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Vragen over de Rib Maart overleg 
CDA /IB 
 
Algemeen 

Vraag 1 
In de RIB staat de volgende passage: “Bij iedereen – raad, college en directie – leeft 
de wens om de organisatie verder te ontwikkelen. Hierbij refereren wij 
volledigheidshalve nog aan de motie “investeringen kwaliteit ambtelijke organisatie”.  
Wordt hier gerefereerd aan de motie van D66 die ingetrokken is bij de 
begrotingsbehandeling?  
 
Antwoord 
Bij de behandeling van de begroting 2016 is de betreffende motie besproken. Wij 
onderschrijven de overwegingen en constateringen uit de motie. De ambtelijke 
organisatie verdient een impuls. Een aantal ontwikkelingen en ambities versterkt 
deze behoefte. Wij hebben dit in onze raadsinformatiebrief van 1 maart jl. nader 
onderbouwd. Dat de betreffende motie is ingetrokken neemt de wenselijk- en 
noodzakelijkheid van een extra impuls niet weg.  

 
Vraag 2 
De motie die ging over het verhogen van de beloningen voor het management. Wat 
is er in de tussentijd gebeurd dat de verhoging van de beloning niet meer nodig is? 
Nu is programmamanagement de oplossing. Is er ook onderzocht of 
programmamanagement binnen bestaande organisatie/formatie gerealiseerd kan 
worden?  
 
Antwoord 
De omstandigheden ten aanzien van dit onderdeel zijn na de begrotingsbehandeling 
niet veranderd. Er zijn verschillende manieren om de leidinggevende functies in de 
organisatie te versterken. Het hoger waarderen van de functies is een mogelijkheid. 
Een andere mogelijkheid is om extra capaciteit beschikbaar te stellen zodat 
leidinggevenden zich kunnen richten op hun kerntaak.  Programmamanagement is 
een moderne en effectieve organisatievorm om ’complexe opgaven in de organisatie 
te managen. Voor zover mogelijk wordt het programmamanagement binnen de 
organisatie uitgevoerd. Deze expertise is echter niet altijd binnen de organisatie 
beschikbaar. 
 
Vraag  3 
Hoe verhoudt de organisatieontwikkeling  zich tot de taakstelling: restant stelpost 
bedrijfsvoering/personeel van de meerjarenbegroting 2016-2019? Wordt de 
meerjarentaakstelling niet gehaald, zoals vermeld op blz. 8 van begroting 2016? 
Wordt deze taakstelling ook voor 2016 niet gehaald? 
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Antwoord 
Door de taakstelling is de formatie van de organisatie de afgelopen jaar aanzienlijk 
verminderd. De zeer beperkte nieuwe instroom van nieuwe medewerkers 
bemoeilijkt de organisatieontwikkeling.  
De bezuinigingen op personeel voor de periode tot 2019 worden gehaald met 
uitzondering van een bedrag van € 57.000,- voor 2016. Deze bezuiniging wordt niet 
gehaald vanwege het handhaven van de spaarregeling van het personeel. Er wordt 
gezocht naar een andere invulling van deze taakstelling.   
 
Vraag 4 
Als een taak niet wettelijk is kan hier een langlopende verplichting tegenover staan. 
Hiermee kan een taak niet wettelijk zijn, tegelijk kan deze niet gestopt worden. Is er 
inzicht welke taken in welk begrotingsjaar gestopt kunnen worden en er geen 
verplichting meer tegenover staat? Met andere woorden wat zijn de langlopende 
verplichtingen van de gemeente en wat is de hoogte hiervan? Graag in meerjarig 
perspectief en gespecificeerd naar onderwerp. 
 
Antwoord 
De begrotingsadministratie van de gemeente is afgestemd op de landelijke regels 
(BBV) en voorziet niet in een dergelijke behoefte. Het opstellen van een dergelijk 
overzicht is een handmatige en dus intensieve bewerking. Je moet dus elke 
individuele begrotingspost op achterliggende onderbouwing uitpluizen en dan ook 
nog splitsen (contracten kunnen verschillende looptijd hebben). Dit is daarom 
materieel ondoenlijk. 
 

Bestuur 
Vraag 1 
60010109 B&W: Is rekening gehouden met minder wethouders vanaf 2018? Wat is 
het meer-jaren effect van teruggaan naar 4 wethouders? En aan de slag gaan met 3 
wethouders? 
 
