.710.200

1.528.700

1.710.200

1.1

crisibeheersing en brandweer

2.390.200

0

2.449.700

0

2.450.800

0

2.451.400

0

2.601.300

0

1.2

openbare orde en veiligheid

1.448.400

42.200

1.421.100

34.600

1.435.800

34.600

1.445.000

34.600

1.444.800

34.600

2.1

verkeer en vervoer

5.833.200

1.068.800

5.661.600

443.400

5.879.700

443.400

5.887.900

442.400

5.940.400

442.400

2.2

parkeren

155.100

48.800

146.100

48.800

147.500

48.800

148.400

48.800

148.400

48.800

2.3

recreatieve havens

34.600

0

31.200

0

31.700

0

32.000

0

32.000

0

2.4

economische havens en waterwegen

727.800

0

557.800

0

603.300

0

610.600

0

617.600

0

2.5

openbaar vervoer

365.900

0

552.100

0

402.200

0

320.800

0

320.600

0

5.7

openbaar groen en (openlucht)recreatie

5.336.600

67.100

5.673.400

67.100

5.764.200

67.100

5.819.500

67.100

5.830.200

67.100

7.5

begraafplaatsen

463.700

8.1

ruimtelijke ordening

8.2

grondexploitatie

8.3

wonen en bouwen
totaal programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving

714.600

463.700

656.500

463.700

664.300

463.700

668.300

463.700

666.300

1.348.600

0

1.206.300

0

1.189.100

0

1.199.700

0

1.199.500

0

11.276.700

11.286.700

11.440.000

12.193.400

10.609.500

10.609.500

14.666.400

14.666.400

3.091.100

7.654.300

1.452.900

676.500

1.199.100

676.500

1.215.600

676.500

1.202.700

676.500

1.181.300

676.500

32.873.200

15.199.000

32.501.900

15.637.700

31.963.500

14.053.800

36.010.000

18.109.700

24.602.200

11.097.600

Toelichting meerjarenbeeld
Taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden
In 2020 zijn de lasten incidenteel hoger door tijdelijke capaciteit voor vastgoed en het onderzoek verduurzaming vastgoed. Vanaf 2021 zijn de baten hoger door meer inkomsten van
benzinestations.
Taakveld 1.1 crisisbeheersing en brandweer
In 2024 neemt de bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond toe doordat het inwoneraantal in Barendrecht boven de 50.000 uitkomt.
Taakveld 2.1 verkeer en vervoer
De toename van de lasten vanaf 2022 komt met name door de afschrijvingslasten voor de rehabilitatie van wegen. Hiervoor is een jaarlijks investeringsbedrag van € 819.000
opgenomen. In 2020 zijn de baten incidenteel hoger door de inkomsten voor degeneratie van wegen in verband met de aanleg van glasvezel.
Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen
In 2020 zijn de lasten hoger door hogere kosten voor het baggeren van waterwegen. Door de tijdelijke stillegging van werkzaamheden als gevolg van de stikstof- en PFAS-maatregelen
was er in 2019 in Barendrecht bijna geen baggerwerk uitgevoerd. Dit werk wordt in 2020 uitgevoerd.
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Taakveld 2.5 openbaar vervoer
In 2021 is € 150.000 opgenomen voor het Masterplan Stationsomgeving en voor 2021 en 2022 jaarlijks € 51.300 voor het
visiedocument Stationsgebied en in 2021 en 2022 is € 30.000 opgenomen voor AutoMaatje.
Taakveld 5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie
In 2020 zijn de lasten hoger door onder andere extra middelen voor preventieve bestrijding van ziektes en plagen bij bomen
en voor vervanging van bomen door voorjaarsstormen.
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening
In 2020 is € 90.000 begroot voor het opstellen van de omgevingsvisie als verplicht instrument binnen de (nieuwe)
omgevingswet.
Taakveld 8.2 grondexploitatie
De lasten en baten zijn opgenomen op basis van de grondexploitaties die door de gemeenteraad vastgesteld zijn op 7 juli
2020.
Taakveld 8.3 wonen en bouwen
In 2020 zijn extra lasten opgenomen voor projectmatige controles illegale bouw, digitalisering bouwdossiers en de invoering
van de wet kwalitietsborging.
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Programma 2 Zorgen voor elkaar

Beschrijving
Binnen het programma Zorgen voor elkaar komen de activiteiten op het gebied van Wmo, jeugd en participatie, vrijwilligers
en volksgezondheid aan de orde.

Wat willen we bereiken?






We maken een succes van integraal werken binnen de Wmo, Jeugd en Participatie;
We zetten in op de doorontwikkeling van de wijkteams;
We zetten in op preventie en innovatie in de zorg;
Alle kinderen doen mee;
Aandacht voor vrijwilligers, mantelzorg, dementie en eenzaamheid.

Wat gaan we er voor doen?
 We maken een succes van integraal werken binnen de Wmo, Jeugd en Participatie
Activiteiten:
1. Eén gemeentelijke toegang voor meervoudige problematiek
De gemeente investeert in de optimalisatie van de eigen dienstverlening door werkwijzen en – processen op het gebied
van de uitvoering van de wetgeving in het Sociaal Domein op elkaar af te stemmen. Dit betekent concreet dat onze
professionals op het gebied van Jeugd, Wmo, Participatie en Inkomen samenwerken aan het begin en tijdens het proces
van dienstverlening, oftewel gedurende de klantreis. Wanneer er sprake is van een meervoudige complexe problematiek
waarbij meer regie vereist is, worden er aparte zorgregisseurs ingezet om de dienstverlening aan onze inwoners te
coördineren. Deze zorgregisseurs hebben als taak om zowel kwantitatief als kwalitatief toe te zien op de wijze waarop de
dienstverlening wordt gegeven met oog voor een duurzaam resultaat voor de inwoner.
2. Intensivering van toezicht
Handhaving is belangrijk om misbruik en oneigenlijk gebruik van sociale voorzieningen tegen te gaan. Daarom intensiveren
we toezicht op de rechtmatigheid van de voorzieningen en verstrekkingen in het Sociaal Domein. Daarmee zorgen we voor
gemeentelijke voorzieningen in het sociaal domein met een goede kwaliteit voor onze inwoners en maken we verantwoord
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gebruik van de publieke middelen voor het sociaal domein. We voorkomen daardoor onrechtmatig gebruik en daarmee
onnodige uitgaven. We geven een signaal af aan de inwoners en aanbieders van gemeentelijke voorzieningen dat het
plegen van fraude niet loont.
3. Verbeteren samenwerking met maatschappelijke partners, zorgveld en onderwijs
We willen op lokaal niveau een goed werkend wijknetwerk door ontwikkelen op het gebied van gezondheid, hulp en
ondersteuning. Sinds de opzet van de wijkteams in 2014/2015 hebben we met onze partners belangrijke stappen gezet in
wijkgerichte hulp en het bouwen aan een wijknetwerk. Dat opgebouwde wijknetwerk willen we behouden en de
mogelijkheden om dat beter te benutten uitbouwen. Zo optimaliseren we de samenwerking met partners uit het lokale
veld op het gebied van welzijn, preventie en gezondheid.
Het is belangrijk om binnen het wijkgerichte werken, binnen wijkgerichte hulp en ondersteuning een gezamenlijke visie en
missie te hanteren. Wij gaan hiervoor een visie wijkgerichte zorg vaststellen. Een visie die wordt gedragen door de
wijkteam-professionals, en de samenwerkingspartners in de wijk, zoals het onderwijs, welzijnsorganisaties, vrijwilligers,
huisartsen en (jeugd)gezondheidszorg. De visie is ook de basis voor de verdere aanpak en inrichting van wijkteams.
Wij onderhouden en optimaliseren de samenwerking met zorgaanbieders over de te leveren hulp en ondersteuning in het
wijkteam en de wijze van verantwoording over de ingezette hulp en ondersteuning en behaalde resultaten. Daarnaast
onderhouden we en optimaliseren we de samenwerking met partners die werkzaam zijn in het gedwongen kader (Veilig
Thuis, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond).
4. Aanpak voor personen met verward gedrag
Als gevolg van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) is de verwachting dat het aantal inwoners toeneemt
dat thuis (in de wijk) verplichte geestelijke gezondheidszorg ontvangt. Doordat deze zorg nu vaker thuis wordt geboden,
vraagt dit meer van omwonenden, handhaving en politie. Ook is er met de nieuwe wet meer mogelijk op het gebied van
signalering. Inwoners kunnen 24/7 een melding doen als zij zich als directe naaste zorgen maken om een persoon met
verward gedrag. Als onderdeel van onze bestaande aanpak voor inwoners met een psychische aandoening borgen we de
samenwerking met ketenpartners.
5. Beschermd wonen
Vanaf 2021 start de doordecentralisatie Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO). Vanaf 2022 worden
de financiële middelen voor BW en vanaf 2025 de middelen MO herverdeeld. Deze zijn nu nog gekoppeld aan de
centrumgemeente Rotterdam, maar gaan onderdeel uitmaken van een nieuwe, integrale verdeling van middelen over alle
gemeenten. Met de gezamenlijke opdracht die de gemeenten hebben om in het licht van deze ontwikkelingen de
samenwerking met elkaar te concretiseren, is een begin gemaakt wat in 2021 tot besluitvorming kan leiden. De invulling is
gebonden aan landelijke, regionale en lokale kaders. De landelijke kaders worden met name gegeven door de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), en door de beleidsaanpassingen van het Rijk. Voor de decentralisatie is het
landelijk verdeelmodel van belang en de uitwerking van de adviezen van het landelijk expertiseteam, zoals vermeld in de
ledenbrief VNG van juli 2019 waaronder:
 Financiering, ingroeipad van de middelen en gemeenten van herkomst;
 Regionale samenwerking tussen gemeenten;
 Uitname WLZ-cliënten en middelen.
Zodra hier meer duidelijkheid over is, kunnen definitieve voorstellen worden opgesteld. De verwachting is dat deze
voorstellen pas in 2021 kunnen worden omgezet in besluitvorming. In verband daarmee zal worden voorgesteld het
Regionaal Beleidsplan 2018 t/m 2020 Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang, de huidige basis van de
samenwerking, met een jaar te verlengen.
Daarnaast wil de gemeente Rotterdam de instroom van cliënten spreiden over de regio. Dit betekent dat de gemeente
Barendrecht extra plekken moet organiseren. Afspraken daarover zijn in voorbereiding. Ook moet er een snellere uitstroom
op gang komen. Dat betekent meer passende en betaalbare huurwoningen. Deze ontwikkelingen sluiten aan bij het advies
van de commissie Dannenberg dat luidt: Van beschermd wonen naar een beschermd thuis.
Maatschappelijke Opvang is tot 2025 geen onderdeel van de doordecentralisatie. Dat betekent dat die opgave dan ook
buiten de regionale opdracht wordt gehouden en de focus zal worden gelegd op de doordecentralisatie Beschermd Wonen.
Het is niet zo dat de ontwikkelingen bij de maatschappelijke opvang stilliggen. De gemeente Rotterdam heeft haar ambities
geformuleerd in het plan van aanpak Kwetsbare Rotterdammers. De gemeente Rotterdam zal de overige gemeenten
nauwgezet meenemen in de ontwikkelingen, zodat we de verbinding met de Maatschappelijke Opvang niet kwijtraken.
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We zetten in op de doorontwikkeling van de wijkteams

Activiteiten:
6. De kracht van het wijkteam
De gemeente werkt aan de aanscherping van rollen en taken voor de wijkteams. Samen met onze partners, waaronder
gecontracteerde aanbieders, huisartsen, jeugdartsen en welzijnsorganisatie, maken we afspraken. Er worden afspraken
gemaakt over ieders verantwoordelijkheid als basis voor de doorontwikkeling van de wijkteams. Het uitgangspunt daarbij
is de eigen kracht van de individuele inwoner en zijn of haar netwerk, de kracht van de wijk en de kracht van de
wijkteamprofessional. De kracht van het wijkteam zit in het integraal en wijkgericht werken, dichtbij de inwoners. Hierdoor
worden vragen van inwoners snel en adequaat opgepakt en wordt passende hulp en ondersteuning ingezet. Het
opgebouwde wijknetwerk op het gebied van welzijn, gezondheid, hulp en ondersteuning behouden we en bouwen we
verder uit. Dit vraagt om een stevige regierol vanuit de gemeente waarbij we een meer prominente rol innemen bij de
toegang en indicatie naar specialistische hulp. Ook optimaliseren we onze informatiepositie waarbij leren, monitoren,
analyseren en meten centraal staan. Dit doen we o.a. door het uitvoeren van kwantitatief en kwalitatief onderzoek.
Het aantal echtscheidingen is de afgelopen jaren toegenomen. Na een scheiding is het niet altijd gemakkelijk om
gezamenlijk het ouderschap te blijven delen, maar het is wel belangrijk dat ouders blijven communiceren over de opvoeding
en alles wat hierbij komt kijken om zo opvoedproblemen te voorkomen. Daarom bieden we vanuit het wijkteam gescheiden
ouders handvatten en ondersteuning bij het opvoeden van de kinderen.
7. Intensief vrijwillige hulpverlening
Veel complexe casuïstiek in het vrijwillig kader komt bij de gecertificeerde instellingen terecht die daardoor minder goed
toekomen aan hun wettelijke taken (ondertoezichtstelling, voogdij en jeugdreclassering). De wijkteams bieden hulp in het
vrijwillig kader en de complexe casussen waar intensief vrijwillige hulp gewenst is, worden daarom door de gecertificeerde
instellingen overgedragen naar de wijkteams. Dit vraagt om een investering in de expertise van onze wijkteams op dit
onderwerp. Binnen het project wijkgerichte zorg zal hier aandacht voor zijn. Rond complexe casuïstiek is
ketensamenwerking erg belangrijk. Daarom wordt met de ketenpartners rond het wijkteam toegewerkt aan een borging
van de samenwerkingsafspraken.



We zetten in op preventie en innovatie in de zorg

Activiteiten:
8. Preventie en vroegsignalering
In 2021 zitten we midden in het eerste uitvoeringsjaar van het Preventief Jeugdbeleid. Er worden ongeveer 9 preventieve
activiteiten uitgevoerd door kleine werkgroepen binnen de allianties. Elk benoemd speerpunt in het beleidsplan komt terug
in een activiteit. Daarnaast is er verbinding tussen de alliantiepartners en werken ze goed samen. De gemeente heeft de
regie op dit proces, volgt de voortgang en houdt zicht op de resultaten. In 2021 wordt er gemonitord en geëvalueerd; het
project loopt dan ongeveer een jaar. Halverwege dat jaar gaat het tweede uitvoeringsjaar in, wat een nieuwe evaluatie van
de activiteiten vraagt. In afstemming met de allianties wordt bepaald of bepaalde activiteiten doorgezet worden of dat er
nieuwe activiteiten opgezet gaan worden.
9. Innovatiefonds Sociaal Domein
De bestaande regeling Preventie en Innovatie Wmo begeleiding en maatschappelijke initiatieven 2016 moet vervangen
worden door een breed Innovatiefonds Sociaal Domein. De looptijd van het fonds is tot 2023. Het nieuwe Innovatiefonds
Sociaal Domein wordt opgezet via een participatietraject met maatschappelijke partners, waaronder de WMO raad, zodat
er breed draagvlak ontstaat voor het nieuwe beleid. Het Innovatiefonds Sociaal Domein draagt bij aan het behalen van de
maatschappelijke doelstelling van de transformatie binnen het Sociaal Domein (de Jeugdhulp, de Wmo, Participatie en
Armoede & Schulden). Gezien de doelstelling van deze opdracht, past het opzetten van het Innovatiefonds Sociaal Domein
binnen de doelstelling van de huidige regeling ‘Preventie en Innovatie Wmo begeleiding en maatschappelijke initiatieven
2016’. Belangrijk is het integraal en innoverend karakter van voorstellen, evenals het belang welk financieel en/of
maatschappelijke rendement het initiatief oplevert. Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers worden
gestimuleerd gezamenlijk op te trekken. Vooraf worden er heldere resultaatgerichte afspraken gemaakt. Deze worden
gemonitord gedurende de looptijd van het project.
10. Dekkend AED-netwerk
In 2021 zijn alle 7 toegezegde AED’s geplaatst door HartslagNU. De buurtbewoners zijn hiervan op de hoogte en betrokken
bij de gekozen locaties. In 2021 komen we bijeen in de werkgroep AED’s om te kijken hoe we de AED dekking vanuit
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burgerinitiatieven een impuls gaan geven. Daarnaast wordt door HartslagNU geïnvesteerd op het aantal
burgerhulpverleners.



Alle kinderen doen mee

Activiteiten:
11. Schoolmaatschappelijk werk
We continueren de inzet van de schoolmaatschappelijk werkers vanuit de wijkteams op de voortgezet onderwijsscholen en
we continueren de huidige inzet- en werken aan een verbeterde inzet van het schoolmaatschappelijk werk op de
basisscholen.
12. Jeugdeducatiefonds
In 2021 wordt het Jeugdeducatiefonds voor het tweede jaar op rij aangeboden op vijf scholen. Deze scholen kunnen gebruik
maken van diensten en producten om alle kinderen de kans te geven om hun talenten maximaal te kunnen ontwikkelen.
De diensten en producten worden in natura aan de scholen geleverd door het Jeugdeducatiefonds. De financiering hiervan
komt uit het onderwijsachterstandenbudget.
13. Wachtlijsten in de jeugdzorg terugdringen
De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn vooral een knelpunt bij de regionaal gecontracteerde zorgaanbieders. Daarom zijn in
de begroting van de GR Jeugdhulp Rijnmond extra middelen toegekend om deze knelpunten als gevolg van een tekort in
het budget op te lossen. De beschikbaarheid van specialistische GGZ is vooral een aandachtspunt, waarbij de meeste
verwijzingen via de huisarts lopen. Daarom zet de gemeente Barendrecht in op het versterken van de expertise GGZ in de
wijkteams en de samenwerking met de huisartsen. Door expertise GGZ meer beschikbaar te maken voor de huisartsen,
verwachten we de verwijzingen naar specialistische GGZ te verminderen, wat ook de wachtlijsten kan verkorten. Ook zijn
afspraken met de zorgaanbieders gemaakt om in de aanpak van de wachtlijsten beter samen te werken en expertise te
delen. Wij zetten zoveel mogelijk zorg in bij lokaal gecontracteerde zorgaanbieders die kortere wachttijden kennen.
Wanneer passende jeugdhulp niet via het gecontracteerde zorgaanbod beschikbaar is, wordt ingezet op een maatwerk
oplossing die of via een PGB wordt ingezet, of via een eenmalige overeenkomst met een zorgaanbieder die niet
gecontracteerd is.
14. Woonplaatsbeginsel
Het Rijk werkt toe naar de inwerkingtreding van de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel. Hiermee wordt het
woonplaatsbeginsel vereenvoudigd. De wijziging heeft gevolgen voor de verdeling van de financiële middelen. We gaan
onderzoeken wat de (financiële) gevolgen zijn van de invoering van de nieuwe definitie en we passen de administratieve
processen daarop aan. Als gevolg van de Coronacrisis is dit uitgesteld naar 1 januari 2022.
15. Kindpakket
Alle kinderen doen mee. Voor de besteding van de Klijnsmagelden in natura hebben we de samenwerking onderzocht met
Stichting Leergeld. Via Stichting Leergeld kan er een kindpakket in natura worden geboden aan kinderen van 0 tot 18 jaar.
Het pakket is gericht op de kosten van school, het hebben van een computer en een fiets en met de Kindpas kan kleding,
speelgoed en bijvoorbeeld de kapper worden bekostigd. De regeling Meedoen voor minima blijft bestaan voor de kosten
van sport, cultuur, muziek, bioscoop, schoolkosten zwemles en gezinsuitjes.
16. Jeugd participatie
Ook in 2021 voert Stichting Open Limonade de doorlopende participatielijn uit. Open Limonade organiseert verschillende
activiteiten voor kinderen van het basis en voortgezet onderwijs, waarbij kinderen op een leuke manier betrokken worden
bij beleidsthema’s. Kinderen kunnen hun wensen en ideeën tonen aan de gemeente. Daarnaast is er in 2021 een
jongerenraad, die zowel fysiek als online ingestoken wordt. Jongeren kunnen zowel nieuwe beleidsthema’s aanleveren als
meedenken over al bestaande thema’s.