Antwoord 
Er is in de meerjarenbegroting geen rekening gehouden met minder wethouders. De 
lasten voor een wethouder zijn gemiddeld € 120.000,--.   
 
Vraag 2  
600020202 Bestuursondersteuning. Wat is het financiële effect van teruggaan naar 4 
wethouders en 3 wethouders voor deze post? 
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Antwoord 
Dat effect is afhankelijk van de taken die de wethouders zelf doen of bij  
bestuursondersteuning beleggen. Minder wethouders betekent niet automatisch 
minder afspraken inplannen. Ook zou er behoefte kunnen zijn aan meer of andere 
ondersteuning omdat het takenpakket van de wethouder zwaarder belast is bij een 
vermindering van het aantal wethouders.  
 
Vraag 3 
60020501 Algemene bestuursvoorlichting. Welke activiteiten zijn dit? 
 
Antwoord 
Dit zijn: 

 de wekelijkse informatiepagina in de Woerdense Courant. 
 algemene voorlichting: 

o € 10.000 voor algemene voorlichting waaronder ook de vermelding in 
de telefoongids, de borden met de kaart van Woerden, maar ook 
foto’s voor een gemeentegids en € 10.000,- voor Woerden zegt Ja 
tenzij. 

 Doorbelastingen van de ambtelijke uren met betrekking tot 
bestuursvoorlichting. 

 
Vraag 4 
60030102 Wat is het effect van het verlengen van de geldigheidstermijn van de 
paspoorten van 5 naar 10 jaar? En wat is het effect van de verdergaande 
digitalisering van de dienstverlening in meerjarenperspectief (incl. management, 
overhead en personeel)? 

  
 Antwoord 

Het effect van het verlengen van de geldigheidstermijn van de reisdocumenten 
(paspoorten en ID-kaarten) van 5  naar 10 jaar is te vergelijken met de situatie dat de 
rijbewijzen van 5 naar 10 jaar zijn gegaan. De eerste vijf jaren zullen er meer 
documenten worden verlengd, de volgende vijf jaren zullen er minder documenten 
worden verlengd. De gevolgen hiervan zullen in de begroting 2016-2020 worden 
verwerkt. 
 
Het financieel effect van de verdergaande digitalisering van de dienstverlening in 
meerjarenperspectief is niet te becijferen. Het financieel effect hangt af van hoe de 
ontwikkelingen gaan verlopen, de snelheid van de ontwikkelingen, wat de kosten zijn 
die hiermee gepaard gaan (soft- en hardware, privacy, etc.).  
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Vraag 5 
Zijn de leges kostendekkend? Bijvoorbeeld 61400101 kosten zijn 440.000 en 
inkomsten zijn 25.000. 
 
Antwoord 
Niet alle leges zijn kostendekkend. De tarieven, baten en lasten en de 
kostendekkendheid van de leges is terug te vinden in de paragraaf lokale heffingen. 
Deze paragraaf maakt standaard onderdeel uit van de begroting en jaarrekening. 

 
Fysiek beheer, openbare ruimte 

Vraag 1 
62140201 parkeren en verder: Wat zou het in kosten en opbrengsten (voor de 
exploitatie) betekenen als de parkeergarage wordt verkocht? 

 
Antwoord 
Het is moeilijk te zeggen wat het verkopen van een parkeergarage oplevert. Dat ligt 
aan de verkoopprijs t.o.v. de huidige boekwaarde. Ook ligt het aan de voorwaarden 
op basis waarvan de externe exploitant de garage zal gaan exploiteren.  
 
Vraag 2 
65800402 Coördinatie binnenstad. Welke activiteiten zijn dit? 
 
Antwoord 
Dit betreft ambtelijke inzet voor het wijkplatform Binnenstad, alle contacten met de 
BIZ Binnenstad en vele contacten met ondernemers en bewoners over o.a. 
bestemmingsplan, vergunningen, leegstand winkels, horeca, evenementen. 

 
 

Sociaal domein 
Vraag 1 
67155001 Jeugd zonder indicatie à 1,1 mln. Wat houden deze activiteiten in? 

 
Antwoord 
Wordt ingezet voor de Jeugdgezondheidszorg / Centrum voor Jeugd en gezin. 
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Economie 
 

Vraag 1 
65110101 Bibliotheek en 65100201 Vastgoed Bibliotheek. Wat is hier wettelijk aan? 
Het vastgoed kun je bijvoorbeeld verkopen? 

 
Antwoord 
Het is geen wettelijke verplichting  een bibliotheek in stand te houden.  Wanneer een 
gemeente zou besluiten om het bibliotheekwerk zover terug te brengen dat er van 
een bibliotheek in de zin van wat de wet beschrijft, geen sprake meer is, dan is de 
gemeente wel verplicht om te overleggen met buurgemeenten, voorzieningen in de 
regio en andere betrokken partijen over de mogelijkheden van een voorziening. De 
wet maakt dit overleg een verplicht onderdeel van de lokale besluitvorming.  

 
Vraag 2 
67230101 Coördinatie milieu. Wat is hier wettelijk aan? 
 
Antwoord 
Wettelijk gezien kunnen de taken onder deze functie worden gekoppeld aan de 
milieuwetgeving in bredere zin, dus de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder, 
wetten op het gebied van bodembescherming/sanering. De deelname van Woerden 
in de GR van de Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU) verlangt een goede 
afstemming van kosten, tijdbesteding, ondersteuning van de bestuurlijke 
vertegenwoordiging, prioritering van gemeenschappelijke taken van de GR, en vooral 
ook bewaking van de dienstverlening- en uitvoeringsovereenkomsten met 
bijbehorende kosten. 

 
 
Onderwijs 

Vraag 1 
6421302 Schoolwoning Oeralstraat. Wat is hier wettelijk aan? 

 
Antwoord 
De gemeente is wettelijk verplicht onderwijshuisvesting te realiseren 
 
 
Vraag 1 
648000201 Onderwijsachterstandenbeleid. Uitgegeven wordt 695.000, inkomsten 
zijn 445.000. Wat verklaart het verschil? 
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 Antwoord 
Het was niet duidelijk op hoeveel rijksmiddelen Woerden we konden rekenen. De 
vorige planperiode (telkens vier jaar) van 2011 – 2014 is een paar keer verlengd 
omdat er onenigheid was over de verdeelsystematiek. Dit jaar is een nieuw 
beleidsplan gepland.  

 
Vraag 2 
4800302 Stichting gebouwen beheer Woerden. Weke activiteiten zijn dit? 

 
Antwoord 
Genoemde bedragen zijn de kapitaallasten en onderhoudskosten van twee 
schoolgebouwen, waar de SGBW (met de gemeente als participant) het beheer over 
voert. 

 
6. Ruimtelijke ontwikkeling 
 

Vraag 1 
68100102 Bestemmings –en structuurplannen. Welke activiteiten vallen hieronder? 
Is er een specificatie van kosten naar plan? 
 
Antwoord 
Er is geen specificatie per plangebied als het gaat om vigerende plannen voor wijken 
en kernen. Het betreft de tijdige actualisering van alle bestemmingsplannen, de 
beoordeling van vele haalbaarheidsverzoeken en verzoeken om afwijkingen van 
bestemmingsplannen via het Omgevingsloket, de ondersteuning op 
bestemmingsplanniveau van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. 
Er is wel specificatie van kosten bij het maken van (postzegel)bestemmingsplannen 
voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, waarvan een deel wordt verhaald op de 
initiatiefnemers (marktpartijen, bv Campinaterrein) en een deel wordt geboekt op 
het Grondbedrijf (bv Snel en Polanen, Kamerik NO) 

 
Vraag 2 
68210105 Monumentencommissie. Welke activiteiten zijn dit? 
 
Antwoord 
Dat is de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed. Die ondersteunen we met een 
secretariaat en we hebben met hen ook overleg over het beleid. We vragen op 
allerlei gebied van vergunningen en bestemmingsplannen advies aan die commissie. 
Ook worden er zo nu en dan producten gemaakt die met hen worden overlegd, zoals 
bv de Cultuurhistorische Waardenkaart of eerder de archeologische waardenkaart. 
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Vraag 1 
68220301 Geo-informatie à 367.000. Welke activiteiten zijn dit? 
 
Antwoord 
In deze post  zit een bedrag van € 88.347,-- voor externe kosten, de rest van het 
bedrag zijn toerekeningen van uren e.d. aan deze post.   
 