Aandacht voor vrijwilligers, mantelzorg, dementie en eenzaamheid

Activiteiten:
17. Akkoord tegen eenzaamheid
Eenzaamheid is een urgent maatschappelijk probleem. Er zijn veel oorzaken van eenzaamheid. Sociale relaties die verloren
gaan door ingrijpende gebeurtenissen, zoals overlijden van een dierbare, ziekte, de Corona-pandemie, echtscheiding,
verlies van werk en inkomen en verhuizingen. Eenzaamheid kan een oorzaak zijn van ongezond gedrag, bijvoorbeeld gebruik
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van verslavende middelen. Eenzaamheid kent veel risicogroepen. Wij willen eenzaamheid voorkomen en terugdringen
onder alle inwoners van Barendrecht. Dit betreft één van de speerpunten uit het in 2019 vastgestelde Welzijnskader. Dit
thema is ondergebracht in de alliantie Sociale Samenhang, Vrijwilligerswerk en Eén tegen Eenzaamheid. De gemeente is
aangesloten op de nationale coalitie “Eén tegen Eenzaamheid”. We faciliteren activiteiten om het aantal eenzamen terug
te dringen c.q. het eenzaamheidsgevoel bij inwoners te verminderen. Voorbeelden waarbij ontmoeting en onderling
contact bevorderd wordt, zijn: Kom Erbij Week, Automaatje, signalerende huisbezoeken, maatjesprojecten en belcirkels.
In dit verband dient het Programma Samen Ouder Worden genoemd te worden. In dit programma wordt gekeken naar de
thema’s die spelen bij het ouder worden, zoals eenzaamheid, maar ook dementie. Stichting Present is de trekker van het
programma in Barendrecht en is als zodanig ondergebracht in de alliantie ‘Barendrecht wordt ouder’.
18. Aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers
Vrijwilligers
In Barendrecht zijn veel vrijwilligers actief op allerlei gebieden via bijvoorbeeld de kerken, Stichting Present en
KijkopWelzijn. Een groot en actief vrijwilligersbestand is van onschatbare waarde voor een vitale samenleving. Diezelfde
(participatie-) samenleving vraagt om meer vrijwilligersinzet en verlangt ook steeds meer van de vrijwilligers.
Vrijwilligersorganisaties hebben steeds meer moeite met het vinden van nieuwe en jonge vrijwilligers. De kunst is ook om
vraag en aanbod goed op elkaar te laten aansluiten. We zetten in op twee speerpunten, zoals opgenomen in het
welzijnsbeleid:
1. het stimuleren en ondersteunen van het vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties;
2. het stimuleren van jongeren om vrijwilligerswerk te gaan doen.
Samen met onze maatschappelijke partners wordt sterk ingezet op het vinden, verbinden en versterken van vrijwilligers.
Als aanvulling hierop wordt vermeld, dat er een digitale vacaturebank voor vrijwilligers online is. Deze is te vinden onder
www.vrijwilligerswerkbarendrecht.nl.
Mantelzorgers
De vraag naar mantelzorg neemt toe. Mensen worden steeds ouder en de zorgvraag en –kosten stijgen. Steeds vaker wordt
een beroep gedaan op ondersteuning vanuit het eigen netwerk. Het blijven vinden en behouden van voldoende
mantelzorgers is daarom een belangrijk vraagstuk. In lijn met het welzijnsbeleid zetten we de komende jaren in op
bewustwording rondom en (h)erkenning van mantelzorgers. Wij vinden het belangrijk dat mantelzorgers zo nodig
ondersteuning krijgen door professionals en indien nodig (tijdelijk) ontlast worden door inzet van respijtzorg. Samen met
het maatschappelijk veld creëren we een vraaggericht (preventief) aanbod. Teneinde de onderlinge samenwerking en de
dienstverlening en communicatie aan de inwoners van Barendrecht te verbeteren is er het Mantelzorg Adviespunt bij
KijkopWelzijn en het (digitale) platform voor mantelzorg waar informatie, advies en ondersteuning over mantelzorg
opvraagbaar is. Daarnaast krijgt het creëren van bewustwording rondom en het ondersteunen van jonge mantelzorgers
onze specifieke aandacht. Het zorgen voor een naaste door jongeren mag hun ontwikkeling niet belemmeren. Het
jongerenwerk speelt een belangrijk rol bij het vinden en ondersteunen van jonge mantelzorgers.
19. Herontwikkeling van Borgstede
De vernieuwing van verzorgings- en verpleeghuis Borgstede is in ontwikkeling. Laurens en Woonzorg Nederland werken
hierin nauw samen met de verzekeraar CZ. De gemeente heeft voor wat betreft herontwikkeling Borgstede alleen een
faciliterende rol. In de visie met betrekking tot het nieuwe Borgstede zien wij een belangrijke combinatie met het
dienstencentrum. Het dienstencentrum heeft een faciliterende functie voor onze inwoners, die we graag willen behouden
en uitbreiden voor dagbesteding, ontmoeting en ontspanning voor de hele buurt, bijvoorbeeld een wijkrestaurant. Wij
vinden het belangrijk dat het een plek wordt waar iedereen zich thuis voelt, die laagdrempelig is en toegankelijk voor alle
leeftijden. Eventuele plaatsing van een huisartsenpraktijk kan tot de mogelijkheden behoren. Demografische studies en de
gemeentescan van Barendrecht wijzen uit dat de behoefte aan een beschermde woonomgeving en de zorg voor ouderen
enorm zal toenemen. Om deze redenen is het voor het Barendrecht van groot belang dat de functie van Borgstede als
verpleeghuis voor onze kwetsbare ouderen behouden blijft.
20. Dementievriendelijk Barendrecht
De Samenwerkingsovereenkomst Ketenzorg Dementie is de basis om samen met de ketenpartners de komende jaren toe
te werken naar zo een vriendelijk mogelijke samenleving in Barendrecht. Het gaat daarbij om vroegtijdige signalering door
medewerkers van onder meer maatschappelijke organisaties, woningcorporaties, vrijwilligersorganisaties,
thuiszorgorganisaties, de eerstelijnszorg. Een ander belangrijk onderdeel is de bewustwording bij mensen met
(beginnende) dementie en hun directe omgeving. De partners hebben hiervoor een Meerjarenplan Dementie tot en met
2021 opgesteld. We willen een zo breed mogelijk publiek voorzien van informatie over dementie door voorlichting,
lotgenotencontact, promotie en herkenning. Dat vergroot de kennis over hoe om te gaan met mensen met dementie en
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dat verbetert de levenskwaliteit van mensen met dementie, hun familie en mantelzorgers. Deze samenhangende aanpak
vindt zijn oorsprong in het Welzijnskader en is verankerd in de alliantie mantelzorg en dementie.
Concreet is er een doorlopend mantelzorgprogramma, een lotgenotencontactgroep en er zijn workshops voor
professionals, wijkteams, semi-profs, ondernemers, sportverenigingen en vrijwilligers, de promotie van de Wereld
Alzheimer dag vol met activiteiten en het Alzheimer Café.
21. Sociale kaart Barendrecht
Begin 2021 vindt er een evaluatie plaats naar de opbrengsten van de sociale kaart Barendrecht. Hierin wordt gekeken wat
het bereik is. Daarnaast blijven we inzetten op de bekendheid van WieWatWaar Barendrecht. Mijnbuurtje.nl houdt zich
bezig met de actualisatie van de gegevens.
22. Doelgroepenvervoer
Het doelgroepenvervoer moet inwoners in staat stellen om actief deel te kunnen nemen aan de maatschappij. In
Barendrecht wordt zoveel mogelijk het reizen met het OV of het zelf organiseren van vervoer, eventueel met een PGB
vervoersbudget, gestimuleerd. Alleen daar waar niet mogelijk wordt het doelgroepenvervoer ingezet. Hierbij wordt gezocht
naar een goede balans tussen (hoge) kwaliteit van het doelgroepenvervoer en beheersing van de kosten. Indien de
ontwikkelingen van COVID-19 het de komende jaren toelaat, wordt er meer aandacht besteed aan innovatie en kan er een
efficiencyslag uitgevoerd worden. Het blijft moeilijk voorspelbaar, stijgt het aantal gerealiseerde ritten dan stijgen de
kosten. Door een integrale toegang, goede afweging, herevaluatie van de toepassing en gebruik van de huidige
beleidsregels op het gebied van voorliggende voorzieningen o.a. door de ontwikkeling van ritprofielen, projecten als het
“het automaatje”, zouden er mogelijk meer mensen in aanmerking kunnen komen voor voorliggend OV vervoer. Transitie
van doelgroepenvervoer naar een toegankelijk OV, het combineren van ritten ofwel verhogen van de efficiency door een
dynamische planning en te denken in ketenvervoer, zullen de komende jaren het doelgroepenvervoer in Barendrecht
verder kunnen innoveren.
23. AutoMaatje
De komende 2 jaar loopt het project AutoMaatje. AutoMaatje zorgt ervoor dat men van A naar B gebracht worden door
vrijwilligers. Er zitten vrijwilligers bij KijkopWelzijn om deze ritten in goede banen te leiden. Het project zorgt er niet alleen
voor dat mensen van A naar B gebracht worden, maar zorgt er ook voor dat eenzaamheid tegengegaan kan worden, zowel
voor de vrijwilligers als voor diegene die gebruik maakt van AutoMaatje. De PCOB, KBO en het Diaconaal Platform zijn van
groot belang bij de werving van vrijwilligers.
24. Volksgezondheid
Gemeenten hebben verschillende wettelijke taken op het gebied van de volksgezondheid, zoals de bestrijding van
infectieziekten, informatievoorziening, het (laten) doen van onderzoek naar de gezondheidssituatie van de inwoners, het
bevorderen van psychosociale hulp bij rampen, het bevorderen van preventieprogramma's en het uitvoeren van de
inspectie kindercentra. De GGD Rotterdam-Rijnmond verzorgt voor de gemeente Barendrecht het basistakenpakket
volksgezondheid, waarmee de gemeente voldoet aan de wettelijke taken conform de Wet publieke gezondheid. In 2020 is
Nederland en dus ook onze gemeente getroffen door het COVID-19 virus. De GGD Rotterdam Rijnmond speelt een
belangrijke rol in de bestrijding van dit virus en is in 2021 ook een belangrijke partner op het gebied van volksgezondheid.
In 2020 is daarnaast gewerkt aan een regionaal actieplan ‘Samenwerken aan Preventie’. In 2021 zetten wij ons daarom
verder in voor preventie en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Hieronder valt het tegengaan van roken, overmatig
alcoholgebruik en overgewicht. Ook ligt de nadruk op bewegen en achterliggende factoren, zoals armoede en verminderde
participatie. In verband met de toenemende vergrijzing heeft ouderengezondheid onze aandacht: tegengaan van
eenzaamheid en aanpak dementie. Hierbij participeren we ook in de regionale aandacht op dit vlak. We bevorderen dat
gezondheid als pijler sterk verankerd wordt in de omgevingswet i.o.
Zorg voor de publieke gezondheid is vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid (WPG). Gemeenten zijn verantwoordelijk
voor de uitvoering hiervan. Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond is verantwoordelijk voor de uitvoering
van de jeugdgezondheidszorg tot 18 jaar in de gemeente Barendrecht. Het CJG is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen
en jongeren terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging.
CJG Rijnmond ontwikkelt momenteel het programma CJG Next. Dit programma heeft als doelstelling een meer klantgericht,
flexibel basispakket te realiseren, waardoor CJG Rijnmond optimaal aansluit op de leefwereld van kinderen en hun
ouders/verzorgers. Daarmee wordt maatwerk geboden voor iedere klant. Zij geven daarmee daar waar mogelijk de klant
maximale regie over het aanbod dat deze bij CJG Rijnmond afneemt. Ook maken zij optimaal gebruik van de draagkracht
van de gezinnen zelf en hun netwerk. Dit leidt ertoe dat kinderen waarbij geen zorgen zijn, in beeld zijn en blijven. Dit
gebeurt waar mogelijk via andere communicatiemiddelen, zoals beeldbellen en in nauwe samenwerking met de
ketenpartners. Hierdoor ontstaat meer ruimte om optimaal aan te sluiten op de behoefte van de kinderen en gezinnen die
minder draagkrachtig zijn, een minder goed of geen netwerk hebben om op terug te vallen, of waar om andere redenen
meer zorg nodig is. Ook deze kinderen en gezinnen zijn en blijven in beeld bij CJG Rijnmond.
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Door de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening waar CJG Next voor staat, willen we dat inwoners eerder en beter
bereikt worden met preventieve zorg. Dit leidt dan tot minder of beter gebruik van eventuele jeugdhulp.
CJG Rijnmond is tevens de uitvoeringsorganisatie voor het Rijksvaccinatieprogramma. In 2021 wordt ingezet op het
verhogen van de vaccinatiegraad middels een regionaal plan van aanpak. Dit plan is opgesteld door CJG Rijnmond in
samenspraak met de regiogemeenten, waaronder Barendrecht.
25. Ontwikkeling maatwerkvoorzieningen
Het taakveld Wmo is ontwikkeld onder invloed van het abonnementstarief. De invoering van het abonnementstarief had
in 2019 had initieel een aanzuigende werking. De verwachting is dat dit directe effect in 2021 is uitgewerkt. Tegelijkertijd
moet worden vastgesteld dat een eventuele drempelwerking van een hogere eigen bijdrage is komen te vervallen. Hierdoor
zal structureel een grotere groep inwoners de stap maken richting een aanvraag om een maatwerkvoorziening vanuit de
Wmo. Het wegvallen van de drempelwerking betekent per saldo geen toename van het aantal aanvragen in 2021, maar
leidt structureel tot een hoger volume.
Ook de doelgroep blijft zich verder ontwikkelen. We zien dat inwoners verder vergrijzen, het aandeel ouderen in onze
gemeente neemt toe. Deze groep leeft langer dan voorheen, bovendien zijn de laatste levensjaren gezonder en
zelfredzamer. Tegelijkertijd zien we dat kwetsbaarheden zich concentreren rond een deel van de doelgroep. De zorgvraag
van het kwetsbare deel van de doelgroep wordt hierdoor complexer. Tevens verwachten we dat het aandeel jongeren met
een functionele beperking binnen de doelgroep op de langere termijn zal afnemen als gevolg van effectievere behandeling
op jonge leeftijd.
Inkopen van zorg middels raamcontracten tegen standaard voorwaarden en tarieven waren vanaf 2015 populair onder
gemeenten. Landelijk verschuift de gemeentelijke inkoop van maatwerkvoorzieningen van ‘openhouse’ aanbestedingen
naar directe aanbestedingen. Dit vereist onderzoek naar de mogelijke vormen van een effectieve aanbesteding, in het licht
van een veranderende context.
De verschillende ontwikkelingen binnen de Wmo vragen om een integrale aanpak. Aandacht voor de ketens binnen onze
zorg- en dienstverlening en een helder zorgpad zijn essentieel om voldoende op- en afschaling mogelijk te maken. Dit
betekent dat Wmo moet aansluiten op de voorliggende voorzieningen, ook om preventie van zorgbehoefte te initiëren. We
nemen ons voor om tijdige op- en afschaling van zorgverlening te realiseren, waar nodig middels gedefinieerde zorgpaden.
Daarnaast streven we naar een revolverend karakter van de inzet van onze financiële middelen. We moedigen de
innovatiekracht en ondernemerschap van zorgverleners aan. Ook ondersteunen we hen met als doel kwalitatief betere- of
meer zorg voor dezelfde prijs of dezelfde hoogwaardige zorg voor een lagere prijs te realiseren.
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Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Nr.

BBV Indicator

Beschrijving indicator

1.

Verwijzingen Halt
(bron: Stichting Halt)

2.

Jongeren met een delict
voor de rechter
(bron: CBS)1
Jongeren met jeugdhulp
(bron: CBS)

Het aantal verwijzingen naar Halt,
per 10.000 inwoners in de leeftijd
van 12-17 jaar.
Het percentage jongeren (12-21
jaar) dat met een delict voor de
rechter is verschenen.
Het percentage jongeren tot 18
jaar met jeugdhulp ten opzichte
van alle jongeren tot 18 jaar.
Het percentage jongeren (12-22
jaar) met een
jeugdreclasseringsmaatregel ten
opzichte van alle jongeren (12-22
jaar).
Het percentage jongeren tot 18
jaar met een
jeugdbeschermingsmaatregel ten
opzichte van alle jongeren tot 18
jaar.
Het aantal personen met een
bijstandsuitkering, per 1.000
inwoners.
Het percentage huishoudens met
een bijstandsuitkering t.o.v. totaal
aantal huishoudens
Het percentage alleenstaanden
met een bijstandsuitkering t.o.v.
totaal aantal huishoudens
alleenstaand
Het aantal lopende reintegratievoorzieningen, per 1.000
inwoners in de leeftijd van 15-64
jaar.
Een maatwerkarrangement is een
vorm van specialistische
ondersteuning binnen het kader
van de Wmo, per 1.000 inwoners.
Het percentage kinderen tot 18
jaar dat in een gezin leeft dat van
een bijstandsuitkering moet
rondkomen.
Het percentage werkloze jongeren
(16-22 jaar).

3.

4.

Jongeren met
jeugdreclassering
(bron: CBS)

5.

Jongeren met
jeugdbescherming
(bron: CBS)

6.

Bijstandsuitkeringen
(bron: CBS)

7.

Huishoudens met
bijstandsuitkeringen2
(bron: CBS)
Alleenstaanden met
bijstandsuitkeringen2
(bron: CBS)

8.

1

2

9.

Lopende reintegratievoorzieningen
(bron: CBS)

10.

Wmo-cliënten met
maatwerkarrangement
(bron: CBS)

11.

% kinderen in armoede
(bron: CBS)1

12.

% jeugdwerkloosheid
(bron: CBS)1

Begroting 2021

Begroting 2020

BD
90
(2019)

NL
132
(2019)

BD
89
(2018)

NL
119
(2018)

0
(2018)

1
(2018)

0,93
(2015)

1,45
(2015)

7,5
(2019)

10,5
(2019)

7,7
(2018)

10,4
(2018)

0,2%
(2019)

0,3%
(2019)

0,3%
(2018)

0,3%
(2018)

0,6%
(2019)

1,1
(2019)

0,7%
(2018)

1,1
(2018)

19,2
(2019)

37,4
(2019)

20
(2018)

40,1
(2018)

2,7%
(2019)

5,1%
(2019)

2,8%
(2018)2

5,3%
(2018)2

6,5%
(2018)

9,2%
(2018)

6,4%
(2017)2

9,5%
(2017)2

21,5
(2018)

30,5
(2018)

21,5
(2018)

30,5
(2018)

51
(2019)

63
(2019)

47
(2018)

60
(2018)

3%
(2018)

7%
(2018)

3,1%
(2015)

6,58%
(2015)

1%
(2018)

2%
(2018)

1,23%
(2015)

1,52%
(2015)

Tot en met 2015 zijn de cijfers met deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut-Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2018 zijn
afkomstig van het CBS.
Met ingang van deze begroting 2021 is dit een aanvullende opgenomen beleidsindicator. De opgenomen cijfers in de kolom Begroting
2020 zijn hier toegevoegd om een beter overzicht te verschaffen. Echter in de toenmalige Begroting 2020 zijn deze cijfers uiteraard
toen niet opgenomen.
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Overzicht lasten en baten programma 2 Zorgen voor elkaar
Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021

2022

2023

lasten

baten

lasten

baten

lasten

2024

taakveld

lasten

6.1

samenkracht en burgerparticipatie

2.915.700

124.200

2.594.200

139.400

2.593.700

139.400

2.442.300

139.400

2.389.300

139.400

6.2

wijkteams

4.494.400

0

4.259.700

0

3.967.300

0

3.983.000

0

3.983.000

0

6.4

begeleide participatie

193.000

0

177.200

0

179.700

0

181.200

0

181.200

0

6.6

maatwerk-voorzieningen (Wmo)

1.462.700

0

1.621.400

0

1.631.800

0

1.638.200

0

1.638.200

0

6.71

maatwerkdienstverlening 18+

6.175.600

215.500

6.057.000

215.500

6.057.800

215.500

6.058.300

215.500

6.049.800

215.500

6.72

maatwerkdienstverlening 18-

8.238.700

0

8.201.600

0

8.204.500

0

8.206.200

0

8.206.200

0

6.81

geëscaleerde zorg 18+

67.700

0

66.000

0

66.300

0

66.400

0

66.400

0

6.82

geëscaleerde zorg 18-

1.714.200

0

1.710.800

0

1.711.400

0

1.711.700

0

1.711.700

0

7.1

volksgezondheid

1.864.900

69.500

1.864.600

69.600

1.860.700

69.600

1.860.400

69.600

1.859.600

69.600

27.126.900

409.200

26.552.500

424.500

26.273.200

424.500

26.147.700

424.500

26.085.400

424.500

totaal programma 2 Zorgen voor elkaar

baten

Begroting

baten

lasten

baten

Toelichting meerjarenbeeld
Taakveld 6.1 samenkracht en burgerparticipatie
In 2020 zijn de kosten voor de overname van Drukwerk van Kijk op Welzijn begroot en de lasten voor een AED netwerk. Vanaf 2021 is er geen budget voor Wmo innovatieregelingen
meer opgenomen in verband met de vorming van een Innovatiefonds Sociaal Domein ten laste van de algemene reserve.
Taakveld 6.2 wijkteams
Vanaf 2020 is een bezuinigingstaakstelling van € 250.000 opgenomen. Met het integraal werken worden de wijkteams anders ingericht, waarbij efficiënter omgegaan kan worden
met de zorgbehoefte.
Taakveld 6.6 maatwerk-voorzieningen (Wmo)
De lasten voor Wmo voorzieningen (vervoer-rolstoel voorzieningen en woningaanpassingen) nemen toe, zoals hiervoor toegelicht bij het financieel meerjarenperspectief.
Taakveld 6.71 maatwerkdienstverlening 18+
Voor Wmo collectief vervoer wordt vanaf 2021 rekening gehouden met lagere lasten door meer efficiëncy van de regiecentrale (aanmeldtijden en stiptheid vervoer).
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Programma 3 Verduurzamen

Beschrijving
Binnen het programma Verduurzamen komen de activiteiten op het gebied van duurzame energietransitie, afval en
milieubeheer aan de orde.

Wat willen we bereiken?





We maken werk van duurzaamheid voor iedereen;
We stimuleren duurzaam ondernemerschap en duurzame bedrijventerreinen;
We maken werk van de circulaire economie en verminderen restafval;
We spelen in op klimaatveranderingen.

Wat gaan we er voor doen?


We maken werk van duurzaamheid voor iedereen

Activiteiten:
1. Klimaatakkoord
In het gepresenteerde nationale klimaatakkoord staan afspraken over de maatregelen waarmee we de CO2-uitstoot in
Nederland kunnen halveren in 2030 en terugbrengen naar vrijwel 0 in 2050. Bedrijven, maatschappelijke organisaties en
overheden ondertekenen die afspraken.
De uitvoering van de Visie Klimaatopgave Barendrecht is door de organisatie in 2020 uitgewerkt in het
Uitwerkingsprogramma Klimaatopgave Barendrecht. Dit begrotingsjaar starten we met de activiteiten uit het
uitwerkingsprogramma, waarbij de volgende acht onderwerpen aan bod komen, naast de overkoepelende onderwerpen
RES en gedragsverandering:
- Opwekken;
- Besparen;
- Warmte;
- Opslag;
- Mobiliteit;
- Voedsel;
- Circulaire economie;
- Klimaatadaptatie.
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Op halfjaarbasis wordt rond de voortgang een rapportage opgesteld.
2. Regionale Energie Strategie
De op 1 juni 2020 aan het nationaal platform RES toegestuurde concept Regionale Energie Strategie (RES) wordt in dit
begrotingsjaar verder uitgewerkt tot de RES 1.0. Deze RES 1.0 wordt in het tweede kwartaal ter besluitvorming aan de
gemeenteraad voorgelegd. Na besluitvorming wordt de RES 1.0 toegezonden aan het Nationaal Platform RES. Deze RES 1.0
is voor de regio en voor ons basis om de verdere energietransitie vorm te geven naast de activiteiten uit het
uitvoeringsprogramma.
3. Vergroten bekendheid WoonWijzerWinkel
De WoonWijzerWinkel wordt onder de aandacht gebracht met Huis-aan-Huis brieven, de WoonWijzerWagen en –Kraam,
op bewonersavonden over energiebesparing en – opwek, via posters bij verschillende Barendrechtse organisaties, op de
tv-schermen de gemeentehuizen, promotiefilmpjes, berichten op de sociale media en De Schakel en via energiecoaches.
4. Duurzaamheidslening
De lopende duurzaamheidslening wordt ook dit jaar verder uitgevoerd. Zoals bekend is dit een revolverend fonds, zodat
aanvragen pas kunnen worden toegekend als vanuit de reeds uitgegeven leningen voldoende middelen zijn teruggevloeid
door aflossing van leningen en rentebetalingen.
5. Natuur- en milieueducatie op scholen
Met de website ‘Onze toekomst is duurzaam’ van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk zijn scholen in
de gelegenheid gesteld zich te oriënteren op natuur- en milieu educatie en activiteiten die met duurzaamheid te maken
hebben.



We stimuleren duurzaam ondernemerschap en duurzame bedrijventerreinen

Activiteiten:
6. Duurzaam ondernemerschap
In het Uitvoeringsprogramma Klimaatopgave Barendrecht is de circulaire economie één van de relevante thema’s. Bij de
uitrol daarvan zijn bedrijven nadrukkelijk betrokken. Verder geven wij samen met de DCMR de verplichte energiemonitor
verder vorm. We stimuleren bedrijven om gebruik te maken van hun eigen mogelijkheden. Zoals het realiseren van
zonnepanelen op de daken, het stimuleren van duurzame vervoersconcepten of het gebruiken van geëlektrificeerde interne
transportmiddelen.
7. Verduurzamen buitenruimte bedrijventerreinen
Bij grootschalig onderhoud op bedrijventerreinen is het streven de buitenruimte zo toekomstbestendig mogelijk in te
richten. Dit doen we onder andere door aandacht te hebben voor klimaatadaptatie en ruimte te maken voor biodiversiteit.
Verder houden we bij de inrichting rekening met laadinfrastructuur voor elektrische auto’s.



We maken werk van de circulaire economie en verminderen restafval

Activiteiten:
8. Realiseren strategie voor circulaire economie
In 2020 heeft Barendrecht in het najaar een visie op de circulaire economie geformuleerd. Op basis van deze visie zal in
2021 een uitvoeringsprogramma, als onderdeel van het Uitwerkingsprogramma Klimaatopgave Barendrecht, worden
opgesteld in samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en bewoners.
Onderdeel van een dergelijk uitvoeringsprogramma kan bijvoorbeeld een overzicht zijn van de belangrijkste innovaties en
ontwikkelingen op het gebied van circulariteit bij Barendrechtse bedrijven en kennisinstellingen. Een ander onderdeel van
het uitvoeringsprogramma zou een lijst kunnen zijn van projecten waar de gemeente Barendrecht zelf aan het roer staat
op het gebied van circulariteit.
9. Verminderen restafval
Op 2 april 2019 heeft de gemeenteraad het nieuwe beleidsplan “Van Afval naar grondstoffen” vastgesteld. De
gemeenteraad heeft hiermee gekozen voor de invoering van een variabel tarief voor de inzameling van PMD/Restafval en
het ophalen van de grondstoffen bij de inwoner thuis. De volgende maatregelen horen hierbij:
1. Nascheiding van PMD uit het restafval vanaf 2020;
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2.

Laagbouw: GFT (Groente, Fruit en Tuinafval) en OPK (oud papier en karton) worden met minicontainers aan huis
ingezameld;
3. Hoogbouw: maatwerkoplossingen;
4. PMD/Restafval wordt met ondergrondse (wijk)containers ingezameld;
5. Bewoners betalen naar rato voor het restafval dat zij aanbieden;
6. Ondersteuning door communicatie, educatie en handhaving.
De combinatie van deze maatregelen maakt het mogelijk om de hoeveelheid restafval terug te brengen naar 99 kilogram
per inwoner.
10. Communicatiecampagne en grondstoffenconferentie
Het nieuwe beleidsplan “Van afval naar grondstoffen” voorziet in een uitgebreide communicatiecampagne om ervoor te
zorgen dat inwoners hun afval goed gaan scheiden. We willen grondstoffen apart inzamelen, zodat we er nieuwe producten
van kunnen maken en op die wijze een bijdrage kunnen leveren aan de circulaire economie. Deze communicatiecampagne
is gestart in het najaar van 2019 en loopt verder door tot en met 2022.
11. Nieuw afvalaanbiedstation
In de afgelopen jaren is er veel voorbereidend werk gedaan om tot een goed en werkbaar concept voor een nieuw
afvalaanbiedstation in Barendrecht te komen. In 2019 is een uitgangspuntennotitie vastgesteld. Door de Corona crisis en
de uitloop van het project tot realisering “de vervuiler betaald”, is de voortgang van dit traject on hold gezet. Wel worden
in 2021 de verschillende opties verder onderzocht en doorgerekend.



Inspelen op klimaatveranderingen

Activiteiten:
12. Strategie en uitvoeringsprogramma
In 2050 willen we klimaatbestendig en waterrobuust ingericht zijn. De focus ligt daarom op samenwerking met onze
partners, bewoners en ondernemers. Samenwerken stimuleert niet alleen om tot nieuwe oplossingen te komen. Het zorgt
ook voor een betere verdeling van verantwoordelijkheden, kosten en baten. Dit vraagt wel om een andere benadering van
onze ruimtelijke plannen. Ook is meer afstemming van werkzaamheden nodig en moeten we meekoppelkansen benutten,
zowel boven- als ondergronds. Zo werken we aan een betere en gezondere leefomgeving en stimuleren we anderen om
hier ook aan bij te dragen. Ook dit onderdeel maakt deel uit van het uitvoeringsprogramma.
13. Meer groen, bomen en een grotere biodiversiteit realiseren
De komende jaren breiden we het aantal bomen in Barendrecht uit met ca.50. Bij de grotere projecten wordt dit gedaan in
afstemming met de buurt.
14. Operatie Steenbreek
Barendrecht is reeds een aantal jaren aangesloten bij de landelijke Stichting Steenbreek. Daarmee geven we aan dat we
achter de doelstelling staan om bewoners te enthousiasmeren hun tuin te vergroenen. Daarbij richten we ons op
bewustwording. De negatieve gevolgen van verstening worden daarbij onder de aandacht gebracht en deze worden afgezet
tegen de positieve effecten van groene tuinen. Denk hierbij aan bescherming van biodiversiteit en klimaatadaptatie.
Daarnaast ligt de focus op het makkelijker maken van het daadwerkelijk ontstenen. We gaan door met de geveltuinenactie,
waarbij bewoners zonder voortuin of zijtuin de mogelijkheid krijgen een geveltuin aan te leggen in de openbare bestrating.
Ook gaan we door met de tegel-inleveractie, waarbij het voor bewoners laagdrempelig is om tegels af te voeren. Daarbij
kijken we naar samenwerking met woningbouwverenigingen om onze doelstellingen te behalen. Andere initiatieven van
bewoners, scholen, verenigingen, stichtingen en ondernemers stimuleren en faciliteren wij waar mogelijk, zodat het
draagvlak voor onze doelstellingen ook op deze manier wordt vergroot.
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Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Nr.

BBV Indicator

Beschrijving indicator

1.

Huishoudelijk restafval
(bron: CBS)
Hernieuwbare
elektriciteit
(bron: KlimaatmonitorRWS)
Gemeentelijke
Duurzaamheidsindex
(GDI)1
(bron: GDIndex)

De hoeveelheid restafval per
bewoner per jaar (kg).
Hernieuwbare elektriciteit is
elektriciteit die is opgewekt uit
wind, waterkracht, zon of
biomassa (%).
Op basis van in totaal 24
indicatoren verdeeld over de 3
dimensies Mens & maatschappij,
Milieu en energie en Economie
wordt een score berekend op de
schaal van 0-10.
Percentage woningen met een of
meerdere zonnepanelen t.o.v.
totaal aantal woningen.

2.

3.

4.

1

2

Woningen met
zonnepanelen2
(bron: CBS)

Begroting 2021
BD
283kg
(2018)
3,4%
(2018)

NL
172kg
(2018)
18,5%
(2018)

Begroting 2020
BD
283kg
(2017)
1,6%
(2017)

NL
174kg
(2017)
13,5%
(2017)

5,7
(2019)

5,8
(2019)

geen
data

geen
data

9,8%
(2019)

12,5%
(2019)

6,7%
(2018)2

9,3%
(2018)2

Met ingang van deze begroting 2021 is dit een aanvullende opgenomen beleidsindicator. Van voor de periode 2019 waren hierover
geen data beschikbaar.
Met ingang van deze begroting 2021 is dit een aanvullende opgenomen beleidsindicator. De opgenomen cijfers in de kolom Begroting
2020 zijn hier toegevoegd om een beter overzicht te verschaffen. Echter in de toenmalige Begroting 2020 zijn deze cijfers uiteraard
toen niet opgenomen.
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Overzicht lasten en baten programma 3 Verduurzamen
Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021

2022

2023

Begroting
2024

taakveld

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

riolering

3.244.800

4.322.400

3.073.300

4.199.900

3.080.100

4.197.600

3.083.200

4.195.300

3.080.900

4.193.000

afval

5.463.300

6.181.100

6.531.900

7.639.100

6.532.200

7.612.900

6.530.300

7.598.400

6.525.000

7.593.100

milieubeheer

1.126.000

0

2.150.300

278.100

2.542.200

278.100

2.471.900

278.100

2.337.400

278.100

totaal programma 3 Verduurzamen

9.834.100

10.503.500

11.755.500

12.117.100

12.154.500

12.088.600

12.085.400

12.071.800

11.943.300

12.064.200

Toelichting Meerjarenbeeld
Taakveld 7.2 riolering
In 2020 zijn de lasten hoger door uitgestelde werkzaamheden voor het inspecteren en reinigen van het riool uit 2019. Deze konden niet worden uitgevoerd vanwege het slechte
weer en problemen met de bereikbaarheid van het riool. De baten zijn vanaf 2021 lager doordat er minder aan de voorziening riolering onttrokken hoeft te worden.
Taakveld 7.3 afval
Vanaf 2021 vallen de lasten ca. € 1 miljoen hoger uit. Dit komt door een hogere bijdrage aan de N.V. BAR Afvalbeheer van ca. € 439.000 en hogere (verwerkings)kosten van € 594.000.
De specificatie van de hogere bijdrage aan de N.V. BAR Afvalbeheer is als volgt:
 -Structureel invullen formatie projectleider € 95.000;
 -Frontoffice N.V. BAR afvalbeheer: € 48.000;
 -Inzameling op zaterdagen: € 24.000;
 -Projectkosten afvalbeleidsplan: € 77.000;
 -Prijs- en loonindex (Cao): € 110.000;
 -JaJa Sticker (doorschuiven budget uit 2020 naar 2021): € 65.000;
 -Voorbereidingskosten inning variabel tarief: € 17.000
 -Overig: € 3.000;
Totaal: € 439.000.
De verwerkingskosten per ton zijn flink gestegen.
Het gaat om de volgende stijgingen:
 Restafval: Van € 88,74 naar € 120,95;
 Grofvuil: van € 102,66 naar € 177,62;
 GFT: van € 29,81 naar € 54
Daarnaast zijn de tarieven per ton van de afvalstromen die geld opleveren sterk gedaald:
 Papier: van € 90 naar € 25;
 Glas: van € 28,50 naar € 15.
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Bij fracties die op de milieustraat worden ingezameld zijn ook stijgingen in de tarieven per ton te zien. De verwerkingskosten
voor tuinafval zijn gestegen van € 18,75 naar € 75 per ton. Het grofvuil is gestegen van € 154,91 naar € 247,63 per ton.
Taakveld 7.4 milieubeheer
Vanaf 2021 zijn de lasten en baten hoger vanwege geraamde middelen voor de Regionale Energie Strategie. Op basis van
het Klimaatakkoord wordt in regionaal verband gewerkt aan energiestrategieën.
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Programma 4 Leren, werken en ondernemen

Beschrijving
Binnen het programma Leren, werken en ondernemen komen de activiteiten op het gebied van economie, onderwijs en
arbeidsparticipatie aan de orde.