Om het inwinnen, verwerken en presenteren van ‘ruimtelijke’ gegevens mogelijk te 
maken moet er geïnvesteerd worden. Dit zijn bijvoorbeeld luchtfoto’s,  obliek 
fotomateriaal en software. Binnen het cluster GEO zijn landmeters in dienst die 
apparatuur (voertuig en meetapparatuur) nodig hebben om de werkzaamheden te 
kunnen verrichten. Met deze landmeetkundige gegevens kunnen we oa de wettelijke 
vereiste BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) in kaart brengen en 
bijhouden. Door het slim combineren van al de bovengenoemde gegevens maakt het 
team van gegevens informatie. Deze informatie wordt tijd- en plaats onafhankelijk, 
zowel in de gemeentelijke processen als in de keten, aangeboden via oa een 
gegevensmagazijn. Het cluster levert hierdoor een belangrijke  bijdrage aan een 
excellente dienstverlening door gemeente breed digitaal te werken op basis van 
standaarden. Daarnaast ondersteunt het cluster met hun producten (oa geo-viewer) 
en diensten en met actuele en betrouwbare gegevens een effectieve en efficiënte 
werkwijze, waarmee er een bijdrage geleverd wordt aan het kostenbewustzijn van de 
organisatie. 
  
Vraag 1 
68220701 Vergunningen. Zijn de leges kostendekkend? 
 
Antwoord 
Voor dit jaar is een kostendekkendheid begroot van 78%.  

 
Algemene inkomsten 

Vraag 1 
Saldo van de productiemiddelen en productiecentra. Welke activiteiten zijn dit? 
 
Antwoord 
Productiecentra zijn kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen voor niet direct te 
verdelen kosten. Deze kosten worden op urenbasis aan de verschillende producten 
aan de begroting toegerekend (kosten : aantal uren = tarief per uur, tarief per uur x  
aantal uren is bedrag dat vanuit de kostenplaatsen naar de producten wordt 
toegerekend). Bij de begroting is de raming 0. Als er wijzigingen in het aantal uren 
zijn, dan kan dit niet meer aan de producten worden toegerekend, maar wordt dit 
saldo op deze post gezet.  
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VVD 
Algemene vragen 

Vraag 
Met welk percentage inflatiecorrectie wordt rekening gehouden m.b.t. respectievelijk 
de lokale lasten, personele uitgaven en materiele lasten? 

o Welke leges zijn op dit moment nog niet kostendekkend? 
 

Antwoord 
Het inflatiepercentage waar in de komende begroting rekening wordt gehouden is 
gerelateerd aan de meicirculaire. Hierin wordt een indicatie afgegeven voor deze 
index. Dit geldt voor de lokale lasten, personele uitgaven en materiele lasten. De 
index voor 2017 is nog niet bekend. Uitzondering is de OZB. Voor de opbrengt is voor 
de jaren 2017 en 2018 gerekend met een vaste index van 2%. 
 
De rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn kostendekkend (gesloten circuits). De leges 
zijn niet 100% kostendekkend. Zie hiervoor de paragraaf Lokale Heffingen, bladzijde 
45 en verder van de Programmabegroting 2016. 

 
Vragen n.a.v. RIB 

Vraag 
Hoeveel geld wordt er uitgetrokken voor teammanagers die zich bezig gaan houden 
met de sturing voor wat betreft de samenwerking met Oudewater? Dit is vooral 
bijzonder omdat dit met name genoemd wordt, terwijl in het overzicht aan de 
samenwerking met Oudewater geen budget toegeschreven wordt.  

 
 Antwoord 

De financiële afspraken die zijn gemaakt liggen vast in de 
dienstverleningsovereenkomst. Het is belangrijk dat teammanagers meer ruimte 
krijgen om te sturen op belangrijke ontwikkelingen. Hierbij is aan aantal voorbeelden, 
genoemd, zoals Woerden zegt Ja tenzij, Het Nieuwe Werken en de samenwerking 
met Oudewater. De kostentoerekeningsystematiek voorziet er niet in dat de uren van 
de managers aan  één specifiek product worden toegerekend. 
 
Vraag 
Wat is de huidige inschatting m.b.t. de efficiëntie voordelen (of nadelen) gerelateerd 
aan de samenwerking met Oudewater? 