Wat willen we bereiken?




We ondersteunen onze ondernemers;
We faciliteren goed onderwijs;
Iedereen werkt mee.

Wat gaan we er voor doen?


We ondersteunen onze ondernemers

Activiteiten:
1. Algemeen
Ondernemers ervaren de gevolgen van de Corona crisis nog dagelijks. Om de economie te helpen herstellen versterken we
in 2021 de regionale samenwerking met Rotterdam Food Cluster, Innovation Quarter, Havenbedrijf, PortXL, Rotterdam
Partners en andere mogelijke partners.
We ondersteunen ondernemers waar mogelijk. Ook regionale partijen dragen hieraan bij met ondersteunende
programma’s. Centraal hierbij staan het Regionaal Investeringsprogramma en de Roadmap Next Economy. Barendrecht
werkt hierin met 22 andere gemeenten, kennisinstellingen en bedrijfsleven samen aan:
 Vernieuwing en verduurzaming van de economie;
 Een betere bereikbaarheid;
 Een aantrekkelijk vestigingsklimaat.
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Naast de MRDH zijn we actief in de Greenport Westland-Holland, ten behoeve van het agro-vers foodcluster en NieuwReijerwaard. Ook in de Greenport West-Holland staat samenwerking met andere overheden, kennisinstellingen en
bedrijfsleven centraal. Samen realiseren we een krachtiger lobby en zetten de Dutch Fresh Port steviger op de kaart.
2. MRDH
Onze speerpunten voor 2021 zijn de projecten die op het Regionaal Investeringsprogramma en de Roadmap Next Economy
staan. We gaan in 2021 verder met het creëren van randvoorwaarden voor de groei van de ondernemersactiviteiten in de
Dutch Fresh Port. Dat doen we samen met de MRDH. Ook proberen we de mogelijkheden van het Agritech
innovatieprogramma te benutten. We streven naar verdere campusvorming in het Agrologistieke cluster.
3. Opstellen regionale agenda economie
We zijn vertegenwoordigd in de relevante regionale overleggen om de positie van Barendrecht in de regio te versterken.
Met Ridderkerk en Albrandswaard onderzoeken we of we de economische vraagstukken samen krachtiger kunnen
oppakken, ook in regionaal en landelijk verband. De regionale agenda heeft een dynamisch karakter. In 2021 bespreken we
onder andere compensatieplannen voor werklocaties. Barendrecht heeft ook een compensatieplan nodig, gelet op de
gewenste transformatie van de Stationstuinen. We verkennen dit verder en benutten subsidies waar mogelijk.
4. Innovatieve startups
In juli 2020 is de MKB deal van start gegaan. De focus van dit BAR-brede 3-jarige innovatieprogramma ligt op de
innovatiekracht van breed MKB. We gaan slimme verbindingen aan met het innovatie-ecosysteem in de regio. Het
innovatieprogramma sluit nauwgezet aan op de eerder in gang gezette Innovation Board. De rol van de gemeente blijft
voornamelijk faciliterend.
5. Stimuleren inkoop bij lokale ondernemers
Als gemeente stimuleren we lokale inkoop. Dit doen we op de volgende manieren:
 We herhalen de cursus ‘tenderned/meet en greet’ in BAR-verband;
 We organiseren een interne bijeenkomst voor budgethouders en bestuurders;
 De kwartaaloverleggen met het bestuur van VBO-Fresh World worden voortgezet;
 Aan de hand van de analyse voor lokale inkoop onderzoeken we verdere stappen;
 Het team inkoop geeft presentaties aan alle inkopers en teamleiders. Inkoop wordt ook onderwerp van gesprek tussen
teamleiders en clustermanagers;
 Iedere week bezoekt de bedrijfscontactfunctionaris/bestuurder(s) ondernemers. Dit gebeurt pro-actief en naast alle
andere contacten die er zijn.
6. Ondernemers helpen bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Hiervoor gaan wij activiteiten ondernemen in samenwerking met het Werkgeversservicepunt (WSP) Rijnmond en het WSP
BAR, waarbij wij onder andere de matchingstool ‘HalloWerk’ gebruiken. Verder zetten wij in op:
 Het geven van voorlichting en helpen bij matching;
 Persoonlijke voorlichting aan ondernemers;
 Het faciliteren van loonkostensubsidie, een jobcoach en andere mogelijke instrumenten die ingezet kunnen worden
voor een werkgever of werknemer. Het doel hiervan is om de werknemer met een beperking zo goed mogelijk te laten
functioneren;
 Het verder harmoniseren van instrumenten en het versterken van de samenwerking van het lokale en regionale WSP.
7. Bedrijventerreinen
Het perceel naast Senior Aerospace Bosman op bedrijventerrein Vaanpark wordt ontwikkeld. We maken een plan van
aanpak voor een mobility hub nabij Dierenstein, tussen de Shell en het spoor. Eveneens wordt de mogelijkheid onderzocht
ook op andere plaatsen in Barendrecht dit soort hubs te ontwikkelen. De Koopliedenweg wordt, afhankelijk van de
ontwikkelingen bij de IJsselmondse Knoop, geasfalteerd.
8. Duurzaamheid en energie
Bedrijven die geen deelnemer zijn van een Meer-Jaren-Afspraak (MJA) met de overheid, vallen onder de Wet Milieubeheer.
De DCMR controleert en handhaaft deze wet namens de gemeente. Bedrijven zijn verplicht om energiemaatregelen te
treffen conform het Activiteitenbesluit. In 2020 heeft DCMR geïnventariseerd welke bedrijven daar niet aan voldoen. Deze
bedrijven zullen maatregelen moeten treffen. Vanuit het thema circulaire economie zetten we nog steeds in op realisatie
van een bio-vergister in Nieuw Reijerwaard. In het kader van de Klimaatopgave Barendrecht faciliteren we bedrijven via de
inzet van de Energieke Regio. Zij ontvangen van hen technische en financiële adviezen over verduurzaming. Verder
ondersteunen we de Duurzaamheidskring Barendrecht. Samen met de Energieke Regio organiseren zij activiteiten over
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
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9. Veiligheid
Cybercrime blijft een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente. We organiseren hiervoor ook in 2021 bijeenkomsten
voor ondernemers. Daarnaast handelen we pro-actief met informatie en mogelijk bijeenkomsten, op thema’s die op dat
moment relevant zijn.
10. Winkelcentra
We zetten het traject ter verbetering van samenwerking in het centrum voort. Ook de KVO-overleggen pakken we weer
(fysiek) op, zowel voor centrum Barendrecht als voor Carnisse Veste. Bij de laatste wordt ook de horeca nadrukkelijk
betrokken. We richten ons op het vergroten van de betrokkenheid van alle partners. Daarbij betrekken we ook partners
buiten de KVO-werkgroep.
11. Stichting Samenwerking Onderwijs-Bedrijfsleven (SOB)
De reeds enkele jaren geleden geintroduceerde bedrijfsbezoeken en gastlessen worden voortgezet. In 2021 vindt het
techniekfestival voor de 4e keer plaats.



We faciliteren goed onderwijs

Activiteiten:
12. Aankoop voormalig pand Edudelta, Dierensteinweg
Op 30 april 2020 heeft de gemeente het pand van voormalige onderwijskoepel Edudelta aangekocht. We gaan de
mogelijkheden die het pand biedt zo optimaal mogelijk benutten. Daarom werken we in 2020 drie scenario’s uit en bepalen
we een voorkeursscenario. In één van de drie scenario’s huisvesten we in het pand niet alleen het groenonderwijs, maar
ook andere onderwijsvormen. In dat geval komt elders in de gemeente weer ruimte vrij. Dat biedt kansen voor optimalisatie
van de onderwijshuisvesting in heel Barendrecht.
13. Nieuwbouw de Ark en de Tweemaster
Voor de Ark en de Tweemaster staat vervangende nieuwbouw op de planning. De schoolbesturen zijn zelf opdrachtgever.
De optimalisatie van onderwijshuisvesting, als gevolg van de aankoop van het pand van Edudelta, kan tot aanpassing van
de nieuwbouwplannen leiden.
14. Klimaatverbetering op scholen
In 2020 ronden we de evaluatie van de pilot Klimaatverbetering op basisscholen af. Afhankelijk van de conclusies en de
financiële mogelijkheden van de gemeente en de schoolbesturen, komen ook andere onderwijslocaties voor
klimaatverbetering in aanmerking.
15. Passend onderwijs
Het recht op passend onderwijs is vastgelegd in de Wet op Passend Onderwijs (augustus 2014). Hieraan wordt uitvoering
gegeven door scholen en samenwerkingsverbanden. Vanuit de principes van inclusieve samenleving vinden we het
wenselijk dat onze kinderen en jeugdigen zoveel als mogelijk thuis nabij onderwijs kunnen volgen. Hierdoor zijn ze beter in
staat lokaal een sociaal netwerk op te bouwen en gebruik te maken van andere lokale voorzieningen. We zetten in op het
intensiveren van de samenwerking met de scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en CJG Rijnmond. Dit doen
we door ambities op elkaar af te stemmen, afspraken te maken over ieders taken, rollen en verantwoordelijkheden en
gezamenlijk op te trekken op het gebied van innovatie. Binnen de BAR-kerngroep Passend Onderwijs, bestaande uit de
samenwerkingsverbanden, BAR-gemeenten en bestuurlijke vertegenwoordiging door wethouder Roopram, wordt de
intensivering van de samenwerking met het onderwijs vormgegeven.
16. Onderwijs Achterstand Beleid (OAB)
In 2020 wordt het meerjarenbeleidsplan OAB (2020-2024) vastgesteld. Het plan draagt bij aan de verdere
kwaliteitsverhoging door onder andere het maken van resultaatafspraken, het monitoren en bijstellen van de programma’s.
Hierdoor wordt indien nodig een flexibelere inzet van voor- en vroegschoolse educatie (vve) mogelijk. Dit doen we door
maatwerkoplossingen te bieden voor kinderen die de overstap gaan maken naar de basisschool, maar voor wie een
geleidelijke overgang nodig is.
De ondersteuning van de schakelklas voor kinderen zonder Nederlandstalige achtergrond vanuit de
onderwijsachterstandsgelden is onderwerp van gesprek met het huidige schoolbestuur. Dit overleg wordt voortgezet.
We faciliteren het overleg tussen bedrijven die in Barendrecht zijn gevestigd en het onderwijs via de financiële
ondersteuning van de Stichting Onderwijs Bedrijfsleven Barendrecht. Het streven is om een kennismarkt te organiseren
voor leerlingen uit de laatste klassen van de basisscholen. Dit om hen kennis te laten maken met bedrijven en met name
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met de technische beroepen. Het doel hiervan is kinderen te interesseren voor een school/pakketkeuze die toegang geeft
tot deze technische beroepen.



Iedereen werkt mee

Activiteiten:
17. Passend traject gericht op werk
We helpen inwoners met mogelijkheden om te gaan werken. Ook helpen we hen om een startkwalificatie te behalen,
werknemersvaardigheden of professionele vaardigheden te ontwikkelen om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.
Om de match tussen werkzoekenden en arbeidsmarkt te verbeteren, wil de regering de loonwaardebepaling uniformeren.
Dit zodat meerdere aanbieders dezelfde procedure volgen van de loonwaardebepaling. Andere aanpassingen van de
participatiewet gaan over:
 uniformering van de (forfaitaire) loonkostensubsidie;
 vrijlating van arbeidsinkomsten bij werken met loonkostensubsidie;
 uitbreiding van de aanvraagmogelijkheid voor ondersteuning op maat, zoals bijvoorbeeld een jobcoach;
 verdere harmonisering van instrumenten in het algemeen;
 het wegnemen van administratieve knelpunten bij de no-riskpolis/ziekmelding.
18. Extra ondersteuning statushouders
Vorig jaar zijn we al begonnen met het voorsorteren op de wetswijziging Wet Inburgering. De ingangsdatum van de wet is
verschoven naar 1 juli 2021. Inmiddels is de wet aangenomen door de Tweede Kamer. Er wordt nog gewerkt aan lagere
regelgeving en ondersteuning voor gemeenten bij hun nieuwe regierol. De activiteiten in het kader van re-integratie en
inburgering worden samengevoegd tot één integraal plan, waarbij participatie centraal staat. Het re-integratie
instrumentarium wordt uitgebreid met instrumenten die het mogelijk maken om werk, participatie en taalontwikkeling
beter te combineren.
19. Meer aandacht voor financiële problemen
Landelijk zien we dat de schuldenproblematiek van huishoudens toeneemt. Landelijk stelt men dat één op de vier
huishoudens financiële problemen heeft. Door de coronacrisis zijn inwoners financieel in de problemen geraakt. De
verwachting is dat als gevolg hiervan in de tweede helft van 2020, eerste helft van 2021 het aantal meldingen weer zal
stijgen. Bestaande doelgroepen zullen het moeilijker krijgen. De verwachting is tevens dat nieuwe doelgroepen een beroep
gaan doen op schuldhulpverlening. Dat betreffen de inwoners die door de crisis in de financiële problemen zijn geraakt en
inwoners die nu nog geen financiële problemen hebben, maar dat wel gaan krijgen. Wij concentreren ons op de uitvoering
van de curatieve taak en de ondersteuning van de financiële maatjes van Kijk Op Welzijn.
Per 1 januari 2021 treedt de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking. De grootste en
belangrijkste wijziging is dat vroegsignalering wordt verankerd in wetgeving. De gemeente acteert al op signalen over
betalingsachterstanden van vaste lasten. Door de coronacrisis is de verwachting dat het aantal signalen het komende jaar
zal gaan stijgen.
Op 1 april 2020 is het nieuwe wetsvoorstel ‘adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind’ ingediend bij de Tweede Kamer.
Gemeenten kunnen na implementatie de rechtbank adviseren over de vraag of een inwoner met problematische schulden
hulp moet krijgen van een beschermingsbewindvoerder (ook wel schuldenbewind genoemd). Het advies houdt een
afweging in van alternatieve vormen van ondersteuning. Met de nieuwe wetgeving is de verwachting dat gemeenten meer
grip krijgen op meer inwoners met financiële problematiek. De datum van inwerkingtreding is nog niet bekend.
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Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Nr.

BBV Indicator

Beschrijving indicator

1.

Demografische druk
(bron: CBS)

2.

Banen
(bron: CBS/LISA)

3.

Vestigingen
(bron: LISA)

4.

Netto arbeidsparticipatie
(bron: CBS)

5.

Functiemenging
(bron: CBS/LISA)

6.

Voortijdige
schoolverlaters tot (VO +
MBO) %
(bron: DUO/Ingrado)

7.

Absoluut verzuim1
(bron: DUO/Ingrado)

8.

Relatief verzuim1
(bron: DUO/Ingrado)

9.

Lokale inkoop
(bron: gemeente
Barendrecht)
Werkloze
beroepsbevolking2
(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.
Het aantal banen, per 1.000
inwoners in de leeftijd van 15-64
jaar.
Het aantal vestigingen van
bedrijven, per 1.000 inwoners in
de leeftijd van 15-64 jaar.
Het percentage van de werkzame
beroepsbevolking ten opzichte
van de beroepsbevolking.
De functie-mengingsindex (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.
Het percentage van het totaal
aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat
voortijdig, dat wil zeggen zonder
startkwalificatie, het onderwijs
verlaat.
Het aantal leerplichtigen dat niet
staat ingeschreven op een school,
per 1.000 leerlingen.
Het aantal leerplichtigen dat wel
staat ingeschreven op een school,
maar ongeoorloofd afwezig is, per
1.000 leerlingen.
Het percentage lokale inkoop ten
opzichte van de totale inkoop
(streven is 30%).
Aantal personen zonder betaald
werk (ongeacht de arbeidsduur),
die recent naar werk hebben
gezocht en daarvoor direct
beschikbaar zijn. De indicator is
per 1.000 inwoners tussen 15-75
jaar.

10.

Begroting 2021

Begroting 2020

BD
76%
(2020

NL
70%
(2020)

BD
75%
(2018)

NL
69,6%
(2018)

867,3
(2019)

792,1
(2019)

846,4
(2018)

774
(2018)

131,3
(2019)

151,6
(2019)

129,4
(2018)

145,9
(2018)

73,2
(2019)

68,8
(2019)

71,7
(2018)

67,8
(2018)

58,6%
(2019)

53,2
(2019)

57,9%
(2018)

52,8
(2018)

1,5%
(2018)

1,9%
(2018)

1,3%
(2017)

1,9%
(2017)

2
(2018)

1,9
(2018)

0,45
(2017)

1,82
(2017)

25
(2018)

23
(2018)

19,65
(2017)

26,58
(2017)

27%
(2019)

n.v.t.

26%
(2017)

n.v.t.

28
(2019)

24
(2019)

28
(2018)1

27
(2018)1

1 De

2

gegevens van DUO en Ingrado wijken af van de gegevens die de gemeente hanteert die ook zijn opgenomen in de jaarverslagen van
Bureau Leerplicht.
Met ingang van deze begroting 2021 is dit een aanvullende opgenomen beleidsindicator. De opgenomen cijfers in de kolom Begroting
2020 zijn hier toegevoegd om een beter overzicht te verschaffen. Echter in de toenmalige Begroting 2020 zijn deze cijfers uiteraard
toen niet opgenomen.
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Overzicht lasten en baten programma 4 Leren, werken en ondernemen

taakveld

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021

2022

2023

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

Begroting
2024

baten

lasten

baten

3.1

economische ontwikkeling

287.700

95.000

214.100

35.000

216.300

35.000

217.500

35.000

217.500

3.2

fysieke bedrijfsinfrastructuur

118.900

0

107.200

0

109.000

0

110.200

0

110.200

0

3.3

bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

63.200

309.600

57.000

309.600

57.900

309.600

58.500

309.600

58.500

309.600

3.4

economische promotie

25.300

0

22.800

0

23.200

0

23.400

0

23.400

0

4.1

openbaar basisonderwijs

14.200

0

12.800

0

13.000

0

13.100

0

13.100

0

4.2

onderwijshuisvesting

4.753.200

1.090.200

4.616.100

1.110.300

4.838.200

1.110.300

4.799.800

1.110.300

4.768.000

1.110.300

4.3

onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.536.000

1.339.100

1.928.900

752.000

1.939.300

752.000

2.034.700

752.000

1.872.800

752.000

6.3

inkomensregelingen

9.802.500

8.582.200

9.062.800

7.819.600

9.064.500

7.819.600

9.065.500

7.819.600

9.065.500

7.819.600

6.5

arbeidspart. -instrumenten gericht op toeleiding naar werk
totaal programma 4 Leren, werken en ondernemen

35.000

2.514.700

0

2.322.600

0

2.352.700

0

2.370.900

0

2.370.900

0

20.115.700

11.416.100

18.344.300

10.026.500

18.614.100

10.026.500

18.693.600

10.026.500

18.499.900

10.026.500

Toelichting meerjarenbeeld
Taakveld 3.1 economische ontwikkeling
Vanaf het begrotingsjaar 2020 stopt de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Middenbaan, waardoor de begrote lasten en baten structureel lager zijn. Dit is verwerkt in de 2e
Tussenrapportage 2020 en daarom nog niet verwerkt in bovenstaande jaarschijf Begroting 2020.
Taakveld 4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken
In 2020 zijn incidenteel extra geoormerkte rijksmiddelen ontvangen voor het verminderen van onderwijsachterstanden. Deze middelen worden budgettair neutraal verwerkt in de
begroting, dus de lasten waren in 2020 ook hoger.
Taakveld 6.3 inkomensregelingen
De Rijksbijdrage ingevolge de Wet Bundeling inkomensvoorzieningen uitkeringen gemeenten (Buig) is in de begroting 2020 incidenteel hoger vastgesteld vanwege nieuwe aanvragen
voor een bijstandsuitkering. Omdat deze middelen geoormerkt zijn, zijn deze baten budgettair-neutraal verwerkt in de begroting en zijn de lasten ook hoger.
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Programma 5 Ontspannen

Beschrijving
Binnen het programma Ontspannen komen de activiteiten op het gebied van recreatie, sport en cultuur aan de orde.

Wat willen we bereiken?




Iedereen kan ontspannen
Iedereen kan sporten
Iedereen kan cultuur beleven

Wat gaan we er voor doen?


Iedereen kan ontspannen

Activiteiten:
1. Verder ontwikkelen Zuidpolder
Naar verwachting zal begin 2021 een aanvang worden gemaakt met de realisatie van het project ‘Oost ontmoet West’ in
de Zuidpolder. Naast een watergang/klimaatbuffer zullen in dit gedeelte fiets- en wandelpaden worden aangelegd die de
verbinding zullen vormen tussen de al aangelegde gedeelten van de Zuidpolder. Met de aanleg van deze watergang zal ook
de bevaarbaarheid van de Blauwe Verbinding verder verbeterd worden.
2. Noldijk fietsvriendelijker maken
Er zijn overleggen met het waterschap over de overname van het beheer van diverse wegen in het buitengebied van
Barendrecht. De overname is voorzien in 2022. Voor de overname wordt een plan uitgewerkt om de Noldijk een fietsveilige
inrichting te geven.
3. Verbeteren waterkwaliteit Gaatkensplas
In 2018 heeft het Waterschap Hollandse Delta de verantwoordelijkheid voor het planmatig wateronderhoud (baggeren,
waterplanten maaien en oeveronderhoud) van de Gaatkensplas overgedragen aan de gemeente. Dit is de aanleiding
geweest om een integraal beheer- en onderhoudsplan op te stellen voor deze plas en de aangrenzende waterpartijen en
groengebieden. Het plan bevat streefbeelden voor ecohydrologie (welke soorten waterplanten), beleving door de
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bewoners, visstandbeheer, waterdiepte en blauwalgbestrijding. Deze aspecten beïnvloeden elkaar onderling. Daarom
wordt er gewerkt met één partij die het onderhoud integraal uitvoert. Om een beeld te krijgen van de waterkwaliteit, wordt
het water ter hoogte van de tramlus in de periode mei – september elke twee weken onderzocht en ook getoetst op
zwemwaterkwaliteit. Sinds 1 april 2020 is GKB de aannemer voor 10 jaar voor dit onderhoud.
4. Eigentijdse inrichting zwemplas Wevershoek
Onder leiding van Staatsbosbeheer wordt momenteel een plan van aanpak opgesteld voor de uitvoering van zwemplas De
Wevershoek. Voor de doorstroming van het water en de verbetering van de waterkwaliteit om te zwemmen wordt
waarschijnlijk een gemaal geplaatst. Het strandje en een zwemgelegenheid worden ingericht voor kleine kinderen en een
ontwerp wordt opgesteld voor de aanwezige speeltoestellen. Wanneer de mogelijkheden er zijn, wordt op het
naastgelegen perceel (de voormalige kas van Gravenstein) een pluktuin en een wandelpad gerealiseerd. De inrichting van
zwemplas Wevershoek wordt in 2021 afgerond.
5. Mogelijkheid recreatiehaven in de Waal
De aanleg van een haventje aan de Waal wordt afgerond. Watersportvereniging het Waaltje realiseert hier een clubhuis.
6. Medewerking verlenen aan de ontwikkeling van natuurgoed Ziedewij
In 2021 zal natuurgoed Ziedewij worden ontwikkeld, een gebied van 10 hectare tussen de Stationsweg en de Noldijk. De
gemeente zal in het kader hiervan grond aankopen van de provincie. Een deel van de grond wordt aan de initiatiefnemer
verkocht voor de ontwikkeling van Natuurgoed Ziedewij. Het resterende deel zal door de gemeente worden gebruikt voor
de aanleg van een fietsroute tussen de Stationsweg en de Noldijk.
7. Buitengebied aantrekkelijker maken voor wandelaars
In de Zuidpolder zijn nog diverse percelen in ontwikkeling. Fase 1.4 wordt natuurvriendelijk begraasd, zodat hier
aantrekkelijker gewandeld kan worden. Voor het perceel rond de kruising 3e Barendrechtseweg / Achterzeedijk maken we
een visie. Daarin geven we vorm aan een passende recreatieve invulling. Een doorgang voor wandelaars maakt hier deel
van uit. Net als een verbinding met recreatiegebied Oude Maas, aan de overkant van de dijk. Door de ontwikkeling van
natuurgoed Ziedewij ontstaat een nieuwe wandelverbinding langs een voedselbos en een tuin voor circulaire
bouwmaterialen.
8. Ontwikkelen omgeving bruggenhoofd met Trimbaan
Voor dit gebied willen we minimaal het vrije uitzicht vanaf het bruggenhoofd verbeteren. Daarbij betrekken we ook het
pand van Thermen Barendrecht.



Iedereen kan sporten

Activiteiten:
9. Opstellen lokaal sportakkoord
We willen bereiken dat iedereen plezier in sport en bewegen kan hebben, als sporter, vrijwilliger of partner. Ongehinderd
en in een veilige en gezonde omgeving. We zetten in op de volgende zes ambities:
 Inclusief sporten & bewegen;
 Duurzame sportinfrastructuur;
 Vitale sport- en beweegaanbieders;
 Positieve sportcultuur;
 Vaardig in bewegen;
 Topsport die inspireert.
We hebben met 31 aangesloten partijen, de sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners, een begin
gemaakt met de uitvoering van het sport- en beweegakkoord. Hier wordt verder uitvoering aan gegeven.
10. Krajicek playground realiseren en trapvelden van kunstgras
We streven naar de realisatie van een Krajicek Playground in Barendrecht, zoals benoemd in het collegeprogramma 20182022. De Playground heeft tot doel om inwoners te stimuleren om te bewegen en biedt gelegenheid tot ontmoeting in de
buitenruimte. Samen met betrokken maatschappelijke partners en inwoners wordt onderzocht op welke manier deze
Krajicek Playground gerealiseerd kan worden.
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Iedereen kan cultuur beleven

Activiteiten:
11. Stimuleren inzetten culturele netwerk om de samenwerking te verbeteren
We verwachten dat de cultuursector ook in 2021 de gevolgen van de coronacrisis voelt. Met name het Theater Het
Kruispunt en Poppodium De Beuk ervaren zware tijden. Dit komt door de gemiste inkomsten en doorlopende vaste lasten.
Ook andere partners, zoals amateurkunstverenigingen, hebben te maken met grote verliezen als gevolg van de coronacrisis.
We streven er naar om de netwerkenbijeenkomsten in de vorm van culturele cafés, uitgevoerd door de Culturele Alliantie
Barendrecht, voort te zetten. Zo stimuleren en faciliteren we de samenwerking voor zzp’ers, kleine en grote culturele
partners. Het realiseren daarvan, alsmede de wijze waarop, is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus.
Netwerk cultuureducatie
De gemeente Barendrecht neemt deel aan de ‘Rijksregeling cultuureducatie met kwaliteit’. De culturele partners theater
Het Kruispunt, Bibliotheek AanZet, CultuurLocaal, Kunst Creatief Barendrecht, Jeugdtheater Hofplein en het Kenniscentrum
voor Cultuureducatie Rotterdam (KCR) werken in het verlengde van deze rijksregeling aan samenhangende vraaggerichte
cultuureducatie voor het onderwijs. Zij doen dit in de vorm van een netwerk: het CEB (cultuureducatie in Barendrecht)
netwerk. Het CEB netwerk werkt in 2021 verder aan een samenhangend programma cultuureducatie voor het
basisonderwijs via de website https://www.cultuureducatiebarendrecht.nl/info/.
12. Cultuureducatie voor jeugd
We geven met culturele partners verder invulling aan de uitvoering van de Cultuurnota. Wij maken gebruik van de landelijke
regelingen voor cultuureducatie. Zo nemen wij in 2021 tot en met 2024 deel aan de derde tranche van de ‘Rijksregeling
cultuureducatie met kwaliteit’, waarmee de opbrengsten van de vorige twee tranches worden geborgd in de reguliere
onderwijs- en cultuuractiviteiten. Deze regeling wordt gecoördineerd via het Fonds voor Cultuurparticipatie. Met de
Rijksregeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ worden scholen geholpen bij regievorming in het cultuuronderwijs. Waar
vroeger de culturele partners vanuit het eigen aanbod werkten, kunnen scholen op basis van het eigen profiel een passend
cultureel aanbod uitvragen. De cultuurregisseur legt de verbinding vanuit de scholen met de culturele instellingen.
Vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie wordt rekening gehouden met de coronacrisis en de overloop van de
‘Rijksregeling cultuureducatie met kwaliteit’ van 2020 naar 2021. Er wordt coulant omgegaan met niet besteed budget en
niet uitgevoerde prestaties als gevolg van de coronacrisis.
Coronavirus
De naleving van de RIVM-richtlijnen speelt een leidende rol bij de uitvoering van deze onderwerpen. De uitvoering van de
acties kan beïnvloed worden door de ontwikkelingen rondom het coronavirus. We houden rekening met de gevolgen van
de coronacrisis in de afspraken met de culturele partners.
13. Doorontwikkelen bibliotheek Carnisselande
Eind 2020 wordt ’t Plein opgeleverd, de multifunctionele locatie aan het Middeldijkerplein. Naast de bibliotheek zijn ook
de wijkteams 3 en 4 en de Veiligheidspost gehuisvest. De bibliotheek gaat met voorgenoemde partners en andere partners
aan het plein intensief samenwerken en gezamenlijk activiteiten, ondersteuning (o.a. preventief) en een programmering
opzetten. Hiervoor zijn een programmacoördinator en een regiefunctionaris geworven. Het doel hiervan is een meer
levendig en aantrekkelijk plein om te verblijven te creëren. Daarnaast willen we ook een laagdrempelige voorziening
creëren voor de inwoners van de wijk, waar zij terecht kunnen voor o.a. ondersteuning, ontwikkeling en ontmoeting.
14. Herzien Cultuur Subsidiebeleid
We ronden het proces herziening van de beleidsregels voor cultuursubsidies af. Het doel van deze beleidsregels is om te
komen tot een overzichtelijke subsidiestructuur. Er wordt een basisvoorzieningenstructuur geborgd. Deze
basisvoorzieningenstructuur bestaat uit culturele instellingen die gezamenlijk zorgen voor een toegankelijk, laagdrempelig
en breed cultureel aanbod. Dit zowel in het centrum van Barendrecht als in Carnisselande. De basisvoorzieningenstructuur
verzorgt brede cultuureducatie. Ook zorgt de basisvoorzieningenstructuur voor een sterk cultureel netwerk, waardoor er
aansluiting is met andere culturele instellingen en kunstenaars die niet in de basisvoorzieningenstructuur vallen. Daarnaast
is er ruimte voor ondersteuning van vraaggerichte activiteiten.
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Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Nr.

BBV Indicator

Beschrijving indicator

1.

Niet-sporters
(bron: GGD+CBS+RIVM)1

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

Begroting 2021
BD
52,2%
(2016)

1

NL
48,7%
(2016)

Begroting 2020
BD
52,2%
(2016)

NL
48,7%
(2016)

De Gezondheidsmonitor kent een frequentie van eens per vier jaar op het detailniveau van gemeenten. We hebben de data over 2020
nog niet beschikbaar. Op landelijk niveau wordt dit onderzoek jaarlijks gehouden.
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Overzicht lasten en baten programma 5 Ontspannen

taakveld
5.1

sportbeleid en activering

5.2

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021

2022

2023

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

Begroting
2024

baten

lasten

baten

600.400

0

548.500

0

548.800

0

537.600

0

537.600

0

sportaccommodaties

3.884.600

1.535.200

3.648.500

1.098.600

3.580.600

1.097.000

3.898.500

1.539.500

3.920.000

1.539.500

5.3

cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

1.734.500

287.200

1.713.700

287.200

1.701.600

287.200

1.807.700

287.200

1.795.800

287.200

5.4

musea

14.200

0

12.800

0

13.000

0

13.100

0

13.100

0

5.5

cultureel erfgoed

107.500

0

100.700

0

101.800

0

102.400

0

102.400

0

5.6

media

1.148.800

117.800

1.219.100

114.800

1.216.200

114.800

1.218.000

114.800

1.211.800

114.800

totaal programma 5 Ontspannen

7.490.000

1.940.200

7.243.300

1.500.600

7.162.000

1.499.000

7.577.300

1.941.500

7.580.700

1.941.500

Toelichting meerjarenbeeld
Taakveld 5.1 sportbeleid en activering
In 2020 zijn incidenteel extra middelen ter beschikking gesteld voor een onderzoek naar een herziening van het subsidiebeleid.
Taakveld 5.2 sportaccommodaties
Aan het zwembad Inge de Bruijn wordt voor begrotingsjaar 2021 en 2022 een kostprijs dekkende huur in rekening gebracht, met daaraan gekoppeld een extra bijdrage in de
exploitatie. Daardoor dalen de lasten en baten in de desbetreffende begrotingsjaren. In de begrotingsjaren 2022 en 2023 vinden er ook investeringen plaats op sportpark De Bongerd
en Smitshoek, waardoor de kapitaallasten in de daaropvolgende jaren toenemen.
Taakveld 5.3 cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Vanaf begrotingsjaar 2023 stijgen de kapitaallasten door de investering in het nieuwe Trefpunt.
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Programma 6 Bestuur en organisatie

Beschrijving
Binnen het programma Besturen en organisatie komen de activiteiten op het gebied van bestuur en dienstverlening aan de
orde.

Wat willen we bereiken?
 Wij hebben een efficiënte en effectieve organisatie;
 Wij bieden een kwalitatief hoog niveau dienstverlening aan onze inwoners.
Wat gaan we er voor doen?


Wij hebben een efficiënte en effectieve organisatie

Activiteiten:
1. Visie op wijkgericht werken en wijkwethouderschap ontwikkelen
Het doel van het Wijkoverleg is onveranderd. Enerzijds meer ruimte creëren voor burgers/samenleving voor
maatschappelijk initiatief en hen te faciliteren om daar actief aan deel te nemen. Anderzijds een betere aansluiting zoeken
van de gemeentelijke organisatie bij (lokale) maatschappelijke initiatieven en behoeften.
In 2021 komt meer nadruk te liggen bij de doorontwikkeling van Meedoen in Barendrecht. Daarom is de Barendrechtse
Uitdaging gevraagd een eerste stap te zetten naar het ontwikkelen van een breed maatschappelijk netwerk. Het doel is om
de samenwerking tussen inwoners, organisaties en ondernemers te bevorderen en overheidsparticipatie verder door te
voeren.
Daarnaast gaan we door met:
 De bestaande wijkoverleggen in diverse vormen. Door het onderhouden van contacten met inwoners, instellingen
en bedrijven horen we wat er leeft en speelt in de wijk. Hierdoor kunnen we beter verbindingen leggen tussen
initiatieven, inwoners en organisaties en hen hierbij faciliteren;
 De inzet van wijkwethouders. Hiermee geven we aandacht aan de specifieke behoefte van de wijk of straat. Dit
heeft niet alleen ten doel om de inwoners beter te bedienen, maar ook om de inwoners beter te leren kennen en
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begrijpen. De wijkwethouder is regelmatig aanwezig in de wijken, door middel van een wijkspreekuur en/of op
uitnodiging van bewoners, bijvoorbeeld voor een bewonersschouw en/of wijkoverleg.
2. Voorbereiding invoering omgevingswet
Uitstel Omgevingswet
Een belangrijke landelijke ontwikkeling is de invoering van de Omgevingswet, waarvan de voorgenomen inwerkingtreding
van 2021 is uitgesteld tot 1 januari 2022. Het BAR-brede programma Omgevingswet begeleidt de gemeente Barendrecht
naar het moment van invoeren. Om alle processen goed te laten verlopen, is een aantal investeringen vereist. Deze zijn
met name gelegen in vernieuwing van informatievoorzieningen, aansluiting op het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet
en het opleiden van medewerkers. De aanschafkosten van ICT blijken hoger te liggen dan eerdere prognoses. Het uitstel
maakt het verlengen van het programma Omgevingswet tot begin 2022 noodzakelijk. Het doorlopen van het programma
en hogere ICT-kosten hebben gevolgen voor de begroting, waarbij 2021 een piekjaar betreft. De kosten die hiermee precies
gemoeid zijn, worden nader onderzocht met de opzet deze beperkt mogelijk te houden. In 2022 stoppen de
programmakosten en in 2023 is een daling te zien in de ICT-kosten als gevolg van uitgefaseerde software.
Overige financiële consequenties Omgevingswet en Wkb
Ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is uitgesteld tot 1 januari 2022. De kosten en de baten zullen als
gevolg van de invoering van de Omgevingswet en Wkb structureel wijzigen. Dit hangt voor een groot deel samen met het
privatiseren van een deel van het bouwtoezicht. Binnen het project invoering Wkb zal in samenwerking met het programma
Omgevingswet een nieuwe kostenonderbouwing voor de legesverordening worden opgesteld. Daarin worden de effecten
van de privatisering van het bouwtoezicht verwerkt. De gemeenten krijgen als gevolg van de Omgevingswet extra wettelijke
taken, onder andere op het gebied van bodem en milieu. Ook deze wijzigingen zullen worden meegenomen in de nieuwe
kostenonderbouwing en legesverordening.
Op verschillende onderdelen zullen er vanaf 2022 juist meer kosten worden gemaakt, doordat gemeenten er meer taken
bij krijgen en andere instrumenten dienen te hanteren. Vanuit de gemeenten is landelijk via de VNG een signaal afgegeven
aan het Rijk dat de begrotingen van gemeenten het niet toelaten extra financiële lasten op te vangen. De gemeenten
hebben het Rijk gevraagd om zodanige garanties, dat de overgang naar de Omgevingswet voor gemeenten op middellange
termijn (<10 jaar) budgetneutraal zal verlopen.
Invloed Omgevingswet en Wkb op de langere termijn
De privatisering van het technische onderdeel van het bouwtoezicht zal in eerste instantie alleen gelden voor gevolgklasse
1 (o.a. grondgebonden woningen). Later zal dit, na evaluatie, worden uitgebreid naar meer risicovolle bouwwerken. Het is
nog niet bekend wanneer deze uitbreiding plaats zal gaan vinden. De Omgevingswet biedt gemeenten meer
afwegingsruimte om in het Omgevingsplan zelf te bepalen welke activiteiten vergunningsvrij, melding- of
vergunningplichtig worden.
Wijzigingen van de vergunningplicht kunnen effect hebben op de kostenonderbouwing, leges en werkzaamheden. Dit zal
bij elke voorgestelde wijziging en/of uitbreiding tegen het licht moeten worden gehouden. Hetzelfde geldt voor een
toekomstige verruiming van de privatisering van het bouwtoezicht. Financiële consequenties zijn afhankelijk van de
afwegingen in het Omgevingsplan en verruiming van de gevolgklassen en kunnen op dit moment nog niet inzichtelijk
worden gemaakt.



Wij bieden een kwalitatief hoog niveau dienstverlening aan onze inwoners

Activiteiten:
3. Communicatiemiddelen beter benutten
De doorontwikkeling van de communicatiemiddelen wordt doorgezet. Nu de kanalen waarlangs wij communiceren zijn
vastgesteld, wordt gewerkt aan een strategischer invulling van de inzet van de verschillende kanalen. We zetten ondermeer
in op meer interactie en dialoog, duidelijke peilers, werken een social mediastrategie uit volgens het 3H-model van Google
en introduceren een contentkalender.
4. Verbeteren digitale dienstverlening
De doorontwikkeling van online dienstverlening zet onverminderd door. We zetten in op persoonlijke online
dienstverlening, waarbij we willen voldoen aan de verwachtingen en behoeftes van onze inwoners, ondernemers en
organisaties. Een voorbeeld hiervan is het onderzoeken van de mogelijkheden van een persoonlijke internet pagina: een
persoonlijke omgeving waar de inwoner zijn zaken met de gemeente kan regelen. Daarnaast blijft digitale toegankelijkheid
belangrijk, zodat alle inwoners, ook die met een (functie)beperking, gebruik kunnen maken van onze online producten en
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diensten. Zo zorgen we ervoor dat de webteksten en PDF bestanden op de website te lezen zijn voor voorleessoftware en
testen we de website geregeld met inwoners met en zonder beperking.
Om inwoners beter van dienst te zijn, wordt er op dit moment gewerkt om het digitale meldsysteem, Meldingen Openbare
Ruimte (MOR) te vernieuwen. Hierdoor wordt het voor burgers eenvoudiger om een melding te doen, men kan op een
kaart een object aanklikken en zo een melding doen. Inwoners zien op de kaart direct of er al een melding is gedaan en er
wordt voorkomen dat er dubbele meldingen in het meldsysteem komen. De medewerkers kunnen op hun mobiele telefoon
de melding opzoeken, afhandelen en eventueel met een foto terugkoppelen. Begin 2021 wordt dit nieuwe systeem
geïmplementeerd.

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Nr.

BBV Indicator

Beschrijving indicator

1.

Formatie1
(bron: totaal BARorganisatie)

2.

Bezetting1
(bron: totaal BARorganisatie)
Apparaatskosten1
(bron: totaal BARorganisatie)

Toegestane formatie in fte per
1.000 inwoners van het ambtelijk
apparaat voor het begrotingsjaar
op peildatum 1 januari.
Werkelijk aantal fte per 1.000
inwoners dat werkzaam is op
peildatum 1 januari t-1
Alle personele en materiële
kosten per inwoner die verbonden
zijn aan het functioneren van de
organisatie, exclusief griffie en
bestuur in euro’s
Uitvoeren van werkzaamheden
door externe medewerkers
zonder dat daarbij een
arbeidsovereenkomst of
aanstelling aan ten grondslag ligt
in euro’s en percentage van de
loonsom.
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.
Zie punt 5 inclusief de
gemeentelijke overheadkosten als
percentage van de totale kosten.

3.

4

1

Externe inhuur1
(bron: totaal BARorganisatie)

5

Overhead1
(bron: totaal BARorganisatie)

6.

Overhead1
(bron: totaal BAROrganisatie inclusief
overhead gemeente
Barendrecht)

Begroting 2021

Begroting 2020

BD
6,44
(2021)

NL
n.n.b.

BD
6,39
(2020)

NL
n.n.b.

6,30
(2021)

n.n.b.

6,26
(2020)

n.n.b.

€616
(2021)

n.n.b.

€555
(2020)

n.n.b.

€619.600
(2021)

n.n.b.

€709.100
(2020)

n.n.b.

1%
(2021)

1,23%
(2021)

49%
(2021)

n.n.b.

52,3%
(2021)

n.n.b.

43,7%
(2020)

47%
(2020)

n.n.b.

n.n.b.

De indicatoren formatie tot en met overhead zijn gegevens van het totaal van de BAR-organisatie 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 nog niet bekend (n.n.b.) staat aangegeven.
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Overzicht lasten en baten programma 6 Bestuur en organisatie
Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021

2022

2023

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

Begroting
2024

taakveld

lasten

baten

lasten

0.1

bestuur

3.527.700

836.800

3.459.500

736.500

3.231.700

526.500

3.085.400

387.800

3.084.800

baten

0.2

burgerzaken

1.148.600

560.600

1.142.300

607.100

1.120.400

560.000

1.140.000

560.000

1.139.500

560.000

totaal programma 6 Bestuur en organisatie

4.676.300

1.397.400

4.601.800

1.343.600

4.352.100

1.086.500

4.225.400

947.800

4.224.300

947.800

387.800

Toelichting meerjarenbeeld
Taakveld 0.1 bestuur
Op dit taakveld worden de baten geboekt van de doorbelasting van uren aan de grondexploitaties en investeringen. Dit zijn uren van medewerkers van de BAR-organisatie die direct
aan de desbetreffende grondexploitatie of investering kunnen worden toegerekend. De omvang van deze exploitaties en investeringen neemt in de komende jaren af en dus ook
het aantal uren dat hieraan wordt besteed.
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4. Paragrafen
Inleiding
De 7 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. § Lokale heffingen
2. § Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. § Onderhoud Kapitaalgoederen
4. § Financiering
5. § Bedrijfsvoering
6. § Verbonden partijen
7. § Grondbeleid
Deze paragrafen zullen hierna worden behandeld.
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1. § 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 niet verhoogd worden,
met uitzondering van inflatie. Het inflatiepercentage voor 2021 is 1,6%.
Woonlasten en tarieven
De gemeentelijke woonlasten bestaan uit de uitgaven van burgers aan onroerende zaakbelastingen (OZB),
afvalstoffenheffing en rioolheffing. In deze paragraaf vergelijken we de woonlasten van vergelijkbare gemeenten met de
lasten 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
stijgen (inflatiecorrectie). De raad is vrij om van dit standpunt af te wijken, bijvoorbeeld als dit nodig is vanwege financieeleconomische ontwikkelingen.
Algemene (beleids)ontwikkelingen
Benchmark woonlasten
Vanaf 2020 is de macronorm vervangen door de benchmark woonlasten van het Coelo. De benchmark beoogt, door middel
van meer vergelijking, de informatievoorziening over de ontwikkeling van de lokale lasten te bevorderen. Deze informatie
kunnen gemeenten gebruiken bij het maken van keuzes omtrent de ontwikkeling van de lokale lasten. De benchmark
vergelijkt voor alle gemeenten de hoogte van de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens met een koopwoning.
Met de vergelijking van de gemeentelijke woonlasten en de gemeentelijke tariefsontwikkeling worden de onderlinge
verschillen tussen gemeenten inzichtelijker gemaakt. Het overzicht vergelijkt de tariefswijzigingen per gemeente en het
cumulatieve bedrag van de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing per gemeente.
Begrotingsregels en kostenonderbouwing tarievenberekening
Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf lokale heffingen kostenonderbouwingen voor belastingtarieven moeten zijn
opgenomen. Dit geldt in het bijzonder voor de gebonden heffingen. In deze paragraaf zijn er kostenonderbouwingen
opgenomen volgens het BBV-model. Deze geven inzicht in de opbouw van de geraamde baten en lasten.
Onderdeel van de begrotingsregels zijn richtlijnen voor de berekening van de overhead. De overhead wordt binnen de
gemeentelijke begrotingen afzonderlijk zichtbaar gemaakt. In overeenstemming met de relatief 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.
Het jaarlijkse percentage aan toerekenbare overhead wordt berekend door de totale overheadkosten vanuit de BARbegroting en (deels) gemeentebegroting te delen door de overblijvende directe kosten van de BAR-begroting. Het
berekende overheadpercentage per gemeente wordt vervolgens als toeslag berekend over de directe personeelslasten die
specifiek aan de heffing/ het tarief zijn toe te schrijven.
Overzicht geraamde belastingen en heffingen
Onderstaand totaaloverzicht geeft inzicht in de 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
Onroerende zaakbelastingen
Hondenbelasting
Toeristenbelasting

2020
9.403.800
300.300
25.000

2021
9.677.600
288.700
25.000

2022
9.677.600
288.700
25.000

2023
9.677.600
288.700
25.000

2024
9.677.600
288.700
25.000

Gebonden heffingen
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing

2020
5.029.200
3.083.900

2021
5.962.800
3.120.900

2022
6.282.700
3.120.900

2023
6.478.600
3.120.900

2024
6.765.100
3.120.900
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Hondenbelasting
Wij verwachten een afname van het totaal hondenbezit met 420 honden. Hierdoor zijn er structureel minder opbrengsten
te verwachten.
Afvalstoffenheffing
Om 100% kostendekkend te zijn is een hogere opbrengst afvalstoffenheffing nodig de komende jaren,omdat de inzet van
de voorziening afvalstoffenheffing afneemt. Dit wordt hierna verder toegelicht bij de afvalstoffenheffing.
Tarieven 2021
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.
OZB tarieven 2021
Op basis van het voorgaande zien de tarieven OZB voor 2021 er als volgt uit:
Tarieven
Onroerende zaakbelastingen
Eigenaren woningen
Eigenaren niet-woningen
Gebruikers niet-woningen

2020

2021

0,1078 %
0,1599 %
0,1317 %

0,1026 %
0,1590 %
0,1310 %

Hondenbelasting
De uitvoeringskosten voor het hondenbeleid (onder meer schoonmaken, toezicht houden, perceptiekosten,
losloopgebieden en afvalbakken) worden gedekt door de inkomsten uit de hondenbelasting.
Hieronder het overzicht van de (jaar)tarieven van de Hondenbelasting.
Hondenbelasting
2020
2021
104,30
Eerste hond
102,70
143,30
Tweede hond
141,10
156,80
159,30
Derde en elke volgende hond
400,30
406,70
Per kennel
Toeristenbelasting
Het gaat hierbij om belasting voor overnachtingen in een hotel, camping of Bed & Breakfast. Voor 2021 blijft het tarief van
€ 0,75 per persoon per nacht gehandhaafd.
Afvalstoffenheffing
Afvalstoffenheffing wordt geheven om de kosten te betalen die de gemeente 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.
Vanuit het Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023 wordt een nieuw beloningssysteem voor het aanbieden van
minder afval ingevoerd, dat verwerkt wordt in een nieuwe heffingssystematiek van de afvalstoffenheffing. De
afvalstoffenheffing is uiteindelijk afhankelijk van de hoeveelheid restafval die wordt aangeleverd. Bij een variabel tarief
geldt dat huishoudens, die het afval goed scheiden en daardoor weinig restafval aanbieden, minder afvalstoffenheffing
gaan betalen.
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De in de afvalstoffenheffing te dekken kosten zijn als volgt bepaald:
Omschrijving

2021

Kosten van de activiteit vanuit de NV BAR Afvalbeheer
Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief
omslagrente
Inkomsten van de activiteit, exclusief heffingen

3.133.900
3.078.800
-830.200

Aanwending voorziening beklemde middelen

-846.100

Netto kosten van de activiteit

4.744.600

Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten

313.600

Overhead

44.000

BTW

1.068.800

Totale kosten

5.962.800

Opbrengst afvalstoffenheffing

5.962.800

100%

Dekkingspercentage

In de voorziening afvalstoffenheffing zit eind 2020 nog een bedrag van € 637.900. In onderstaand overzicht is het verloop
van de voorziening opgenomen vanaf 2017 t/m 2020:

Voorziening ASH begin jaar
Compensabele btw
Storting btw

Rekening

Rekening

Rekening

Begroting

2017

2018

2019

2020

1.329.213

2.136.831

2.501.886

2.052.836

-772.931

-845.286

-902.247

-744.300

604.931

677.286

697.247

0

(Verwerkings)kosten

-1.714.135

-1.905.836 -2.142.898 -2.607.000

NV BAR Afvalbeheer

-1.850.325

-2.057.515 -2.675.210 -2.718.500

Overhead

-44.000

-44.000

-44.000

-44.000

Handhaving en toezicht BOA's/zwerfvuil

-102.581

-131.200

-112.175

-142.900

Kwijtscheldingen

-163.704

-157.466

-164.760

-140.700

4.850.363

4.829.072

4.894.993

4.982.500

807.618

365.055

2.136.831

2.501.886

Opbrengst afvalstoffenheffing
Saldo
Voorziening ASH einde jaar

-449.050 -1.414.900
2.052.836

637.936

Om de afvalstoffenheffing de komende jaren minder snel te laten stijgen wordt voorgesteld om uit de Eneco gelden een
bedrag van € 1 miljoen te storten in de voorziening afvalstoffenheffing via een onttrekking aan de algemene reserve en in
2021 een extra bedrag van € 208.200 (totaal € 846.100) te onttrekken aan de voorziening afvalstoffenheffing. De tarieven
nemen dan met 19% toe in plaats van 23%. Voor 2022 houden we rekening met een onttrekking van € 500.000 en voor
2023 met € 291.800 aan de voorziening.
Om te komen tot kostendekkende tarieven zien de tarieven op basis van de huidige tariefstructuur voor 2021 ten opzichte
van 2020 er als volgt uit:
Afvalstoffenheffing
Eenpersoonshuishouden
Tweepersoonshuishouden
Huishouden van 3 of meer personen

2020
€ 171,68
€ 268,18
€ 313,82

2021
€ 204,24
€ 319,08
€ 373,44

Rioolheffing
Het uitgangspunt van de rioolheffing is om gemeenten in staat te stellen de kosten te betalen die samenhangen met de
gemeentelijke watertaken.
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De rioolheffing wordt geheven bij gebruikers van woningen en niet-woningen. Er is een tariefdifferentiatie op basis van een
een-, een twee- en een meerpersoonshuishouden. Bij de rioolheffing voor gebruikers van niet-woningen is sprake van een
gecombineerde heffingsmaatstaf. Hier wordt de hoogte van de aanslag 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 stijgt het tarief in 2021 met 3% ten opzichte van het begrotingsjaar 2020.
De in de rioolheffing te dekken kosten zijn als volgt bepaald:
Omschrijving

2021

Kosten van de activiteit vanuit de BAR-organisatie
Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief
omslagrente
Dotatie voorziening vervanging riolering

372.900
1.109.900
1.435.000

Aanwending voorziening beklemde middelen

-1.079.000

Netto kosten van de activiteit

1.838.800

Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten

475.300

Overhead

326.500

BTW

480.300

Totale kosten

3.120.900

Opbrengst rioolheffing

3.120.900

100%

Dekkingspercentage
De tarieven rioolheffing zien er voor 2021 dan als volgt uit.
Rioolheffing woningen
Eenpersoonshuishouden
Tweepersoonshuishouden
Huishouden van 3 of meer personen

2020
60,00
115,32
177,00

2021
61,80
118,68
182,28

Rioolheffing niet-woningen
Percentage van de WOZ
met een max. van
Overige gebruikers
van 0 m³ t/m 20 m³
van 21 m³ tot en met 500 m³
van 501 m³ t/m 1.000 m³
van 1.001 m³ t/m 1.500 m³
van 1.501 m³ t/m 2.000 m³
van 2.001 m³ t/m 3.000 m³
van 3.001 m³ t/m 4.000 m³
van 4.001 m³ t/m 8.000 m³
van 8.001 m³ t/m 15.000 m³
meer dan 15.000 m³

2020
0,0400%
3.690

2021
0,0405
3.690

0,00
80,00
437,00
876,00
1.584,00
2.339,00
4.404,00
5.925,00
8.769,00
12.884,00

0,00
82,00
447,00
896,00
1.620,00
2.392,00
4.504,00
6.059,00
8.967,00
13.176,00

Overige heffingen en rechten
Leges burgerzaken, omgevings- en APV-vergunning
Voor producten en diensten die de gemeente aan burgers, bedrijven en anderen verleent, worden leges in rekening
gebracht. De belangrijkste hiervan zijn de leges voor burgerzaken (paspoort, rijbewijs, huwelijksvoltrekking, enz.), aanvraag
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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 is
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.
De kosten en opbrengsten van de leges burgerzaken zien er als volgt uit:
Omschrijving
Kosten van de activiteit vanuit de BAR-organisatie
Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief
omslagrente
Netto kosten van de activiteit
Afdracht rijksleges
Overhead
BTW
Totale kosten

2021
353.500

394.200
223.000
308.500
3.100
928.900

Opbrengst leges burgerzaken
Dekkingspercentage

610.200
66%

40.600

De kosten en opbrengsten van de leges omgevings- en APV-vergunningen zijn als volgt:
Omschrijving
Kosten van de activiteit vanuit de BAR-organisatie
Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief
omslagrente
Netto kosten van de activiteit
Overhead
BTW
Totale kosten
Opbrengst leges omgevings-, APV-vergunningen
Dekkingspercentage

2021
911.800
42.400
954.200
780.400
8.200
1.742.800
949.500
54%

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:
Omschrijving
Kosten van de activiteit vanuit de BAR-organisatie
Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief
omslagrente
Netto kosten van de activiteit
Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten
Overhead
Totale kosten

2021
282.000
213.000
495.000
0
229.300
724.300

Opbrengst lijkbezorgingsrechten
Dekkingspercentage

463.700
64%
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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:
Omschrijving
Kosten van de activiteit vanuit de BAR-organisatie
Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief
omslagrente
Netto kosten van de activiteit
Overhead
BTW
Totale kosten

2021
17.000
27.500
44.560
15.100
200
59.900

Opbrengst marktgelden
Dekkingspercentage

56.100

94%

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 gehele 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.
In de begroting zijn de volgende bedragen opgenomen voor kwijtschelding:
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Rioolheffing
Afvalstoffenheffing
Totaal

2021
106.300
140.700
247.000

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

2020

2021 Afwijking

+ = stijging en - = daling van lasten

Absoluut In %

A1: Eénpersoonshuishouden met een huurwoning
Rioolgebruik

60,00

61,80

1,80

3%

Afval

171,68

204,24

32,56

19%

Totaal

231,68

266,04

34,36

15%

Rioolgebruik

115,32

118,68

3,36

3%

Afval

268,18

319,08

50,90

19%

Totaal

383,50

437,76

54,26

14%

Rioolgebruik

177,00

182,28

5,28

3%

Afval

313,82

373,44

59,62

19%

Totaal

490,82

555,72

64,90

13%

B1: Tweepersoonshuishouding met een huurwoning

C1: Meerpersoonshuishouding met een huurwoning

A2: Eénpersoonshuishouding met een koopwoning met een WOZ-waarde van € 317.900*
Rioolgebruik
60,00
61,80
1,80
Afval

171,68
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Omschrijving

2020

2021 Afwijking

+ = stijging en - = daling van lasten

Absoluut In %

OZB-eigendom

342,70

326,17

-16,53

-5%

Totaal

574,38

592,21

17,83

3%

B2: Tweepersoonshuishouding met een koopwoning met een WOZ-waarde van 317.900*
Rioolgebruik
115,32
118,68
3,36

3%

Afval

268,18

319,08

50,90

19%

OZB-eigendom

342,70

326,17

-16,53

-5%

Totaal

726,20

763,93

37,73

5%

C2: Meerpersoonshuishouding met een koopwoning met een WOZ-waarde van € 317.900*
Rioolgebruik
177,00
182,28
5,28

3%

Afval

313,82

373,44

59,62

19%

OZB-eigendom

342,70

326,17

-16,53

-5%

Totaal

833,52

881,89

48,37

6%

*Gemiddelde WOZ-waarde woning in 2020 volgens het Coelo

Barendrecht ten opzichte van buurgemeenten
Om de woonlasten in de gemeente Barendrecht te kunnen vergelijken, wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde COELOAtlas (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden). Uit de gemeentelijke belastingtarieven wordt
jaarlijks weergegeven hoe hoog deze lasten zijn. We gaan hierbij uit van een meerpersoonshuishouden in een woning met
een voor die gemeente gemiddelde waarde.
Tarieven per gemeente 2020

Barendrecht
Zwijndrecht
H.I. Ambacht
Ridderkerk
Albrandswaard
*Coelo-Atlas 2020

afvalstoffen
heffing

rioolheffing

OZB tarief

gem.
woningwaarde

Woonlasten*

314
380
335
304
287

177
302
184
163
270

0,1078%
0,1127%
0,1108%
0,1184%
0,1277%

317.900
216.000
278.400
237.000
312.500

834
904
827
747
957

Ontwikkeling woonlasten 2019 - 2020

Bron: Coelo-Atlas van de lokale lasten 2019 en 2020
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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. Gekeken wordt naar
de maatregelen die worden getroffen om de risico’s af te dekken. Voor de risico’s waarvoor geen maatregelen getroffen
kunnen worden, bijvoorbeeld omdat het verzekeren ervan te duur zou zijn, wordt ingeschat welke buffer noodzakelijk is.
Dit is het weerstandsvermogen. In deze paragraaf wordt verslag gedaan van actuele risicoprofiel van de gemeente, waarbij
vooruit wordt gekeken naar ontwikkelingen in 2021. Op basis van deze geïnventariseerde risico’s en de beschikbare
financiële middelen (weerstandscapaciteit) is het weerstandvermogen berekend.
2. Risicoprofiel exclusief Corona
Door actieve risicobeheersing heeft de gemeente in beeld wat de risico’s zijn en is het mogelijk om het
weerstandsvermogen te bepalen. Alle risico’s worden voor zover mogelijk 2 maal per jaar herijkt en er wordt continu
geanticipeerd op nieuwe risico’s. Het getoonde risicoprofiel is bepaald vanuit de herijking/ inventarisatie, zoals uitgevoerd
t/m 30 juli 2020, exclusief de risico’s gerelateerd aan de Corona crisis. In het volgende overzicht worden de 10 belangrijkste
(geconsolideerde) risico's gepresenteerd die de grootste invloed hebben bij de bepaling van de benodigde
weerstandscapaciteit. Bij ieder risico worden kort de beheersmaatregelen weergegeven.
10 belangrijkste financiële risico’s gemeente Barendrecht
nr.
Risico
Maatregelen/opmerking
Klasse Financieel gevolg
1/1 Risico transitie decentralisaties GRBAR organisatie, proces-management,
4 max.€ 1.700.000
Barendrecht in GRBAR
monitoring/benchmarking, business
intelligence, competentieontwikkeling, SPP
2/2 Risico dat de BAR-organisatie
haar taken niet kan uitvoeren
binnen het beschikbaar gestelde
budget.
3/3 Optreden negatief scenario
deelneming GR Nieuw
Reijerwaard
4/4 Risico uitvoering Jeugdwet
Overschrijding van budget(ten)

5/5

6/6

7/7

8/8

9/9

GRBAR organisatie, procesmanagement,
monitoring, business intelligence,
competentieontwikkeling, BAR2020.

5

max.€ 1.240.000

1x per jaar grex-analyse, gecontroleerde
projectomgeving

2

max.€ 3.000.000

4

max.€ 1.000.000

4

max.€ 1.000.000

3

max.€ 1.000.000

3

max.€ 900.000

3

max.€ 500.000

4

max.€ 250.000

3

max.€ 400.000

Beperkte invloed, GRBAR organisatie,
procesmanagement, transformatie keten,
monitoring/ benchmarking, business
intelligence
Risico invoering regelgeving
GRBAR organisatie , Proces meldpunt
AVG, informatiebeveiliging, wet datalekken, Invoeren register
meldplicht datalekken
gegevensverzamelingen, Compliance.
Faillissement van derden of
Frequent toepassen audits, Analyse P&C
instellingen bij wie borgvoortgangsrapportages van instellingen.
stellingen, garanties, leningen of
vorderingen uitstaan kan leiden
tot onvoorziene uitgaven
Risico invoering
Zie toelichting bij punt 6 ontwikkeling
vennootschapsbelasting met
risicoprofiel.
indicatie Vpb-last
Risico's uitvoeringsfase
Optimale invulling gecontroleerde
projecten
procesomgeving nastreven.
Risicomanagement, OGON
Riolering, leidingen en gemalen Meerjarige onderhoudsprognose

10/10 Financiële en imagorisico's op
door de gemeente
gesubsidiëerde instellingen

Frequent toepassen audits, Analyse P&C
voortgangsrapportages van instellingen.
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Totaal risico's:

€ 12.505.000

legenda

Risico neemt af.

bedragen in top 10 zijn afgerond op 1000

Risico neemt toe.
Risico blijft gelijk.
!

Aandachtvestiging/opmerking in verband met ontwikkelingen

Het bovenstaande overzicht toont risico’s die incidenteel schade op kunnen leveren, met daarbij het maximale financiële
gevolg. De onderstaande tabel geeft aan hoe groot de kans is 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 (€ 12.505.000) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun
maximale omvang optreden.
Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages
Percentage
5%
10%
25%
50%
75%
90%
95%

Bedrag
€ 1.675.677
€ 2.048.169
€ 2.710.742
€ 3.499.303
€ 4.394.729
€ 5.355.996
€ 5.991.017

3. Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit van Gemeente Barendrecht bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie
daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken.
Weerstand
Algemene reserve
Totale weerstandscapaciteit

Huidige capaciteit

€ 8.807.000
€ 8.807.000

4. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel
gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De
benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare
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weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

Ratio weerstandsvermogen
(excl. Corona risico’s)

Beschikbare
weerstandscapaciteit
Benodigde
weerstandcapaciteit

=

€ 8.807.000
€ 5.355.996

= 1,6

De benodigde weerstandscapaciteit voor alleen Corona gerelateerde risico’s, op basis van de simulatie in juli, bedroeg
€ 2.867.000. Wanneer we dit optellen bij bovenstaande situatie, komt de ratio uit op 1,1, in klasse C/voldoende. Dit is
slechts een momentopname, waarbij nog geen duidelijk beeld bestaat over de mate van compensatie en de werkelijke
schade tot nu toe. Deze berekening is in belangrijke mate gebaseerd op de juniraming van het Centraal Planbureau.
Ratio weerstandsvermogen
(incl. Corona risico’s)

Beschikbare
weerstandscapaciteit
Benodigde
weerstandcapaciteit

=

€ 8.807.000
€ 8.222.996

= 1,1

Tabel 4: Weerstandsnorm
Waarderingscijfer
A
B
C
D
E
F

Ratio
>2.0
1.4-2.0
1.0-1.4
0.8-1.0
0.6-0.8
<0.6

Betekenis
uitstekend
ruim voldoende
voldoende
matig
onvoldoende
ruim onvoldoende

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 gemakkelijker om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente.
rekening begroting begroting begroting begroting begroting
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Kengetallen

netto schuldquote

125%

121%

129%

125%

116%

118%

netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte
leningen

123%

120%

128%

124%

115%

117%

solvabiliteitsratio

19%

20%

18%

18%

19%

21%

structurele exploitatieruimte

-3%

-2%

-3%

-3%

-2%

-1%

8%

1%

-2%

-6%

-6%

0%

104%

107%

114%

114%

114%

114%

grondexploitatie
belastingcapaciteit

De kengetallen laten op de kengetallenmonitor voor de schuldquote een middelhoge score zien en voor de
solvabiliteitsratio, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit een hoge risicoscore. De grondexploitatie heeft een
hoge risicoscore.
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De waarden van de kengetallen zijn ingedeeld in 3 categorieën.
Deze categorieën sluiten aan bij de landelijk vastgestelde signaleringswaarden.
Categorie A is het minst risicovol, categorie C het meest.
Omschrijving
Netto schuldquote
Netto schuldquote gecorrigeerd
Solvabiliteitsratio
Grondexploitatie
Structurele exploitatieruimte begroting
Belastingcapaciteit

Categorie A
Laag risico
<90%
<90%
>50%
<20%
>0%
<95%

Categorie B
Middel risico
90-130%
90-130%
20-50%
20-35%
0%
95-105%

Categorie C
Hoog risico
>130%
>130%
<20%
>35%
<0%
>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 kengetallen fluctueren. Dit komt omdat het percentage volgens de voorschriften bepaald moet worden op basis van de
begrote inkomsten. Deze verschillen per jaar, met name door de grondexploitaties. De berekening is als volgt:

Vaste en vlottende schuld
Overlopende passiva
Uitzettingen < 1 jaar
Overlopende activa
Totaal
Geraamde baten
Schuldquote

2020
137.300.000
2.500.000
-2.000.000
-2.000.000
135.800.000
111.900.000
121%

2021
149.200.000
2.500.000
-2.000.000
-2.000.000
147.700.000
114.700.000
129%

2022
144.000.000
2.500.000
-2.000.000
-2.000.000
142.500.000
114.200.000
125%

2023
140.800.000
2.500.000
-2.000.000
-2.000.000
139.300.000
120.100.000
116%

2024
136.700.000
2.500.000
-2.000.000
-2.000.000
135.200.000
114.500.000
118%

De schulquote blijft de komende jaren redelijk hoog in verband met de financiering van investeringen. In de
meerjarenbalans is te zien dat de boekwaarde van de activa de komende jaren hoog blijft,
De solvabiliteit geeft aan welk gedeelte van het bezit met eigen vermogen is gefinancierd. Dit is 18% voor 2021, wat
betekent dat 82% met vreemd vermogen is gefinancierd. De schuldpositie verdient de aandacht, al moet wel de
kanttekening gemaakt worden dat de rentepercentages op dit moment onverminderd laag zijn.

Eigen vermogen
Totaal
Balanstotaal
Solvabiliteit

2020
39.200.000
39.200.000
194.500.000
20%

2021
36.600.000
36.600.000
201.100.000
18%

2022
35.100.000
35.100.000
192.900.000
18%

2023
35.000.000
35.000.000
188.200.000
19%

2024
40.400.000
40.400.000
188.500.000
21%

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. In de begroting is sprake van negatieve percentages, doordat er sprake is van
meerjarige tekorten. Dit is echter nog zonder de dekkingsvoorstellen die gedaan worden om de begroting structureel
sluitend te krijgen.
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. Hoe
lager het percentage hoe beter. Bij de grondexploitaties is sprake van een laag risico.
De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijke
gemiddelde. Barendrecht zit in 2021 een stuk boven het landelijk gemiddelde met 114%. Dit komt name door een stijging
van 19% van het tarief voor de afvalstoffenheffing. Het percentage is gebaseerd op de woonlasten van een
meerpersoonshuishouden in 2021 ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 2020. In Barendrecht zijn de woonlasten
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voor een meerpersoonshuishouden met een koopwoning met een WOZ-waarde van € 317.900 (gemiddelde WOZ-waarde
in 2020 volgens Coelo) € 882 in 2021. De gemiddelde woonlasten van Nederland in 2020 bedroegen € 776. Voor een
tweepersoonshuishouden met een koopwoning van € 317.900 zijn de woonlasten in Barendrecht in 2021 € 764.
6. Ontwikkeling risicoprofiel Barendrecht
Voor de nabije toekomst is op dit moment nog veel onzeker. De effecten voor volgend jaar zijn in hoge mate afhankelijk
van de intensiteit waarmee de economische crisis en de pandemie zich ontwikkelen. Het is belangrijk om komende
maanden regelmatig een actueel risicoprofiel op te stellen en continu een steeds scherper beeld te creëren op basis van
een concretere vertaling van de diverse maatregelen en onderzoeken.
Compensatie
De rijksoverheid heeft aangegeven de gemeenten waar mogelijk te compenseren op noodzakelijke uitgaven voortvloeiend
uit de crisis. Er zijn ook al de nodige voorschotten verstrekt aan de gemeente om de in het leven geroepen tijdelijke
regelingen direct uit te kunnen voeren. In de loop van het najaar zal er echter pas meer duidelijkheid worden gegeven over
hoe en hoeveel compensatie de gemeenten zullen ontvangen en op welke wijze het toezicht in crisistijd zal worden
toegepast.
Corona & Sociaal domein
Minister Ollongren vond het in juli nog te vroeg om eerder in te spelen op verschillende complexe oorzaken van de precaire
financiële positie van gemeenten. Momenteel is er namelijk sprake van niet alleen grote crisis gerelateerde risico’s, maar
ook van grote decentralisatie risico’s binnen het sociaal domein. Na het zomerreces moeten lopende onderzoeken over het
eerste halfjaar van 2020 meer duidelijkheid gaan bieden over de ontwikkeling van de Corona-impact richting 2021.
Het raakt alles en iedereen
Het is wel belangrijk om op dit moment in te zien dat de crisis op bijna alle resultaatgebieden van invloed is. Momenteel
groeit het klantbestand/ het aantal aanvragen in het sociaal domein en zal er komende periode rekening moeten worden
gehouden de impact van specifieke maatregelen op de nieuwe wijze van werken op diverse vlakken van de dienstverlening
en bedrijfsvoering. De gemeente loopt, al dan niet tijdelijk, diverse inkomsten mis, omdat deze op dit moment niet of
beperkt (kunnen) worden geïnd.
Voor de beeldvorming: Het landelijk initiatief #gemeenteninnood benadrukt dat er nu (juli 2020) al tenminste 2 miljard
euro nodig is voor de Nederlandse gemeenten. Zolang er dus geen extra geld voor de gemeenten komt, ontkomt ook de
gemeente Barendrecht er niet aan uit eigen middelen gaten te moeten dichten. De reservepositie van Barendrecht staat
hierdoor onder druk.
Positieve- risico’s, -effecten
Er ontstaan in crisistijd ook kansen en bijbehorende nieuwe inzichten die in de toekomst juist positief effect opleveren en
ook als positieve risico’s vertaald kunnen worden. Het digitale werken bijvoorbeeld maakt een vlucht in deze periode en
we kijken ook echt anders naar het gebruik van de kantoorgebouwen, de noodzaak van reisbewegingen, de positieve
gevolgen van het loslaten van reguliere tijdsloten. Deze ontwikkelingen kunnen bijvoorbeeld ook in relatie worden gebracht
met verbetering van de luchtkwaliteit.
Vpb-last
De Vennootschapsbelasting geldt vanaf 1 januari 2016. Op dit moment heeft de Belastingdienst nog geen aanslagen
opgelegd bij de BAR-gemeenten. Dit volgt wel op korte termijn. Landelijk gezien heeft de Belastingdienst op dit moment
enkele aanslagen vennootschapsbelasting 2016 bij andere gemeenten opgelegd. Vooral het onderwerp reclameactiviteiten
is daarbij afwijkend. De Belastingdienst is van mening dat dit onderwerp belastingplichtig is, maar gemeenten zijn van
mening dat dit beslist niet het geval is. Dit meningsverschil hebben wij ook telkens als risico benoemd en meegenomen.
Een aantal gemeenten heeft de samenwerking al gezocht met de VNG en de kennisgroep Belastingen van de VNG is
inmiddels ook actief aan de slag gegaan met het onderwerp reclame-activiteiten voor de vennootschapsbelasting. Het is de
intentie van de VNG dat zoveel mogelijk gemeenten hierbij aansluiten, om op deze wijze gezamenlijk te kunnen procederen
jegens de Belastingdienst op dit onderwerp. De procedurekosten blijven voor gemeenten dan ook zo laag mogelijk.
Binnenkort zullen de BAR-gemeenten individueel afstemming hebben met de Belastingdienst over dit onderwerp, de route
van bezwaar en beroep en de koppeling met de kennisgroep Belastingen van de VNG.
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3. § 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. 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 zien welke beheerplannen
er zijn. Erachter staat het gemeentelijk beleid waar het beheer van uitgaat.
Beheerplan

Jaarvan
vaststelling

Jaar van
herziening

Wegen, fiets- en
voetpaden
Civiele Kunstwerken

2020

2025

Financiële
reserve/
voorziening
Nee

2020

2025

Nee

Groen en Recreatie
gebieden

2020

2025

Nee

Gemeentelijk beleid

- Integrale
(2008).

-

Openbare verlichting

2020

2025

Nee

-

Speelvoorzieningen

2020

2025

Nee

Straatmeubilair en
Verkeersvoorzieningen

2015

2021

Nee

-

Riolering

2017

2023

Ja

-

Waterhuishouding

2020

2021

Nee

-

Accommodaties

Ja

Visie

Openbare Ruimte

Bomenverordening (2013)
Groenbeleidsplan ‘Barendrecht ziet
Groen’ (2008).
Integrale Visie Openbare Ruimte
(2008).
Appendix duurzaamheid (2015)
Beleidsplan openbare verlichting
(2004).
Speelruimteplan 2010-2020 (2009)
Notitie schoolpleinen (2013).
Parkeernota Barendrecht (2008)
Algemene Plaatselijke Verordening
(APV).
Het Gemeentelijk Rioleringsplan
2018-2022.

-

Waterbeheerprogramma 2016 – 2021
van Waterschap Hollandse Delta.
Nota bodembeheer en
bodemkwaliteitskaart van gemeente
Barendrecht.

-

Kadernota Vastgoed (2014)
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) 2016.

Wegen
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
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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 2021
Komend jaar wordt de revitalisatie van Buitenoord voortgezet o.a. Schouw fase 2, Klipper fase 2, Kogge, Boeier op diverse
locaties en het midden pleintje Tjalk. Gestart wordt met de Ziedewijdsedijk fase 4 om deze veiliger in te delen en dezelfde
uitstraling te geven als de vorige fases. Inmiddels is er al gestart met de bouw van de Stationstuin en met de bestrating in
de omgeving. Uit de weginspectie die eens in de twee jaar wordt uitgevoerd, komt een onderhoudsbehoefte van diverse
stukken voet-fietspaden en rijbanen die we op de meerjarenplanning zetten. In dezelfde inspectie wordt ook het klein
onderhoud meegenomen als prioriteit 1, dat zijn melding die snel opgelost/gerepareerd moeten worden. Met het dagelijks
onderhoud worden de meldingen die o.a. van de bewoners komen zoveel als mogelijk opgelost. Is dit te groot voor het
klein onderhoud, dan wordt dit op de meerjarenplanning gezet en komt dit op planmatig onderhoud.
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 Ccategorie wordt alleen 10-jaarlijks geschouwd. Deze volgorde wordt ook toegepast bij het vaststellen van onderhouds- en
vervangingsmaatregelen.
Vooruitblik 2021
Op basis van de inspectie resultaten worden maatregelen in beeld gebracht. Deze maatregelen kunnen variëren van klein
onderhoud tot grootschalige vervangingen. Voor 2021 staan weer diverse reparaties op de planning, waaronder
schadebeelden en cyclische maatregelen, o.a. borstelen en conserveren (schilderen), reparaties leuning en dekdelen,
slijtlagen, vervangen beschoeiing damwand dekdelen en leuningen, onderhoud herstraten taludbekleding en metselwerk.
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. Vanaf 2019 is het openbaar groen onderhouden op basis van frequentie (dus wordt
niet meer aangegeven hoeveel onkruid er mag staan of hoe hoog het onkruid mag zijn, maar wordt aangegeven dat de
plantvakken 10 keer geschoffeld moeten worden). Het voordeel hiervan is dat voor iedereen duidelijk is, wanneer welke
werkzaamheden waar worden uitgevoerd. Dit bevordert de communicatie richting inwoners. De belangrijkste ambities zijn:
 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 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.
Vooruitblik 2021
De resultaten van de boomveiligheidscontrole zijn leidend voor het uitvoeren van de veiligheids- & beheermaatregelen.
Afnemende vitaliteit, ziektes en/of onbeheerbare situaties, zijn aanleiding om bomen en beplanting te vervangen.
Kleinschalige groenrenovaties en boomvervangingsprojecten worden voorgelegd en besproken met de direct
omwonenden. Daarnaast zijn we ook in 2021 van plan om extra bomen aan te planten als aanvulling op het huidige areaal.
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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.
Vooruitblik 2021
Komend jaar worden 600 armaturen vervangen. Dat betreft o.a. de armaturen langs de 1e , 2e en 3e Barendrechtseweg ,
Kilweg en de Leedeweg. Ook zullen we stabiliteitsmetingen uitvoeren om de stabiliteit van de lichtmasten te controleren.
Verspreid in de gemeente zullen lampen worden vervangen. Gelijktijdig zullen er dan (veiligheidsinspecties) NEN 3140
inspecties worden uitgevoerd. Ook zullen er functionele aanpassingen op diverse locaties plaatsvinden. Met name bij voeten achterpaden waar geen alternatieve route aanwezig is.
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. Dit gaat via een enquête, waarin bewoners en in het bijzonder kinderen een voorkeur
voor speeltoestellen en/of wensen voor de speelplek kunnen opgeven. Met deze gegevens maken we een nieuw ontwerp
voor de speelplek.
Vooruitblik 2021
In 2021 zal aan de hand van de laatste in 2020 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
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.
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 2021
Vervanging van meubilair nadat de technische levensduur is bereikt. Daarnaast vervanging na herinrichting of uitbreidingen
op verzoek van bewoners.
Riolering
Beheer
De uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van de riolering zijn vastgelegd in het Gemeentelijk rioleringsplan
2018 - 2022 (GRP). In het GRP staat hoe de wettelijke zorgplicht wordt ingevuld die de gemeente heeft voor afvalwater,
hemelwater en grondwater.
Met de zorg voor riolering wordt gewerkt aan bescherming van de volksgezondheid, veiligheid en kwaliteit van de
leefomgeving en bescherming van het milieu en de natuur.
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Het taakveld riolering is een kostendekkend product. Dit betekent dat alle kosten die hiermee gepaard gaan via de
rioolheffing in rekening worden gebracht. Ook wordt een financiële voorziening 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.
De klimaatveranderingen zijn in heel Nederland voelbaar, ook in Barendrecht. De overlast ten gevolge van de forse
regenbuien die we zo nu en dan te verwerken krijgen is niet alleen op te lossen door de aanleg van een grotere buis.
Daarnaast hebben we te maken met perioden van extreme droogte. Het vraagt om maatregelen van de gemeente, maar
ook van inwoners, ondernemers en het waterschap Hollandse Delta. Er wordt bij grootschalige werkzaamheden integraal
naar dit soort vraagstukken gekeken. De maatregelen moeten gevonden worden in samenspel met weg- en groenbeheer
en het waterschap Hollandse Delta, om tot een goed evenwicht te komen van vasthouden, bergen en (vertraagd) afvoeren
van hemelwater. Kortom, maatwerk voor iedere locatie afzonderlijk.
Vooruitblik 2021
Riolering
In 2021 wordt het meten- en monitoringsprogramma voor riolering verder ontwikkeld. In nieuwe ruimtelijke ontwerpen
wordt rekening gehouden met de kwetsbaarheden (wateroverlast) die uit de stresstest naar voren zijn gekomen. Op het
gebied van onderhoud wordt circa 45 km riolering gereinigd, waarvan de helft ook direct geïnspecteerd wordt. Op basis
van inspectieresultaten wordt een renovatieplan opgesteld en wordt een deel van de riolering gerenoveerd en worden
kleine reparaties uitgevoerd. De planvorming rondom wateroverlast in de Oranjewijk wordt verder uitgewerkt en
uitgevoerd. In 2021 worden de werkzaamheden aan de riolering in De Gaffelaar en Carnisseweg afgerond. Het ontwerp
voor het verbeteren en vernieuwen van het riool in de Talmaweg is gereed. Na financiële overeenstemming met de diverse
ontwikkelaars kan dit project in uitvoering gaan. En tot slot worden rioolmaatregelen voorbereid en uitgevoerd die een
relatie hebben met de centrumontwikkelingen in het Achterom.
Rioolgemalen
De komende jaren worden veel oude drukrioleringsinstallaties gerenoveerd. Door standaardisatie in pompen en
besturingen is het mogelijk scherper in te kopen en een kleinere voorraad te houden. Tevens wordt ingezet op optimalisatie
van de pompinstallaties. Dit gebeurt door renovatie met innovatieve, duurzame nieuwe technieken, maar ook door BARbreed naar de hydraulische ontwerpen te kijken. Het komt regelmatig voor dat met eenvoudige, en daardoor prijstechnisch
gunstige aanpassingen, pompinstallaties veel beter draaien, waardoor wateroverlast voor de burger voorkomen kan
worden.
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. De oeverbeschoeiing is geïnventariseerd en vastgelegd in
een digitaal beheersysteem.
In 2018 heeft het waterschap de verantwoordelijkheid voor het planmatig wateronderhoud (baggeren, waterplanten
maaien en oeveronderhoud) van de grote waterpartijen in en rondom de Gaatkensplas overgedragen aan de gemeente.
Hiervoor is een eenmalige afkoopsom van € 245.000 overeengekomen.
Er is hiervoor een Europese aanbestedingsprocedure volgens de ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’ geweest
en hiermee is een aannemer (GKB) geselecteerd met de beste kennis van zaken, creatieve en innovatie oplossingsrichtingen
en de volle motivatie om de komende 10 jaar aan de slag te gaan in dit gebied. Het beschikbare budget staat vast in deze
aanbesteding. Dit contract is 1 april 2020 gegund en loopt tot 31 december 2029.
Vooruitblik 2021
In Barendrecht zal in 2021 vermoedelijk slechts een beperkt aantal watergangen worden gebaggerd, vaak naar aanleiding
van de resultaten uit steekproeven en meldingen van inwoners. Het waterschap heeft nog geen inzicht in het baggerwerk
in Barendrecht. In beide gevallen is het bepekte baggeronderhoud mede een gevolg van de PFA- problematiek. Dit
achterstallig onderhoud zal mogelijk later moeten worden ingehaald. In alle watergangen zal maaionderhoud plaatsvinden.
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Riet en waterplanten worden zo veel mogelijk verwijderd, vaak zal gefaseerd worden gemaaid of blijven er delen staan.
Hierbij is ook extra aandacht voor vislocaties. Door de lange warme zomers zijn er wel vaker problemen bij het
(maai)onderhoud en door blauwalg i.v.m. met de hoge watertemperatuur. Op een beperkt aantal locaties zal beschoeiing
worden vervangen. Enkele geplande werkzaamheden voor de Zuidpolder en de Blauwe Verbinding zijn nog niet in
uitvoering of nog niet gereed.
Onderhoud openbare ruimte
De begrote bedragen voor het onderhoud van de openbare ruimte in 2021 zijn als volgt:

groen
riolering
wegen
speelvoorzieningen
waterwegen
openbare verlichting
straatreiniging
kunstwerken
gladheidsbestrijding
budgetten openbare ruimte

2021
2.467.300
2.034.400
1.912.800
627.700
573.800
563.100
555.300
129.400
64.900
8.928.700

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 en welzijn.
Het onderhoud is verdeeld in planmatig onderhoud en dagelijks onderhoud. Bij planmatig onderhoud voldoen we aan
conditiescore 3 (redelijk). En uiteraard ook aan de wet- en regelgeving. Voor ieder gemeentelijk gebouw is een
meerjarenonderhoudsprognose (MJOP) opgesteld met “conditiescore3” conform de NEN 2767.
2

Goed

3

Redelijk

4
5
6

Matig
Slecht
Zeer slecht

Incidenteel beginnende veroudering
Plaatselijk zichtbare veroudering. Functievervulling van bouw- en installatiedelen
niet in gevaar
Functievervulling van bouw- en installatiedelen incidenteel in gevaar
De veroudering is onomkeerbaar
Technisch rijp voor sloop

Dagelijks onderhoud is onderhoud dat vooraf niet te plannen is. Onvoorziene kostbare storingen of wijzigingen in
bouwregelgeving kunnen grote invloed hebben op het beschikbare budget.
De gemeente streeft ernaar een voorbeeldfunctie te vervullen als het gaat om duurzaamheid en energiebesparing. Ook
vanuit de wet Milieubeheer (31-08-2017) passen we duurzame maatregelen toe. We proberen dat in ieder geval te
combineren met het planmatig onderhoud. Wanneer vanuit (veranderde) wet- en regelgeving aanpassingen nodig zijn,
treden wij indien nodig in overleg met gebruikers en/of (mede)eigenaren.

73

§ Onderhoud kapitaalgoederen

Programmabegroting
Areaalgegevens
Peildatum 01-07-2020
Gemalen
Gemalen
Gemalen
Gemalen
Gemalen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Kunstwerken
Kunstwerken
Kunstwerken
Openbare verlichting
Openbare verlichting
Openbare verlichting
Riolering
Riolering
Riolering
Riolering
Spelen
Spelen
Spelen
Spelen
Verkeer
Verkeer
Verkeer
Water
Water
Water
Water
Wegen
Wegen
Wegen
Wegen
Wegen

Drianage gemalen
Hoofdgemalen
Minigemalen
Tunnelgemalen
Wijkgemalen
Boom
Cultuurbeplanting
Gras
Haag
Natuurlijke beplanting
Fiets-voetbruggen
Overige kunstwerken
Verkeersbruggen/viaducten
Armatuur
Lamp
Lichtmast
Drukriolering
Rioolput
Rioolvoorziening
Vrijvervalleiding
Kunstmatige valondergrond
Schoolpleinen
Speel en sportplekken
Speeltoestellen
Markering
Verkeersbord
Verkeersteken (paal / drager)
Natuurlijke oever
Natuurvriendelijke Oever
Oeverbeschoeiing
Watergang
Asfalt
Bestrating
Goot
Kolken
Overige verharding
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3
1
178
10
65
22.836
330.578
2.035.821
51.305
226.412
100
200
46
13.119
13.328
12.794
60.912
8.752
2
338.638
7.581
19
274
1.564
3.037.683
5.171
3.831
29.700
4.393
90.329
718.507
783.147
1.843.089
4.148
31.528
28.924

stuks
stuks
stuks
stuks
stuks
stuks
vierkante meter
vierkante meter
vierkante meter
vierkante meter
stuks
stuks
stuks
stuks
stuks
stuks
strekkende
meter
stuks
stuks
strekkende
meter
vierkante meter
stuks
stuks
stuks
vierkante meter
stuks
stuks
strekkende
meter
strekkende
meter
strekkende
meter
vierkante meter
vierkante meter
vierkante meter
strekkende
meter
stuks
vierkante meter
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4. § 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 2021 tot en met 2024. 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 meer
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 leningen 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 rentestanden. Ook het afgelopen jaar is hierin geen verandering 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 2016 rond de -/- 0,31%.
Komende tijd wordt hierin ook nog weinig verandering verwacht. Door de coronacrisis worden op de financiële markten,
waar BNG Bank het geld ophaalt, intussen grote verliezen geleden. De BNG heeft voldoende buffers en een AAA-rating dus
ziet voor zichzelf geen doemscenario’s. Uiteraard kan dit mogelijk wel gevolgen hebben op de rentestanden. 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 (rood staan).
Rentevisie BNG
De verwachting van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is dat het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank
(ECB) zeer ruim zal blijven. We gaan ervan uit dat de rentetarieven het komende jaar niet veel zullen veranderen.

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.
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
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renteherziening. Het renterisico dat de gemeente in een jaar loopt, is onder andere afhankelijk van nieuw aan te trekken
financiering in de komende jaren. Het is gebruikelijk om lineaire leningen af te sluiten. Bij lineaire leningen zijn de
aflossingen over de looptijd gespreid en is daarom het renterisico op vaste schuld lager. Het onderstaande overzicht maakt
duidelijk dat er ruimte is binnen de renterisiconorm om ook eventuele extra investeringen of uitgaven ten behoeve van de
grondexploitatie met lang vreemd vermogen te financieren.
RENTERISICONORM EN RENTERISICO'S VAN DE VASTE SCHULD

Renterisico op vaste schuld
1. Netto renteherziening op vaste schuld
2. Betaalde aflossingen
3. Renterisico op vaste schuld (1+ 2)

2021
begroot
0
10.362
10.362

Renterisiconorm
4a. Begrotingstotaal 2021
4b. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage
4. Renterisiconorm

117.708
20%
23.542

Toets Renterisiconorm
5a Ruimte onder renterisiconorm (4 - 3)

2022
begroot
0
10.862
10.862

(Bedragen x EUR 1.000)
2023
2024
begroot
begroot
0
0
10.862
10.215
10.862
10.215

13.180

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft het renterisico op de vlottende schuld weer. Met de kasgeldlimiet is een norm gesteld voor het
maximumbedrag 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 provinciale toezichthouder. Hieronder is een prognose opgenomen van de kasgeldlimiet over 2021. 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
van gunstige rentetarieven. Wanneer dit ook in 2021 zo blijft, gebruiken we bij een liquiditeitstekort allereerst de ruimte
van de kasgeldlimiet.

1e kw.
34.000
6.000

Totaal vlottende schuld
Totaal vlottende middelen
Gemiddeld saldo schuld (+) of
overschot (-)
Kasgeldlimiet
Begrotingstotaal 2020
vastgestelde percentage

bedragen x € 1.000
2e kw
3e kw
32.000
31.000
6.000
6.000

4e kw
36.000
3.000

9.333

8.667

8.333

11.000

10.005

10.005

10.005

10.005

672

1.339

1.672

0

117.708
8,5%

Ruimte onder kasgeldlimiet

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.
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Financiering activa
De activa van de gemeente zijn per begin 2021 naar verwachting als volgt gefinancierd:

Boekwaarde activa
Vaste financieringsmiddelen:
Reserves en Voorzieningen
Langlopende leningen

(Bedragen x EUR 1.000)
verwachting per 1-1-2021
189.787

54.636
117.558
172.194

Financieringstekort

17.593

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 (per 1 januari 2021 is deze gemiddeld 1,558%). In onderstaand overzicht staan de opgenomen langlopende
leningen. Hierbij is rekening gehouden met de verwachtte financieringsbehoefte voor 2021. De begrote uitgaven,
investeringen en geplande lasten en baten uit grondexploitaties lijken niet voldoende om deze volledig met eigen middelen
te kunnen financieren. Eventuele tijdelijke liquiditeitstekorten kunnen worden gefinancierd met kortlopende leningen (op
dit moment is deze rente negatief). Hierbij moet wel de maximale grens van de kasgeldlimiet aangehouden worden.
Afhankelijk van het uitgaventempo is de verwachting is dat er in 2021 wel langlopend geld nodig zal zijn tot een bedrag van
€ 20 miljoen. Financiële consequenties van eventuele aanpassingen van de investeringsplanning of de grondexploitaties en
daaruit voortvloeiende wijziging van de financieringsbehoefte worden in tussenrapportages verwerkt.
Overzicht Langlopende Leningen
Stand leningen
Nieuwe lening
Reguliere aflossingen

1-1-2021
117.558
20.000
10.362

(bedragen x € 1.000)
1-1-2023
1-1-2024
116.335
105.473
0
0
10.862
10.215

1-1-2022
127.196
0
10.862

EMU-saldo
Hieronder wordt een beeld geschetst van het verwachte verloop van ons EMU-saldo over de periode 2020 tot en met 2024.
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.
Overzicht EMU-saldo
Exploitatiesaldo vóór toevoeging en onttrekkingen
aan reserves
Mutatie vaste activa
Mutatie voorzieningen
Mutatie voorraden
Totaal EMU-saldo

2020

2021

2022

2023

2024

-4.300.000

-3.000.000

-3.300.000

-2.100.000

3.600.000

-8.200.000
-1.800.000
7.300.000
-7.000.000

-9.500.000
-2.700.000
2.900.000
-12.300.000

3.100.000
-1.500.000
5.100.000
3.400.000

5.300.000
-1.400.000
-600.000
1.200.000

6.400.000
-1.000.000
-6.700.000
2.300.000

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 geen onderlinge leningen afgesloten.
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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.
Kredietrisico op verstrekte leningen
Naam geldnemer

Spruit B.V.
Particulier ivm grondverkoop
BAR-Organisatie
Totaal verstrekte gelden

%

3,00
3,00
n.v.t.

Saldo
uitzetting
1-1-2021
4.268
962
73.081
78.311

Saldo
Mutaties
uitzetting
in 2021
31-12-2021
-1.381
2.887
-962
0
-30.140
42.941
-32.483
45.828

Renteomslag
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 gebruikt. 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 2021 uit op een gemiddelde renteomslag
percentage van 1,08%. Voor 2021 hanteren we een omslagpercentage van afgerond 1,1% (afwijking betreft alleen afronding
en is dus niet meer dan 0,5%).
Schema rentetoerekening
a1.
Externe rentelasten over lange financiering
a2.
Externe rentelasten over korte financiering
b1.
Externe rentebaten over lange financiering
b2.
Externe rentebaten over korte financiering
Saldo rentelasten en rentebaten
c1.
Rente die doorberekend wordt aan de grondexploitaties
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
d1.
Rente over het eigen vermogen
d2.
Rente over voorzieningen
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente
e.
Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)
f.
Renteresultaat op het taakveld treasury
Toe te rekenen rente
Boekwaarde per 1-1-2021
Gemiddelde rente

+/+
+/+
-/-/-/-/-

2.067.000
152.500
-6.000
-5.000
2.230.500
173.200

+/+

+/+
+/+
-/-

2.057.300
0
2.057.300
2.087.000
-29.700
2.057.300
189.787.000
1,08%
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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 2020 is het totaal van de directe garantstellingen € 23,4 miljoen. Het totaal van de garantstellingen met een
achtervangfunctie via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is € 58 miljoen. Het risico dat de gemeente loopt bij deze
garantstellingen is meegenomen in de berekening van ons weerstandvermogen.

Relatiebeheer
Met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) vindt periodiek overleg plaats waarbij eventuele nieuwe ontwikkelingen,
waaronder eventuele herstructurering van leningen, worden besproken. Verschillende banken en financiële instellingen
geven regelmatig adviezen over het vastzetten van gelden en het beheer van de leningenportefeuille. In 2021 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.
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5. § 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 2021 van de GR BAR-organisatie.
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6. § Verbonden partijen
De gemeente Barendrecht heeft een kadernota verbonden partijen. Het doel van deze nota is een methodiek te
ontwikkelen waarmee de bestaande verbonden partijen kunnen worden beoordeeld en aangestuurd. De nota sluit aan bij
de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen die per 1-1-2015 van kracht is en tot doel heeft de democratische
legitimatie te versterken. Als de uitvoering van een publieke taak aan een verbonden partij is overgedragen, is het
onvermijdelijk dat (volledige) directe invloed/sturing door de gemeente niet langer aan de orde is. Dit omdat de verbonden
partij een eigen bestuur heeft waarin meerdere gemeenten zijn vertegenwoordigd. Om de invloed van de gemeente op
verbonden partijen te optimaliseren, is in de nota een methodiek opgenomen die deze optimalisatie van invloed moet
bewerkstelligen. De invloed van het gemeentebestuur op een verbonden partij is het grootst als deze zich richt op de
voorkant van de processen van de verbonden partij. De methodiek die kan worden ingezet om de invloed passend te laten
zijn bij de situatie bestaat uit: het proces van positiebepaling; een governance-scan, het bepalen van een passend
aansturingsscenario en het daarbij passende instrumentarium.
Veiligheidsregio
Rotterdam Rijnmond
(VRR)

Vestigingsplaats
Rotterdam

Openbaar belang

Gemeenschappelijke regeling
Sturingscenario
Bijrijder
(chauffeur/bijrijder/achterbank)

(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

Burgemeester Van Belzen is lid van het
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

Bijdrage gemeente 2021

€ 2.362.600

Stemverhouding: 5%
Actuele ontwikkelingen
Ontwikkelagenda (inrichting organisatie), WNRA mbt ontwikkelingen regelgeving vrijwilligers, Corona
01-01-2021

31-12-2021

Eigen vermogen

€ 9.447.000

€ 9.008.000

Vreemd vermogen

€ 59.131.000

€ 59.284.000

Resultaat 2021

-/-€ 269.000

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.
Wegvallen en niet toereikend zijn van LEC-gelden. Inwerkingtreding Omgevingswet. Spreiding en
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Veiligheidsregio
Rotterdam Rijnmond
(VRR)

Vestigingsplaats
Rotterdam

Gemeenschappelijke regeling

beschikbaarheid ambulancezorg.Gevolgen van (veranderde) wet- en regelgeving niet tijdig op kunnen
vangen. Vertraagd tempo en of onvoldoende aanpassing bijdragen van stakeholders van de VRR t.b.v.
kostenontwikkeling. Aanbesteding ambulancezorg.Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).
Alarmering bevolking. Personele capaciteit brandweer. Bestaansrecht organisatie / Ontwikkelagenda VRR.
Garantstelling lening Coöperatie AZRR. Effecten en kosten als gevolg van grote crises (bv. uitbraak iPM--grieppandemie).
Samenwerkingsverband
Vastgoedinformatie,
Vestigingsplaats
Heffing en
Klaaswaal
Waardebepaling
(SVHW)
Openbaar belang

Gemeenschappelijke regeling

Sturingscenario
Bijrijder
(chauffeur/bijrijder/achterbank)

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 Aandelenkapitaal
invordering belastingen, WOZ is overgedragen Leningen/garantstellingen
aan de VP. Het Algemeen Bestuur is het hoogste
Bijdrage gemeente 2021
bestuursorgaan van het SVHW. De gemeente is
vertegenwoordigd in de Ambtelijke Commissie: 1
lid (accounthouder VP), het Algemeen- en
Dagelijks Bestuur: 1 lid (wethouder Bults).

€0
€0
€ 410.000

Stemverhouding: 3.3%
Actuele ontwikkelingen
Door gemeentelijke herindelingen (fusies van gemeenten) bij de deelnemers van de GR SVHW neemt het
aantal deelnemers af. Dit heeft echter geen nadelige financiële gevolgen.
Financiële positie - Verbonden partij
01-01-2021

31-12-2021

Eigen vermogen

€ 795.000

€ 700.000

Vreemd vermogen

€ 6.200.000

€ 6.200.000

Resultaat 2021
Risico's

€0

Uittreding van deelnemers waardoor de kosten voor de overgebleven deelnemers gaan stijgen.
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Gemeenschappelijke
regeling DCMR
Vestigingsplaats
Milieudienst Rijnmond Schiedam
(DCMR)
Openbaar belang

Gemeenschappelijke regeling
Sturingscenario
Bijrijder
(chauffeur/bijrijder/achterbank)

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

1 lid Algemeen Bestuur (wethouder De Jonge).

Aandelenkapitaal

€0

Leningen/garantstellingen

€0

Bijdrage gemeente 2021

€ 600.400

Stemverhouding: 1.8%
Actuele ontwikkelingen
De invoering van de Omgevingswet per 01-01-2022 vraagt de aandacht. Samen met alle participanten
bereidt DCMR zich voor op de naderende wetswijziging, o.a. door inzicht te krijgen in de (milieu)kwaliteit
van het gebied op basis van toegankelijke data. De DCMR wil zich in 2021 steeds meer ontwikkelen tot een
datagedreven organisatie. Het toezicht wordt weer gebiedsgericht georganiseerd, met behulp van steeds
meer innovatie rond meldkamer en toezichtinstrumenten.
Financiële positie - Verbonden partij
01-01-2021

31-12-2021

Eigen vermogen

€ 2.551.000

€ 3.200.000

Vreemd vermogen
Resultaat 2021

€ 10.000.000
€0

€ 10.000.000

Risico's
Controle over en sturing op het financieël resultaat.
Gemeenschappelijke
regeling Gemeentelijke
Gezondheidsdienst
Vestigingsplaats
Rotterdam-Rijnmond Rotterdam
(GGD RotterdamRijnmond)
Openbaar belang

Gemeenschappelijke regeling

Sturingscenario
Bijrijder
(chauffeur/bijrijder/achterbank)

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

De gemeente heeft bestuurlijke inbreng als lid
van het Algemeen Bestuur (wethouder
Roopram).

Aandelenkapitaal

€0

Leningen/garantstellingen
Bijdrage gemeente 2021

€0
€ 359.500

Stemverhouding: 6.67%
Actuele ontwikkelingen
De Coronacrisis heeft veel invloed op GGD-RR aangezien infectieziektebestrijding één van de basistaken is
die zij uitvoeren voor de regiogemeenten.
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Gemeenschappelijke
regeling Gemeentelijke
Gezondheidsdienst
Vestigingsplaats
Rotterdam-Rijnmond Rotterdam
(GGD RotterdamRijnmond)

Gemeenschappelijke regeling

Financiële positie - Verbonden partij
01-01-2021

31-12-2021

Eigen vermogen

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Vreemd vermogen

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Resultaat 2021
Risico's

Niet van toepassing

De GGD-RR is onderdeel van het concern gemeente Rotterdam. Rotterdam is volledig risicodrager van de
GGD-RR en de GR.
Gemeenschappelijke
regeling voor het
natuur- en
recreatiegebied
IJsselmonde (NRIJ)

Vestigingsplaats
Schiedam

Openbaar belang

Gemeenschappelijke regeling

Sturingscenario
Chauffeur
(chauffeur/bijrijder/achterbank)

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, H.I. Ambacht, Zwijndrecht, Rotterdam
en PZH.
Financieel belang - gemeente

Bestuurlijk belang
1 lid van het Algemeen Bestuur en Dagelijks
Bestuur (wethouder Luijendijk).

Aandelenkapitaal

€0

Leningen/garantstellingen

€0

Bijdrage gemeente 2021

€ 355.100

Stemverhouding: 14%
Actuele ontwikkelingen
Inhoudelijke en procesmatige zoektocht naar besparingen. Meer sturing door gemeente.
Financiële positie - Verbonden partij
01-01-2021

31-12-2021

Eigen vermogen
Vreemd vermogen

€ 4.070.000
€ 1.370.000

€ 4.091.000
€ 1.299.000

Resultaat 2021

€0

Risico's
Lagere kwaliteit groengebieden
Gemeenschappelijke
regeling Jeugdhulp
Rijnmond
Openbaar belang

Vestigingsplaats
Rotterdam

Gemeenschappelijke regeling
Sturingscenario
Chauffeur
(chauffeur/bijrijder/achterbank)

Het beschikbaar houden van specialistische zorg en van 7/24 crisisopvang. Het realiseren van
schaalvoordelen. Het delen van kennis en expertise. 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.
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Programmabegroting
Gemeenschappelijke
regeling Jeugdhulp
Rijnmond

Vestigingsplaats
Rotterdam

Gemeenschappelijke regeling

Openbaar belang

Sturingscenario
Chauffeur
(chauffeur/bijrijder/achterbank)

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

1 lid van het Algemeen Bestuur (wethouder
Roopram).

Aandelenkapitaal

€0

Leningen/garantstellingen

€0

Bijdrage gemeente 2021

€ 6.040.400

Stemverhouding: 6.25%
Actuele ontwikkelingen
Vanuit de kwartaalcijfers constateren we dat de uitnutting van het budget vooralsnog conform
begrotingswijziging 2020 verloopt. Wel zijn er knelpunten op het ambulante perceel E, de verwijzingen naar
dit perceel lopen met name via de huisartsen. De wachttijden op perceel E zijn lang en inzet van extra budget
heeft dit niet opgelost. Verbeteringen in de bedrijfsvoering en samenwerking van de verschillende
zorgaanbieders zijn nu de focus.
Financiële positie - Verbonden partij
01-01-2021

31-12-2021

Eigen vermogen
Vreemd vermogen

Niet bekend
Niet bekend

Niet bekend
Niet bekend

Resultaat 2021

Niet bekend

Risico's
Deelnemende gemeenten zijn alle 15 volledig risicodragend.
Gemeenschappelijke
regeling Nieuw
Reijerwaard (GRNR)
Openbaar belang

Vestigingsplaats
Ridderkerk

Gemeenschappelijke regeling
Sturingscenario
Chauffeur
(chauffeur/bijrijder/achterbank)

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

Barendrecht, Ridderkerk, Rotterdam

Bestuurlijk belang

Financieel belang - gemeente

Het Algemeen Bestuur bestaat uit tien leden, de Aandelenkapitaal
voorzitter inbegrepen. De raden van
Leningen/garantstellingen
Barendrecht en Ridderkerk wijzen uit hun
Bijdrage gemeente 2020
midden, de voorzitter van de raad inbegrepen,
en uit de wethouders (De Jonge en Proos), elk
vier leden en twee plaatsvervangend leden aan.
Van deze vier leden respectievelijk twee
plaatsvervangend leden dienen ten minste twee
leden respectievelijk één plaatsvervangend lid
deel uit te maken van het college van

€0
33%
€0
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Programmabegroting
Gemeenschappelijke
regeling Nieuw
Reijerwaard (GRNR)

Vestigingsplaats
Ridderkerk

Gemeenschappelijke regeling

burgemeester en wethouders. De raad van
Rotterdam wijst uit de voorzitter van de raad en
uit de wethouders twee leden en twee
plaatsvervangende leden aan. Het
voorzitterschap rouleert jaarlijks.
Stemverhouding: 33%
Actuele ontwikkelingen
Het AB heeft de (ontwerp)begroting voor 2021 vastgesteld.
Financiële positie - Verbonden partij
01-01-2021

31-12-2021

Eigen vermogen
Vreemd vermogen

€0
€ 146.490.000

€0
€ 135.362.000

Resultaat 2021

€0

Risico's
Bij negatief resultaat bij einde grondexploitatie, moet Barendrecht 1/3 van het negatieve saldo bijdragen.

Gemeenschappelijke
regeling BAR
Organisatie

Vestigingsplaats
Barendrecht

Openbaar belang

Gemeenschappelijke regeling
Sturingscenario
Chauffeur
(chauffeur/bijrijder/achterbank)

Doel van de regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering
door het openbaar lichaam van de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken.
In samenwerking ten behoeve van de drie gemeenten het werkgeverschap en de inkoopfunctie uit te
voeren. Het doel van de samenwerking is om door het samenvoegen van grote delen van de ambtelijke
organisaties de burgers van de drie gemeenten kwalitatief hoogstaande dienstverlening te bieden.
Er wordt 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 en Ridderkerk

Bestuurlijk belang

Financieel belang - gemeente

Het Algemeen Bestuur is het hoogste
Aandelenkapitaal
bestuursorgaan van de BAR-organisatie en
Leningen/garantstellingen
bestaat uit de drie colleges van de 3 BARBijdrage gemeente 2021
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 burgemeester Van Belzen, de
voorzitter meegerekend.

€0
€0
€ 29.734.600

Stemverhouding: 33.33%
Actuele ontwikkelingen
Naast een aantal jaarlijks terugkerende ontwikkelingen als prijsstijgingen en formatie zal ook op gewijzigde
of nieuwe wetgeving worden geanticipeerd. De effecten van Covid-19 zijn vooralsnog niet bekend, maar
dit betreft wel een ontwikkeling waarop zal worden geanticipeerd. Belangrijkste ontwikkeling is echter de
bezuinigingstaakstelling die in 2021 zijn beslag moet krijgen.
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Programmabegroting
Gemeenschappelijke
regeling BAR
Organisatie

Vestigingsplaats
Barendrecht

Gemeenschappelijke regeling

Financiële positie - Verbonden partij
01-01-2021

31-12-2021

Eigen vermogen
Vreemd vermogen

€0
€ 7.402.300

€0
€ 7.183.900

Resultaat 2021

€0

Risico's
ICT-risico's, aansprakelijkheid voor fouten /onwetendheid/niet handelen door personeel, onvoldoende
ontwikkelde competenties, onvoldoende inizcht in en kennis van contracten, beheerrisico's binnen en
buiten accommodaties, fraude en integriteit, uitvallen materiaal buitendienst
Gemeenschappelijke
regeling
Metropoolregio
Rotterdam Den Haag

Vestigingsplaats
Den-Haag

Openbaar belang

Gemeenschappelijke regeling
Sturingscenario
Achterbank
(chauffeur/bijrijder/achterbank)

Verbetering Economisch Vestigingsklimaat en Bereikbaarheid van de regio
Deelnemende partijen
23 gemeenten
Bestuurlijk belang

Financieel belang - gemeente

Versterking van het economisch
Aandelenkapitaal
vestigingsklimaat en de bereikbaarheid,
Leningen/garantstellingen
Realisatie Regionaal Investeringsprogramma,
Bijdrage gemeente 2021
agenda Economisch. Vertegenwoordiging in het
Algemeen Bestuur door burgemeester Van
Belzen.

€0
€0
€ 132.500

Stemverhouding: 3.47%
Actuele ontwikkelingen
Opvangen van de impact van de Coronacrisis, continueren exploitatie openbaar vervoer, afronding realisatie
diverse infrastructurele projecten, verkenning Oeververbindingen Rotterdam, programma Mobiliteit en
Verstedelijking, versterken en uitbouwen field lab- en campusbenadering.
Financiële positie - Verbonden partij
01-01-2021

31-12-2021

Eigen vermogen
Vreemd vermogen

€ 29.397.100
€ 1.367.180.900

€ 30.871.400
€ 1.245.728.000

Resultaat 2021

€ 1.474.300

Risico's
Financiële problemen bij een vervoerbedrijf, financiële tegenvallers en vertraging bij grote infrastructurele
projecten.
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Programmabegroting
Landschapstafel
IJsselmonde

Verenigingsplaats
Rotterdam

Openbaar belang
1.

2.

3.

Bestuursovereenkomst
Sturingscenario
Chauffeur
(chauffeur/bijrijder/achterbank)

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;
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;
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
1 lid in bestuur (wethouder Luijendijk)

Financieel belang - gemeente
Aandelenkapitaal

€0

Leningen/garantstellingen

€0

Bijdrage gemeente 2021

€ 24.300

Stemverhouding: %
Actuele ontwikkelingen
Herbezinning op rol nu subsidie PZH geheel is weggevallen
Financiële positie - Verbonden partij
01-01-2021

31-12-2021

Eigen vermogen

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Vreemd vermogen
Resultaat 2021

Niet van toepassing
Niet van toepassing

Niet van toepassing

Risico's
Teveel proceskosten zonder toegevoegde waarde. Indien provincie echt geen middelen meer heeft voor
co-financiering van groenprojecten en procesondersteuning op het zelfde niveau blijft.
Centrum Jeugd & Gezin Vestigingsplaats
Rijnmond (CJG)
Rotterdam
Openbaar belang

Stichting
Sturingscenario
Nog vast te stellen
(chauffeur/bijrijder/achterbank)

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, GoereeOverflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel,
Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk,
Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.

Bestuurlijk belang

Financieel belang - gemeente

Vertegenwoordiging in de Raad voor het Publiek Aandelenkapitaal
Belang (wethouder Roopram).
Leningen/garantstellingen
Bijdrage gemeente 2021

€0
€0
€ 1.556.800

Stemverhouding: 3.6%
Actuele ontwikkelingen
Regionaal wordt sterk ingezet op verbetering en modernisering van het dienstenpakket van CJG Rijnmond.
Onder de paraplu van het programma CJG Next, wordt een gedifferentieerd en gepersonaliseerd basispakket
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Programmabegroting
Centrum Jeugd & Gezin Vestigingsplaats
Rijnmond (CJG)
Rotterdam

Stichting

JGZ ontwikkeld en verdere vernieuwing vormgegeven. In 2021 wordt de ontwikkeling van het programma
verder voortgezet en waar mogelijk al tot uitvoer gebracht.
Financiële positie - Verbonden partij
01-01-2021

31-12-2021

Eigen vermogen

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat 2021
Risico's

Niet bekend

Ontwikkelingen

Onzekerheid verlenen van subsidies/ informatiebeveiliging / arbeidsmarkt zorgprofessionals/ onvoorziene
gevolgen door de coronacrisis.
Eneco groep N.V.

Naamloze vennootschap

Openbaar belang

Sturingscenario
Bijrijder
(chauffeur/bijrijder/achterbank)

Eneco Groep (Energiebedrijf) is een internationaal energieservicebedrijf dat energie en aanvullende
diensten verkoopt met focus op duurzaamheid en innovatie. Eneco zorgde voor een financiële opbrengst
(dividend). De aandelen zijn in maart 2020 verkocht en deze opbrengst zal vanaf 2021 vervallen.
Deelnemende partijen
Bestuurlijk belang

53 gemeenten
Financieel belang - gemeente

Vertegenwoordiging/stemrecht in de Algemene Aandelenkapitaal
Vergadering van Aandeelhouders (wethouder Leningen/garantstellingen
Bults).
Bijdrage gemeente 2021

€1
€0
€0

Stemverhouding: 0.45%
Actuele ontwikkelingen
Eneco Groep N.V. is in maart 2020 verkocht aan Mitsubishi/Shubu. Het definitieve eindbesluit tot verkoop
van alle aandelen is op 14 januari 2020 door het college genomen en de gemeenteraad heeft op 18 februari
2020 besloten hiervoor geen wensen en bedenkingen in te dienen. De eenmalige verkoopopbrengst inclusief
het laatste reguliere dividend zijn in de eerste helft van 2020 ontvangen. Daarmee eindigde het
aandeelhouderschap van Eneco in 2020.
Financiële positie - Verbonden partij
01-01-2021

31-12-2021

Eigen vermogen

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat 2021

Niet bekend

Risico's
N.v.t.
N.V. BAR-Afvalbeheer

Vestigingsplaats
Rhoon

Openbaar belang

Naamloze vennootschap
Sturingscenario
Chauffeur
(chauffeur/bijrijder/achterbank)

Inzameling huishoudelijke afvalstoffen.
Deelnemende partijen

Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk

Bestuurlijk belang

Financieel belang - gemeente

1 lid de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders (wethouder Schaap).

Aandelenkapitaal
Leningen/garantstellingen

€ 100.000
€0
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Programmabegroting
N.V. BAR-Afvalbeheer

Vestigingsplaats
Rhoon

Naamloze vennootschap
Bijdrage gemeente 2021

€ 3.133.900

Stemverhouding: 33.33%
Actuele ontwikkelingen
De NV Bar-Afvalbeheer bestaat 5 jaar. Medio 2020 is een onderzoek gestart naar de mate waarin de gekozen
organisatievorm voldoet aan de uitgangspunten zoals deze zijn geformuleerd bij de oprichting van de NV.
De besluitvorming over de uitkomsten van het onderzoek kunnen effect hebben op de toekomstige
organisatievorm. In 2021 rond de NV de implementatie van de afvalbeleidsplannen af.
Financiële positie - Verbonden partij
01-01-2021

31-12-2021

Eigen vermogen

€ 300.000

Niet bekend

Vreemd vermogen

€0

Niet bekend

Resultaat 2021
Risico's

Niet bekend

Beperkt. eigendom van afval en dus risico op extra verwerkingskosten is bij de gemeente gebleven. De NV
kent vooral bedrijfsvoeringaangelegenheden.

Stedin groep N.V

Naamloze vennootschap

Openbaar belang

Sturingscenario
Bijrijder
(chauffeur/bijrijder/achterbank)

Stedin Groep (Netwerkbedrijf) draagt zorg voor de gas- en elektriciteitsnetten binnen haar
voorzieningsgebied. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal omdat dit maatschappelijk nut
heeft. Daarnaast zorgt dit 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 Aandelenkapitaal
Vergadering van Aandeelhouders (wethouder Leningen/garantstellingen
Bults).
Bijdrage gemeente 2021
Stemverhouding: 0.45%

€ 453.779
€0
€0

Actuele ontwikkelingen
Stedin zet flinke stappen in de energietransitie met focus op haar kerntaken. De opbrengst van het vorig
jaar verkochte Joulz Diensten maakte het mogelijk schulden af te lossen en daarmee ruimte te maken voor
nieuwe investeringen. Tegelijkertijd zijn er (onverwachte) tegenslagen te melden zoals de versnelde
vervanging van brosse gasleidingen van gietijzer en asbestcement en de recente vondst van asbest in
meterkasten. Ook stijgen de investeringen fors met name door de energietransitie. Deze door maatregelen
van de overheid gedreven investeringen leggen een enorme druk op het financiële profiel van de gehele
netbeheersector, maar bij Stedin in het bijzonder. Het probleem zit met name in de negatieve kasstroom
en het voorfinancieren van allerlei fors gestegen kosten. Denk in dit verband bijvoorbeeld aan de stijging
van transportkosten van TenneT die niet direct bij de klant in rekening mogen worden gebracht. Al met al
staat de lange termijn financiering bij Stedin onder hoge spanning. Zonder beheersmaatregelen zal de
goede kredietwaardigheid in het gedrang komen en wordt het lastig om nog externe financiering aan te
trekken door Stedin. Vanuit de Aandeelhouderscommissie (AHC) van Stedin is een werkgroep Lange
Termijn Financiering in overleg met het bestuur van Stedin op zoek naar verschillende varianten van
beheersmaatregelen. Voor eind 2020 zal elke deelnemende gemeente dan een keuze moeten maken hoe
zij hier financieel aan kan bijdragen.
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Programmabegroting
Stedin groep N.V

Naamloze vennootschap

Financiële positie - Verbonden partij
01-01-2021

31-12-2021

Eigen vermogen

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen
Resultaat 2021

Niet bekend
Niet bekend

Niet bekend

Risico's
Stedin heeft een laag risicoprofiel als gevolg van een gereguleerde markt. Er is echter sprake van dalende
gereguleerde nettarieven waarin de gemaakte kosten niet direct of gedurende een langere periode aan de
klant mogen worden doorgerekend. Door een combinatie van toename van het investeringsprogramma
met name als gevolg van de energietransitie en de daarmee fors stijgende kosten (zoals die van TenneT)
staat zowel de financiering als de dividenduitkering van Stedin onder forse druk.
Sportfondsenbad Inge Vestigingsplaats
de Bruijn
Barendrecht
Openbaar belang

Besloten vennootschap
Sturingscenario
Chauffeur
(chauffeur/bijrijder/achterbank)

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

2 leden in de Algemene Vergadering van
Aandelenkapitaal
Aandeelhouders (wethouders Schaap en Bults). Leningen/garantstellingen
Bijdrage gemeente 2021

€ 45.300
€0
€ 583.100

Stemverhouding: 100%
Actuele ontwikkelingen
I.s.m. de zwemvereniging en derden wordt een plan opgesteld voor een beter sluitende exploitatie.
Financiële positie - Verbonden partij
Eigen vermogen

01-01-2021
Niet bekend

31-12-2021
Niet bekend

Vreemd vermogen

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat 2021

Niet bekend

Risico's
Terugloop van de zwemsport.
N.V. Bank Nederlandse Vestigingsplaats Den
Gemeenten (BNG)
Haag
Openbaar belang

Naamloze vennootschap
Sturingscenario
Achterbank
(chauffeur/bijrijder/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
Aandelenkapitaal

€ 72.825

Leningen/garantstellingen

€0
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Programmabegroting
N.V. Bank Nederlandse Vestigingsplaats Den
Gemeenten (BNG)
Haag

Naamloze vennootschap

Vertegenwoordiging/stemrecht in de Algemene Bijdrage gemeente 2021
Vergadering van Aandeelhouders (wethouder
Bults).

€0

Stemverhouding: 0.058%
Actuele ontwikkelingen
Banken hebben tot nu toe aan circa 128.000 instellingen uitstel gegeven van de betaling van aflossing op
hun lopende lening vanwege de coronacrisis. Hiermee is tot nu toe drie miljard euro gemoeid. Bij BNG Bank
hebben onder meer instellingen op het gebied van sport en cultuur zich gemeld. De banken geven klanten
met een krediet tot 2,5 miljoen euro nog tot 31 juli 2020 de tijd om uitstel aan te vragen. BNG gaat echter
nog een stapje verder. Klanten die al een aanvraag hebben gedaan, of dat uiterlijk doen op 31 juli 2020, voor
een aflossing na 31 juli, krijgen uitstel tot uiterlijk 31 januari 2021.
Financiële positie - Verbonden partij
01-01-2021

31-12-2021

Eigen vermogen

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat 2021

Niet bekend

Risico's
De BNG krijgt te maken met meer concurrentie. Mede door de lage rente gaan institutionele beleggers op
zoek naar veilige beleggingen die toch een redelijk rendement opleveren. Er is sprake van onvoorspelbare
bewegingen op de financiële markten. Door de coronacrisis worden op de financiële markten, waar BNG
Bank het geld ophaalt, intussen grote verliezen geleden. De BNG heeft voldoende buffers en een AAA-rating,
dus ziet voor zichzelf geen doemscenario’s. Voor verliesmakende klanten treft de BNG jaarlijks een (forse)
voorziening, maar op het totale krediet is het percentage oninbare leningen slechts 0,33%. De
kredietportefeuille blijft kwalitatief sterk.

Gemeenschappelijk
Bezit Evides (water)
Openbaar belang

Vestigingsplaats
Rotterdam

Besloten vennootschap
Sturingscenario
Achterbank
(chauffeur/bijrijder/achterbank)

Evides draagt zorg voor de watervoorziening binnen het voorzieningsgebied waar onze gemeente deel van
uit maakt en heeft daarom openbaar nut voor onze inwoners en bedrijven. 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/stemrecht in de Algemene Aandelenkapitaal
Vergadering van Aandeelhouders (wethouder Leningen/garantstellingen
Bults).
Bijdrage gemeente 2021
Stemverhouding: 0.5%

€ 354.686
€0
€0

Actuele ontwikkelingen
De RvC van de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM) en haar Zeeuwse aandeelhouders zijn van
mening dat hun aandelen zo spoedig mogelijk rechtstreeks in publieke handen moeten komen van Zeeuwse
gemeenten en de Provincie Zeeland zonder dat die aandelen eerst formeel moeten worden aangeboden
aan B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides (GBE). Verhanging van de aandelen zal indien mogelijk z.s.m.
plaatsvinden.
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Gemeenschappelijk
Bezit Evides (water)

Vestigingsplaats
Rotterdam

Besloten vennootschap

Financiële positie - Verbonden partij
01-01-2021

31-12-2021

Eigen vermogen
Vreemd vermogen

Niet bekend
Niet bekend

Niet bekend
Niet bekend

Resultaat 2021

Niet bekend

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 op de resultaten. Vervuiling van drinkwater
kan zorgen voor hogere reinigingskosten. Vanwege het coronavirus kunnen tijdelijk activiteiten stilvallen,
kunnen (lopende) projecten vertragen en in specifieke segmenten kan sprake zijn van vraaguitval.
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7. § Grondbeleid
Inleiding
Deze paragraaf Grondbeleid bevat:
 een visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma’s van deze begroting;
 een beknopte beschrijving van de uitvoeringswijze van het grondbeleid en een stand van zaken per grondexploitatie;
 een prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
 voor zover van toepassing een onderbouwing van geraamde winstnemingen;
 een schema van de risico’s per project.
Visie
In de Nota Grondbeleid is opgenomen dat wij lokale ontwikkelingen en initiatieven stimuleren en faciliteren. Stimuleren
doen we door zelf te investeren in onze infrastructuur, de buitenruimte en voorzieningen. Verder spannen we ons in om
initiatiefnemers te faciliteren in hun planvorming. Deze initiatieven zijn namelijk heel belangrijk voor het verder vernieuwen
en verbeteren van onze gemeente. Daarmee spelen wij ook in op de toekomstige Omgevingswet.
Aanpak
Op basis van uitnodigingsplanologie (prijsvragen, vraag specificaties) en marktinitiatieven geven wij vorm aan het gewenste
grondbeleid. Wanneer ons belang groter is dan het belang van de markt, passen wij actief grondbeleid toe.
Hieronder leest u de stand van zaken van de lopende grondexploitaties:


Bedrijventerrein Oost
De civiele werken zijn afgerond. De uitgifte van de kavels is vertraagd. Dit in afwachting van de ontwikkeling van
De Stationstuinen.



De Botter
De Botter locatie is inmiddels bouwrijp. In 2020 is de gronduitgifte overeenkomst met de ontwikkelaar van de
woningbouw ondertekend. Na overdracht van de grond start ook de bouw later in 2020. Doel is de woningen eind
2021 op te leveren.



Centrumaanpak
Voor de realisatie van het parkeerterrein aan het Onderlangs kopen we de laatste garageboxen aan. In 2021
werken we het ontwerp voor dit gebied verder uit. Ook voor het Achterom treffen we voorbereidingen voor de
aanpassing van parkeerplaatsen, wegen en ondergrond (riolering, K&L, wateropvang). We starten ook met de
uitwerking en uitvoering van Het Vlak.
Het project Singelstaete is in aanbouw. We bereiden daarom de inrichting van de buitenruimte voor dit project
voor.



Carnisselande
Voor verschillende kavels lopen gesprekken met potentiële kopers Deze gesprekken bevinden zich in verschillende
fasen van het verkoopproces. Volgens begroting zullen de laatste kavels in 2021 worden getransporteerd.



Lagewei
De planvorming voor het laatste deel van Lagewei komt in 2021 tot ontwikkeling. Dit is het braakliggend terrein
ten noorden van de Zichtwei.



Stationstuin
De bouw van deze locatie loopt tot begin 2021. Aanleg van de openbare ruimte start in het najaar van 2020 en
loopt tot voorjaar 2021. De aanbesteding hiervoor is opgestart.



Vrouwenpolder
Voor deelgebieden 4, 5 en 6 zal in 2020 een herziening plaats vinden. Voor deelgebied 5 is een stedenbouwkundig
plan vastgesteld in samenwerking met bouwclaimhouder. Voor deelgebied 4 en 6 is een zogeheten
gebiedsaanbesteding opgestart.
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Prognose resultaten
Alle grondexploitaties zijn geactualiseerd en opgenomen in het Meerjarenprogramma Grondexploitatie. De prognose van
de resultaten op de grondexploitaties is hieronder weergegeven:

kosten op
startwaarde

opbrengsten
op
startwaarde

100.845.338

-94.034.793

saldo op netto
contante
saldo op
waarde
startwaarde
1-1-2020
6.810.545

saldo op
eindwaarde

6.948.057

7.483.140

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 paraaf grondbeleid in de jaarrekening en begroting
De relaties van het MPG met de overige producten binnen het grondbedrijf zijn in onderstaande figuur weergegeven.
ruimtelijk
planologisch
beleid

grondbeleid

locaties
in
planning

• § grondbeleid

MPG
actuele
(GREX)
locaties

- begroting
- voorjaarsnota
- jaarrekening

• risicomanagement
• GB-reserve
• GB-voorzieningen

Winstnemingen
Als gevolg van de gewijzigde BBV-regels geldt dat winsten worden genomen. Dit vindt plaats op basis van het 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. Tussentijdse winstnemingen worden verantwoord in de
jaarrekening. Bij afsluiting van een grondexploitatie vindt de eindafrekening plaats. Dit is meestal aan het einde van het
boekjaar, bij het opstellen van jaarrekening.
In de periode 2020 tot en met 2024 kan op basis van de huidige grondexploitaties nog een winstneming tot maximaal € 4,8
miljoen plaatsvinden.
Verlies
Als in een grondexploitatie een verlies wordt verwacht, wordt een verliesvoorziening getroffen ter hoogte van het te
verwachten verlies. Het verlies wordt genomen bij afsluiting van een grondexploitatie. Meestal vindt dit plaats aan het einde
van een boekjaar, bij het opstellen van de jaarrekening. De getroffen verliesvoorziening wordt dan aangewend om het verlies
te dekken. Soms is er sprake van een verschil tussen het daadwerkelijke verlies en de getroffen verliesvoorziening. In zo’n
geval komt het verschil ten gunste of ten laste van de reserve grondbedrijf.
Risico’s
Op basis van de vastgestelde grondexploitaties worden in het Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) de risico’s
beschreven en eventuele beheersmaatregelen genoemd. Door actief risicomanagement vindt beperking van de risico’s
plaats. Dit beleid wordt voortgezet.
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5. Financiële begroting
Uitgangspunten meerjarenramingen
Belastingen
In de gemeente Barendrecht is sprake van een drietal belastingen en een tweetal heffingen. De belastingen zijn de
Onroerendezaakbelasting, 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 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.
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 Gemeentelijk Rioleringsplan zijn het
uitgangspunt voor de tarievenberekening.
Investeringen 2021-2024
Voor de begroting 2021 wordt volgens het Activabeleid een investeringslijst 2021-2024 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 worden berekend per 1 januari
vanaf het jaar ná oplevering van de investering.
Prijsstijging op uitgaven/inflatie
Het percentage voor prijsstijging op uitgaven/inflatie voor 2021 bedraagt 1,6% (consumentenprijsindex CPB maart 2020).
Indexering tarieven
Belastingen en heffingen worden conform het tarievenbeleid met de inflatie gecorrigeerd.
Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds
De Algemene Uitkering in de begroting 2021 wordt berekend op basis van de meicirculaire 2020.
Gemeenschappelijke regelingen
De Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond (Financiële Werkgroep Sturing Gemeenschappelijke Regelingen)
heeft een voorstel, ten aanzien van de financiële kaders voor de op te stellen begrotingen door gemeenschappelijke
regelingen VRR, OGZ-RR, DCMR en JR, gedaan. Dit houdt een inflatiecorrectie in van 1,4% voor 2021 (inclusief nacalculatie
over de jaren 2018-2020).
Subsidies
Voorgesteld wordt om het bestaande beleid van de afgelopen jaren te continueren en de subsidies in het algemeen niet te
indexeren.
Rente
Omslagrente investeringen
Hiervoor hanteren wij een rentepercentage van 1,1%.
Marktrente langlopende leningen
De marktrente voor langlopende leningen wordt gebaseerd op de rente van een 20-jarige lening met jaarlijkse aflossing.
Rente grondexploitaties
In de Meerjarenprognose grondexploitaties van maart 2020 zijn de laatste voorschriften uit het BBV toegepast. Er wordt
1,49% rente toegerekend aan de grondbedrijf complexen.
Dividend
Er wordt naar de actuele ontwikkelingen gekeken van de organisaties waar wij aandeelhouder van zijn. Indien zich geen
bijzonderheden voordoen, wordt uitgegaan van de gemiddelde dividendopbrengst van de afgelopen 3 jaar.
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Overzicht van baten en lasten
Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020

2021

2022

2023
baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

Begroting
2024

lasten

baten

baten

lasten

Programma
31.963.500

14.053.800

36.010.000

18.109.700

24.602.200

424.500

26.273.200

424.500

26.147.700

424.500

26.085.400

424.500

10.503.500

11.755.500 12.117.100

12.154.500

12.088.600

12.085.400

12.071.800

11.943.300

12.064.200

18.344.300 10.026.500

25.241.236

8.439.441

32.873.200

15.199.000

Zorgen voor elkaar

26.702.081

665.452

27.126.900

409.200

9.986.923

10.638.391

9.834.100

Verduurzamen

11.097.600

32.501.900 15.637.700

Veilige, aantrekkelijke woonomgeving

26.552.500

21.035.655

10.954.529

20.115.700

11.416.100

18.614.100

10.026.500

18.693.600

10.026.500

18.499.900

10.026.500

Ontspannen

7.966.605

2.487.519

7.490.000

1.940.200

7.243.300

1.500.600

7.162.000

1.499.000

7.577.300

1.941.500

7.580.700

1.941.500

Bestuur en organisatie

6.773.492

1.866.906

4.676.300

1.397.400

4.601.800

1.343.600

4.352.100

1.086.500

4.225.400

947.800

4.224.300

947.800

97.705.992

35.052.237

102.116.200

40.865.400 100.999.300 41.050.000

100.519.400

39.178.900 104.739.400

43.521.800

92.935.800

36.502.100

Leren, werken en ondernemen

Totaal programma's

1.172.787

69.915.203

264.300

70.967.800

640.100 73.541.500

633.100

74.934.400

668.300

76.469.400

727.000

77.875.400

14.064.907

74.320

13.773.200

74.400

15.545.100

74.400

15.436.900

74.400

15.440.700

74.400

15.435.700

74.400

Overige baten en lasten

94.173

214.973

47.200

0

506.000

0

906.200

0

1.306.300

0

1.706.300

0

Heffing vennootschapsbelasting

33.532

0

17.700

0

17.700

0

17.700

0

17.700

0

17.700

0

117.513.300 114.187.700 122.172.400 120.065.600

110.822.500

114.451.900

Algemene dekkingsmiddelen
Overhead

Totaal baten en lasten

113.071.390 105.256.733

116.218.600 111.907.600 117.708.200 114.665.900

-3.629.400
overschot

2.106.800
tekort

3.325.600
tekort

3.042.300
tekort

4.311.000
tekort

Saldo van baten en lasten

7.814.657
tekort

Veilige, aantrekkelijke woonomgeving

2.085.507

0

1.011.400

0

1.808.200

0

1.188.200

0

1.185.200

0

5.699.600

0

0

0

250.000

0

0

250.000

0

0

0

0

0

0

2.389

4.141.260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.086.359

0

3.080.000

0

1.098.400

0

1.126.900

0

1.086.900

0

746.900

Totaal mutatie reserves

2.087.896

7.227.619

1.261.400

3.080.000

1.808.200

1.348.400

1.188.200

1.126.900

1.185.200

1.086.900

5.699.600

746.900

Resultaat

2.674.934
tekort

Verduurzamen
Bestuur en organisatie
Algemene dekkingsmiddelen

2.492.400
tekort

3.502.100
tekort

3.386.900
tekort

2.205.100
tekort

1.323.300
tekort

Het resultaat voor 2020 is het saldo na de 1e Tussenrapportage en Meicirculaire 2020.
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Toelichting op het overzicht van baten en lasten
In de programmabegroting zijn de toelichtingen op de programma’s opgenomen. Hier worden de algemene
dekkingsmiddelen, overhead, overige baten lasten, vennootschapsbelasting en mutaties reserves toegelicht.

Algemene dekkingsmiddelen
Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

lasten
dividend
financiering
deelnemingen / effecten / beleggingen
verzekeringen
bijdrage GR BAR
taakveld 0.5 treasury

-16.200
10.200
203.300
51.100
248.400

OZB woningen
bijdrage SVHW (WOZ)
bijdrage GR BAR OZB
taakveld 0.61 OZB woningen

256.900
18.700
275.600

algemene uitkering
taakveld 0.7 algemene uitkering GF
Algemene dekkingsmiddelen

413.200

lasten
-26.400
10.200
203.300
52.000
239.100

6.655.400

OZB niet woningen
taakveld 0.62 OZB niet-woningen
baten toeristenbelasting
baten hondenbelasting
bijdrage GR BAR
taakveld 0.64 belastingen overig

baten
317.200
35.500
47.800
12.700

116.100
116.100

6.655.400

baten
317.200
35.500
47.800
10.600
411.100

lasten
6.900
10.200
203.300
52.500
272.900

6.655.400
256.900
19.000
275.900

6.655.400

baten
467.200
35.500
47.800
10.600
561.100

lasten
65.600
10.200
203.300
52.500
331.600

6.655.400
256.900
19.200
276.100

6.655.400

baten
467.200
35.500
47.800
10.600
561.100
6.655.400

256.900
19.200
276.100

6.655.400

3.022.200
3.022.200

3.022.200
3.022.200

3.022.200
3.022.200

3.022.200
3.022.200

25.000
288.700

25.000
288.700

25.000
288.700

25.000
288.700

313.700

118.100
118.100

313.700

119.300
119.300

313.700

119.300
119.300

313.700

63.137.000
63.137.000

64.532.000
64.532.000

65.917.000
65.917.000

67.323.000
67.323.000

640.100 73.541.500

633.100 74.934.400

668.300 76.469.400

727.000 77.875.400

Begroting
2021
lasten
baten
0
317.200
317.200

Begroting
2022
lasten
baten
0
317.200
317.200

Begroting
2023
lasten
baten
150.000
317.200
467.200

Begroting
2024
lasten
baten
150.000
317.200
467.200

Deelnemingen nutsbedrijven

Stedin
Evides
Deelnemingen nutsbedrijven

De deelnemingen nutsbedrijven zijn de geraamde dividendopbrengsten van Stedin en Evides. Voor 2021 en 2022 wordt
geen dividend van Evides verwacht zoals hiervoor toegelicht.
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 1,1% gehanteerd, zoals in de
paragraaf financiering is toegelicht.
Deelnemingen/effecten/beleggingen
Dit betreft de geraamde dividendopbrengst van de BNG.
Verzekeringen
De verzekeringskosten betreffen voornamelijk de kosten voor het verzekeren van de huisvesting van gemeentelijke
gebouwen en de algemene aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente.
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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).
Belastingen

OZB woningen eigenaren
OZB niet-woningen eigenaren
OZB niet-woningen gebruikers
toeristenbelasting
hondenbelasting
Belastingen

Begroting
2021
lasten
baten
6.655.400
1.728.800
1.293.400
25.000
288.700
9.991.300

Begroting
2022
lasten
baten
6.655.400
1.728.800
1.293.400
25.000
288.700
9.991.300

Begroting
2023
lasten
baten
6.655.400
1.728.800
1.293.400
25.000
288.700
9.991.300

Begroting
2024
lasten
baten
6.655.400
1.728.800
1.293.400
25.000
288.700
9.991.300

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 2020.
Overhead

bestuursondersteuning
communicatie en voorlichting
juridische zaken
overhead GR BAR
gemeentehuis
taakveld 0.4 ondersteuning organisatie

Begroting
2021
lasten
baten
162.000
36.200
24.300
14.570.000
752.600
74.400
15.545.100
74.400

Begroting
2022
lasten
baten
162.000
36.200
24.300
14.607.000
607.400
74.400
15.436.900
74.400

Begroting
2023
lasten
baten
162.000
36.200
24.300
14.617.000
601.200
74.400
15.440.700
74.400

Begroting
2024
lasten
baten
162.000
36.200
24.300
14.617.000
596.200
74.400
15.435.700
74.400

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 (51%) en een deel voor overhead
(49%). Het deel voor de directe taken is volgens BBV voorschrift in de begroting toegerekend aan de taakvelden. De totale
bijdrage aan de GR BAR-organisatie is als volgt:

bijdrage GR BAR (directe taken)
bijdrage GR BAR (indirecte taken)
bijdrage GR BAR

Begroting
2021
lasten
baten
15.164.600
14.570.000
29.734.600

Begroting
2022
lasten
baten
15.202.400
14.607.000
29.809.400

Begroting
2023
lasten
baten
15.213.000
14.617.000
29.830.000

Begroting
2024
lasten
baten
15.213.000
14.617.000
29.830.000

99

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Financiële begroting
De uurtarieven voor 2021 zijn als volgt:
Uurtarieven personeel 2021
I. Basis-uurtarief
A. Aantal fte - personeelsformatie BAR begroting 2021
B. Productieve uren per fte
C. Aantal productieve uren per jaar (A. x B.)
D. Netto lasten volgens BAR begroting 2021
E. Basis uurtarief personeel excl huisvesting (D. / C.)
F. Tarief huisvesting per uur - basis gemeentebegrotingen 2020
G. Basis-uurtarief personeel (afgerond op hele euro's) E. + F.
II. Uurtarief grexen, investeringen, (subsidie)projecten en tijdschrijven
A. Productieve uren per jaar o.b.v. tijdschrijven (12 fte)
B. Lasten volgens toe te rekenen taakvelden incl. toerekening overhead
C. Uurtarief (B. / A.)
D. Tarief huisvesting per uur - basis gemeentebegrotingen 2020
E. Uurtarief grexen, investeringen, (subsidie)projecten (afgerond op hele euro's) C. + D.

€
€
€
€

776,78
1.450
1.126.331
74.250.600
65,92
0,86
67,00

€
€
€
€

17.500
1.566.044
89,49
0,86
90,00

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:

stelpost
dubieuze debiteuren
0.8 taakveld overige baten en lasten

Begroting
2021
lasten
baten
400.000
95.000
495.000

Begroting
2022
lasten
baten
800.000
95.000
895.000

Begroting
2023
lasten
baten
1.200.000
95.000
1.295.000

Begroting
2024
lasten
baten
1.600.000
95.000
1.695.000

Indexering lasten
Omdat de batenberekening van de algemene uitkering in lopende prijzen is, wordt ook de lastenkant voor lopende prijzen
gecorrigeerd. Voor de indexering vanaf 2022 wordt jaarlijks cumulatief € 400.000 opgenomen. Hiermee blijven de baten en
lasten vergelijkbaar.

indexering prijzen
stelpost

Begroting
2021
lasten
baten
400.000
400.000

Begroting
2022
lasten
baten
800.000
800.000

Begroting
2023
lasten
baten
1.200.000
1.200.000

Begroting
2024
lasten
baten
1.600.000
1.600.000

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.

vennootschapsbelasting
0.9 taakveld vennootschapsbelasting

Begroting
2021
lasten
baten
17.700
17.700

Begroting
2022
lasten
baten
17.700
17.700

Begroting
2023
lasten
baten
17.700
17.700

Begroting
2024
lasten
baten
17.700
17.700

Mutaties reserves
Hieronder is een overzicht van de mutaties in de reserves opgenomen, verdeeld in incidentele en structurele mutaties. In
principe zijn volgens de BBV-voorschriften alle mutaties in reserves incidenteel van aard, behalve reserves voor de dekking
van afschrijvingen.
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2021
storting

2022

onttrekking

algemene reserve

storting

300.000

reserve grondbedrijf

2023

onttrekking

storting

2024

onttrekking

300.000

storting

onttrekking

300.000

753.400

4.563.200

reserve klimaatgelden

250.000

reserve onderhoud gebouwen

1.054.800

taakveld 0.10 incidentele mutaties reserves

1.808.200

1.188.200
550.000

2021
storting

300.000

storting

300.000

5.699.600

2023

onttrekking

108.200

1.136.400

1.185.200

2022

onttrekking

reserve onderdoorgang A29

1.185.200

1.188.200

storting

0

2024

onttrekking

storting

onttrekking

108.200

108.200

68.500

68.500

68.500

110.800

110.800

110.800

110.800

reserve Binnenlandse Baan

43.600

43.600

43.600

43.600

reserve fietscrossbaan

35.600

35.600

35.600

35.600

reserve koopliedenweg

7.200

7.200

7.200

7.200

reserve afschrijvingen

493.000

453.000

413.000

373.000

reserve snelfietsroute F15
reserve revitalisering Dierenstein

taakveld 0.10 structurele mutaties reserves
taakveld 0.10 totaal mutaties reserves

108.200

0

798.400

0

826.900

0

786.900

0

746.900

1.808.200

1.348.400

1.188.200

1.126.900

1.185.200

1.086.900

5.699.600

746.900
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Meerjarenbalans en EMU saldo
De meerjarenbalans is een verplicht onderdeel in de begroting en ziet er als volgt uit:
Begrotingsjaar T
T-1
Activa

T

T+1

T+2

T+3

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

(im) Materiële vaste activa

189.800.000

199.300.000

196.200.000

190.900.000

184.500.000

Totaal Vaste Activa

189.800.000

199.300.000

196.200.000

190.900.000

184.500.000

Voorraden

700.000

-2.200.000

-7.300.000

-6.700.000

0

Uitzettingen <1 jaar

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Overlopende activa

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Totaal Vlottende Activa

4.700.000

1.800.000

-3.300.000

-2.700.000

4.000.000

194.500.000

201.100.000

192.900.000

188.200.000

188.500.000

Passiva

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

Eigen vermogen

39.200.000

36.600.000

35.100.000

35.000.000

40.400.000

Voorzieningen

15.500.000

12.800.000

11.300.000

9.900.000

8.900.000

Vaste schuld

117.600.000

127.200.000

116.300.000

105.500.000

95.800.000

Totaal Vaste Passiva

172.300.000

176.600.000

162.700.000

150.400.000

145.100.000

19.700.000

22.000.000

27.700.000

35.300.000

40.900.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

22.200.000

24.500.000

30.200.000

37.800.000

43.400.000

194.500.000

201.100.000

192.900.000

188.200.000

188.500.000

-4.300.000

-3.000.000

-3.300.000

-2.100.000

3.600.000

-8.200.000

-9.500.000

3.100.000

5.300.000

6.400.000

-1.800.000

-2.700.000

-1.500.000

-1.400.000

-1.000.000

7.300.000

2.900.000

5.100.000

-600.000

-6.700.000

-7.000.000

-12.300.000

3.400.000

1.200.000

2.300.000

Totaal Activa

Vlottende schuld
Overlopende passiva
Totaal Vlottende Passiva
Totaal Passiva

Exploitatiesaldo vóór toevoeging en onttrekkingen
aan reserves
Mutatie vaste activa
Mutatie voorzieningen
Mutatie voorraden
Totaal EMU-saldo
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Incidentele baten en lasten
Incidentele baten en lasten

2021

2022

1 Storting reserve grondbedrijf

753.400

2 Dividend Stedin

150.000

150.000

3 Exploitatiekosten zwembad Inge de Bruijn

200.000

200.000

4 Aanvullende maatregelen circulaire economie

60.000

50.000

5 Visiedocument stationsgebied

51.300

51.300

6 Ontwikkelen bruggenhoofd inclusief trimbaan

50.000

7 Training cultureel ondernemerschap

30.000

8 Verbeteren parkeermogelijkheden fietsen

25.000

2023

4.563.200

25.000

9 Noldijk fietsvriendelijker maken

25.000

10 Omgevingsvisie

35.000

Totaal incidentele lasten

1.354.700

476.300

25.000

11 Reserve klimaatgelden

250.000

12 Onttrekking algemene reserve (dekking wegvallen dividend Eneco)

300.000

300.000

300.000

753.400
1.303.400
-51.300

300.000
-176.300

300.000
275.000

13 Winstneming grexen

Totaal incidentele baten
Saldo incidentele baten en lasten

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2024

4.563.200

4.563.200
4.563.200
0

Programma
Vei l i ge a a ntrekkel i jke woonomgevi ng
Al gemene dekki ngs mi ddel en
Onts pa nnen
3 Verduurza men
1 Vei l i ge a a ntrekkel i jke woonomgevi ng
1 Vei l i ge a a ntrekkel i jke woonomgevi ng
5 Onts pa nnen
1 Vei l i ge a a ntrekkel i jke woonomgevi ng
5 Onts pa nnen
1 Vei l i ge a a ntrekkel i jke woonomgevi ng
3 Verduurza men
Al gemene dekki ngs mi ddel en
Vei l i ge a a ntrekkel i jke woonomgevi ng
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Subsidiestaat
Omschrijving
Kijk op Welzijn
Wijkteams en ondersteuning
Jeugdgezondheidszorg
Maatschappelijk werk
Wmo begeleiding en innovatie
Volksgezondheid
Zorg en welzijn
Theater Het Kruispunt
Bibliotheek
Stichting De Kleine Duiker
Stichting CultuurLocaal
Stichting Kunst Creatief Barendrecht
Cultuur
Diversen Muziekeducatie
Cultuur
Onderwijs en peuterwerk
Onderwijs
Sport
Buurtsportcoaches
Sport
Lokaal preventief jeugd
Jeugdwerk
Jeugd
Vluchtelingen
Evenementen
Ouderenwerk en sociale samenhang
Economische advisering
Lokale media
Wijkoverleg
Volkshuisvesting
Stedenband
Overige subsidies
Totaal subsidies

2019
rekening
1.591.000
95.551
1.358.300
78.860
247.404
800
3.371.915
797.683
875.800
82.000
259.600
136.100
75.586
56.056
2.282.825
403.825
403.825
198.072
55.548
253.620
191.079
19.110
210.189
59.820
40.000
28.136

14.400
2.500
144.856
6.667.230

2020
begroting
1.440.600
74.200
1.362.000
78.900
133.800
800
3.090.300
797.500
958.200
82.000
259.500
136.100
76.800
113.500
2.423.600
431.800
431.800
273.400
59.500
332.900
175.100
25.900
201.000
70.000
40.000
18.500
800
23.900
31.000
3.000
2.500
189.700
6.669.300

2021
begroting
1.466.000
74.200
1.363.000
100.900
131.500
800
3.136.400
797.500
958.200
82.000
259.500
136.100
59.700
77.800
2.370.800
445.500
445.500
273.400
59.500
332.900
187.000
34.400
221.400
100.000
40.000
32.900
25.800
23.900
18.900
3.000
2.500
247.000
6.754.000

Toelichting afwijking subsidies:
Kijk op Welzijn
Bij de vaststelling van de begroting 2019 is een amendement aangenomen om vanaf 2020 € 185.000 taakstellend te
bezuinigen op Kijk op Welzijn. Vervolgens was bij de begroting 2020 in eerste instantie het voornemen om deze taakstelling
in zijn geheel terug te draaien. Dat heeft niet plaatsgevonden. In plaats daarvan is € 150.000 ter beschikking gesteld aan
preventief jeugdbeleid. Waardoor per saldo € 35.000 structureel is toegevoegd aan Kijk op Welzijn vanaf 2020. Vanaf 2021
wordt in de subsidiestaat bij Kijk op Welzijn ook de schuldhulpverlening meegenomen voor € 25.000.
Wijkteams en ondersteuning
Vanaf het begrotingsjaar 2020 worden er geen subsidies meer verstrekt aan Stichting Pameijer en BAVO Europoort voor de
Lokale zorgtrajecten. Die vielen in 2019 nog onder deze subsidieverstrekking.
Maatschappelijk werk
Vanaf 2021 is het gedeelte van Vivenz met betrekking tot het product reset/thuisbegeleiding, voor een bedrag van € 22.000
vanuit Wmo begeleiding en innovatie, toegevoegd aan maatschappelijk werk.
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Wmo begeleiding en innovatie
Vanuit het dekkingsplan Begroting 2020 is het structurele budget van € 122.000 om innovatieve projecten in de Wmo te
subsidieren, geschrapt. Deze projecten worden op een andere manier bekostigd via een Innovatiefonds Sociaal Domein en
vallen nu niet meer onder deze subsidiestaat.
Bibliotheek
Vanaf de Begroting 2020 zijn structureel extra middelen toegevoegd aan het subsidiebudget om de bibliotheek in
Carnisselande open te kunnen houden.
Cultuur+ diversen muziekeducatie
De subsidieposten die hieronder vallen zijn in de afgelopen jaren onderling verschoven. Het begrotingsjaar 2020 valt hoger
uit. Naar nu blijkt is hiervoor in de subsidiestaat een bedrag opgenomen van € 113.500 voor Stichting Kenniscentrum
Cultuureducatie Rotterdam. Dat klopt niet en is in werkelijkheid ruim de helft lager.
Onderwijs en peuterwerk
In de begrotingen 2020 en 2021 zijn de SISA Onderwijsachterstandenbeleid subsidies meegenomen in de subsidiestaat.
Daarentegen zit in de jaarrekening 2019 nog de subsidie Swim to Play. Die is vanaf 2020 geschrapt.
Sport
Voor 2020 en 2021 is de subsidie voor de turnhal in de totale begrote budgetbedragen meegenomen. In de rekening 2019
zijn de werkelijk afgegeven subsidiebeschikkingen opgenomen. De subsidie van de sporthal valt hier niet onder, vandaar
het verschil.
Jeugdwerk
Het budget is in de begroting vanaf 2019 constant € 34.400. Bij de rekening 2019 is hier minder op uitgegeven. Bij de
begroting 2020 is incidenteel een gedeelte overgeboekt naar Kijk op Welzijn.
Vluchtelingen
De subsidie aan Vluchtelingenwerk Nederland is gestegen de afgelopen jaren.
Ouderenwerk en sociale samenhang
In 2020 is een gedeelte van dit budget overgeheveld naar Kijk op Welzijn.
Economische advisering
Vanaf 2020 wordt structureel € 25.000 meegenomen voor innovatieve start-ups.
Lokale media
Dit budget heeft altijd in de begroting gezeten, maar is niet opgenomen in de afgegeven subsidiebeschikking van de
rekening 2019. Vandaar dat hier geen bedrag staat vermeld.
Wijkoverleg
Voor 2020 is voor € 12.000 aan begrote kosten meegenomen in de subsidiestaat. Hierop worden bij nader inzien geen
subsidies verstrekt.
Volkshuisvesting
Formeel worden hier geen subsidiebeschikkingen op afgegeven. Om deze reden is dit nul bij de rekening 2019 en € 3.000
in 2020 en 2021.
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Staat van reserves en voorzieningen
Saldo
1-1-2021
Algemene Reserve

11.179.300

Reserve grondbedrijf

13.176.500

Reserve afschrijvingen
Revitalisering Dierenstein
Fietscrossbaan
Verleggen Binnenlandse Baan
Onderdoorgang A29
Snelfietsroute F15 IJsselmonde
Koopliedenweg
Bestemmingsreserves t.b.v. afschrijvingen
Zuidpolder
Rekenkamer
Onderhoud gebouwen
Natuur en recreatie
Klimaatgelden
Overige bestemmingsreserves
Totaal reserves

3.379.800
1.330.000
511.000
1.068.800
1.933.200
1.244.000
126.000
9.592.800
2.086.000
13.700
1.986.700
893.500
250.000
5.229.900
39.178.500

Storting
2021

Onttrekking
2021
2.372.300

753.400

Saldo
31-12-2021
8.807.000
13.929.900

493.000
110.800
35.600
43.600
108.200

2.886.800
1.219.200
475.400
1.025.200
1.825.000
1.244.000
118.800
8.794.400
2.086.000
13.700
2.041.500
893.500
0
5.034.700
36.566.000

0

7.200
798.400

1.054.800

1.000.000

1.054.800
1.808.200

250.000
1.250.000
4.420.700

5.922.500
67.400
356.900
6.346.800

231.900
40.500

200.000
30.000

272.400

230.000

5.954.400
77.900
356.900
6.389.200

Riolering
Voorziening afvalstoffenheffing
Voorzieningen beklemde middelen
Totaal voorzieningen

7.473.100
1.637.900
9.111.000
15.457.800

1.435.000
1.435.000
1.707.400

3.304.000
846.100
4.150.100
4.380.100

5.604.100
791.800
6.395.900
12.785.100

Totaal reserves en voorzieningen

54.636.300

3.515.600

8.800.800

49.351.100

Pensioenen wethouders
Glasschade
BTW naheffing
Voorzieningen voor verplichtingen en risico's
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Investeringen
Investering
Het Trefpunt
Li ft Mi ddenba a n
Sl oop Dubbel dekker+Vi ta a l (MFA Krui dentui n)
Ni euwbouw De Tweema s ter
Ni euwbouw De Ark
Ui tbrei di ng Groen va n Pri ns terer (Hof va n Ma xi ma )
Renova ti e s portha l De Dri es prong

2021
4.000.000
100.000
73.700
3.226.600
4.018.500
500.000
1.180.000

2022
2.000.000

2023

2024

Centruma a npa k: i ngrepen i n de bui tenrui mte

1.650.000

Rui men gra ven
31.300
Speel voorzi eni ngen
538.500
Reha bi l i ta ti e wegen
1.006.800
Openba re verl i chti ng
396.900
Bes choei i ngen
93.400
LED-a rma tuurverva ngi ng bi bl i otheek Ca rni s s el a nde
Aa nwezi ghei ddetecti e bi nnenverl i chti ng s portha l De Bongerd
Inves teri ng s pouwmuuri s ol a ti e De Ba erne

31.300
538.500
819.000
396.900
93.400
35.000
40.000
17.500

31.300

31.300

538.500

538.500

819.000
396.900
93.400

819.000
396.900
93.400

Boa rdi ngvel d (kuns tgra s ) VV Smi ts hoek s portpa rk Smi ts hoek
Vel d 8 BVV (kuns tgra s ) s portpa rk De Bongerd
Vel d 9 BVV (kuns tgra s ) s portpa rk De Bongerd
Topl a a g kuns tgra s vel d 2 HCB De Doorbra a k
Topl a a g 1/3 kuns tgra s vel d 5 HCB De Doorbra a k

119.000
272.500
272.500
240.600
101.700

Ha rt va n Ca rni s s el a nde

200.000

Kl eedka mers Smi ts hoek
Wa rmteterugwi nni ng venti l a ti e Dri es prong

46.300
72.600

Verva ngen ca mera 's

58.600

La s ten s nel fi ets route F15 IJs s el monde
Ba ten s nel fi ets route F15 Ijs s el monde

1.228.400
-1.288.600

La s ten s nel fi ets route F15 Bi nnenl a nds e Ba a n

159.800

Kuns tgra s vel den Vri jenburg
Zonnepa rk De Punt

117.700
83.200

Vel d
Vel d
Vel d
Vel d
Vel d

350.000

1 BVV (kuns tgra s ) s portpa rk De Bongerd
5 BVV (na tuurgra s ) s portpa rk De Bongerd
6 BVV (na tuurgra s ) s portpa rk De Bongerd
7 BVV (kuns tgra s ) s portpa rk De Bongerd
6 VV Smi ts hoek (kuns tgra s ) s portpa rk Smi ts hoek

Vel d 1 VV Smi ts hoek (na tuurgra s ) s portpa rk Smi ts hoek
Totaal

81.700
81.700
272.500
350.000
81.700
17.493.700

4.977.900

3.015.000

1.960.800

2022
175.000
500.000
760.000

2023
265.000
500.000
670.000

2024
265.000
500.000
670.000

1.435.000

1.435.000

1.435.000

INVESTERINGEN DIRECT TEN LASTE VAN DE VOORZIENING RIOLERING 2021-2024
Investering
Ni euwbouw en renova ti e gema l en
Ri ool renova ti es
Ri ol eri ng n.t.b. (wegbeheer/rui mtel i jke ontwi kkel i ng)
Ri ol eri ng Centrum - Achterom
Ri ol eri ng Ta l ma weg
Totaal

2021
224.500
760.000
265.500
315.000
660.000
2.225.000
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Begroting
2021
taakveld

lasten

baten

0.3

beheer overige gebouwen en gronden

1.507.000

1.710.200

1.1

crisibeheersing en brandweer

2.449.700

0

1.2

openbare orde en veiligheid

1.421.100

34.600

2.1

verkeer en vervoer

5.661.600

443.400

2.2

parkeren

146.100

48.800

2.3

recreatieve havens

31.200

0

2.4

economische havens en waterwegen

557.800

0

2.5

openbaar vervoer

552.100

0

5.7

openbaar groen en (openlucht)recreatie

5.673.400

67.100

7.5

begraafplaatsen

8.1

ruimtelijke ordening

8.2
8.3

656.500

463.700

1.206.300

0

grondexploitatie

11.440.000

12.193.400

wonen en bouwen

1.199.100

676.500

32.501.900

15.637.700

totaal programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving

Begroting
2021
taakveld

lasten

6.1

samenkracht en burgerparticipatie

2.594.200

139.400

6.2

wijkteams

4.259.700

0

6.4

begeleide participatie

177.200

0

6.6

maatwerk-voorzieningen (Wmo)

1.621.400

0

6.71

maatwerkdienstverlening 18+

6.057.000

215.500

6.72

maatwerkdienstverlening 18-

8.201.600

0

6.81

geëscaleerde zorg 18+

66.000

0

6.82

geëscaleerde zorg 18-

1.710.800

0

7.1

volksgezondheid

1.864.600

69.600

26.552.500

424.500

totaal programma 2 Zorgen voor elkaar

baten

Begroting
2021
taakveld

lasten

baten

7.2

riolering

3.073.300

4.199.900

7.3

afval

6.531.900

7.639.100

7.4

milieubeheer

2.150.300

278.100

11.755.500

12.117.100

totaal programma 3 Verduurzamen
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Begroting
2021
taakveld

lasten

baten

3.1

economische ontwikkeling

214.100

3.2

fysieke bedrijfsinfrastructuur

107.200

0

3.3

bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

57.000

309.600

3.4

economische promotie

22.800

0

4.1

openbaar basisonderwijs

12.800

0

4.2

onderwijshuisvesting

4.616.100

1.110.300

4.3

onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.928.900

752.000

6.3

inkomensregelingen

9.062.800

7.819.600

6.5

arbeidspart. -instrumenten gericht op toeleiding naar werk

2.322.600

0

18.344.300

10.026.500

totaal programma 4 Leren, werken en ondernemen

35.000

Begroting
2021
taakveld
5.1

sportbeleid en activering

5.2

lasten

baten

548.500

0

sportaccommodaties

3.648.500

1.098.600

5.3

cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

1.713.700

287.200

5.4

musea

12.800

0

5.5

cultureel erfgoed

5.6

100.700

0

media

1.219.100

114.800

totaal programma 5 Ontspannen

7.243.300

1.500.600

Begroting
2021
taakveld

lasten

0.1

bestuur

3.459.500

baten

0.2

burgerzaken

1.142.300

607.100

totaal programma 6 Bestuur en organisatie

4.601.800

1.343.600

736.500

0.5

treasury

248.400

413.200

0.61

OZB woningen

275.600

6.655.400

0.62

OZB niet woningen

0

3.022.200

0.64

belastingen overig

116.100

313.700

0.7

algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

0

63.137.000

640.100

73.541.500

algemene dekkingsmiddelen
0.4

0.8

0.9

0.10

ondersteuning organisatie

15.545.100

74.400

overhead

15.545.100

74.400

overige baten en lasten

506.000

0

overige baten en lasten

506.000

0

vennootschapsbelasting

17.700

0

heffing vennootschapsbelasting

17.700

0

mutaties reserves

1.808.200

1.348.400

mutaties reserves

1.808.200

1.348.400

totaal
0.11

119.516.400 116.014.300

saldo van rekenning van lasten en baten

3.502.100
tekort
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