 
Antwoord 
De uitgangspunten bij de ambtelijke fusie waren een hogere kwaliteit van uitvoering, 
een vermindering van de kwetsbaarheid en vergroting van de efficiency. In de 
evaluatie van de samenwerking die dit jaar plaatsvindt komen deze punten aan de 
orde.  
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Vraag 
Is het mogelijk om de investeringen in de organisatieontwikkeling onder te verdelen 
naar de verschillende gebieden zodat de raad hier ook duidelijke keuzes in kan 
maken? 
 
Antwoord 
De beoogde organisatieontwikkeling strekt zich uit over de totale organisatie. Het is 
wenselijk dat de organisatieonderdelen zich in samenhang ontwikkelen. Het is de 
vraag of dat mogelijk is wanneer er een verdeling plaatsvindt naar de verschillende 
gebieden.   

 
Vraag 
Hoe verhouden de extra inkomsten in het gemeentefonds voor de uitbreiding van 
taken van de VRU zich tot de extra uitgaven? 

 
Antwoord: 
Dit is niet direct  te herleiden uit het totaal van de berekening algemene uitkering 
gemeentefonds. De toenames, afnames, herijking  worden beïnvloed door diverse 
indicatoren, taakmutaties enzovoorts. Als je de september circulaire 2014 afzet tegen 
de september circulaire 2015 en uitgaande van  dezelfde aantallen (mei 2015) dan 
kan tot de conclusie worden gekomen dat na herijking  de Cluster Openbare Orde en 
Veiligheid voor de gemeente Woerden circa € 280.000 hoger is dan voorheen. 
 
Vraag 
Wat is het netto voordeel over de totale looptijd m.b.t. het delta plan wegen (Kanis-
Zegveld) 
 
In plaats van alleen naar de investeringskosten van reconstructies en vervanging te 
kijken wordt nu naar de gehele levenscyclus gekeken van de verschillende mogelijke 
technieken. Het netto voordeel is van toepassing op de besparing van beheer- en 
onderhoudskosten. Momenteel wordt de onderbouwing van het netto voordeel 
gedetailleerder uitgewerkt. Deze onderbouwing wordt in het junioverleg ingebracht.  
 

 
Specifieke vragen over programma’s 
  Vraag 

Bij gladheidbestrijding:  wanneer er geen uitgaven zijn, gaat het bedrag dan naar de 
algemene reserve of wordt het gereserveerd voor een extreem glad jaar (Programma 
2)? 

  
 Antwoord 

Als er geen uitgaven zijn dan wordt dit meegenomen in het saldo voor de 
jaarrekening. De raad neemt elk jaar een besluit over het saldo. 
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Vraag 
Waaruit bestaan de lasten bij de post Reclame openbare ruimte? (Programma 2)? 
 
Antwoord 
Er zijn nu geen directe kosten meer, alleen doorbelastingen. 
 
Vraag 
Waaruit bestaan de lasten bij de post Woonwagenvoorziening? (Programma 6)? 
 
Antwoord 
Kapitaallasten, onderhoud, toerekening van  ambtelijke uren. 
 
Vraag 
Wat valt er onder post Mediabeleid (Programma 2)? 
 
Antwoord 

 Subsidie en toerekening ambtelijke uren. 
 

Vraag 
Hoe is de post doorbelasting Woerden Wijzer oude taken (Programma 3)  
opgebouwd. Gezien het bedrag graag uitsplitsen. 

 
Antwoord 
Personeelskosten, opleidingen, doorbelastingen ondersteunende  dienst. 
 
Vraag 
Waaruit bestaat de post Volwassenen educatie (Programma 5) 
 
Antwoord 
Deze vraag is onlangs beantwoord met de RIB onder corsanummer 16R.00048. 

 
Vraag 

       Waaruit bestaat de post Reserveringen (Programma 7) 
 

Antwoord 
Dit betreft een puur administratieve post. Reserveringen zijn bedragen die op dat 
moment nog niet functioneel aan een product toegewezen kunnen worden. In een 
later stadium worden deze toebedeeld. 

 
Bijlage: 

Bijgaand ook een overzicht detaillering begroting baten-lasten. 



 Omschrijving Inkomsten/ 

uitgaven

2015 2016 2017 2018 2019

001 Bestuursorganen 2.140.711 2.124.603 2.112.603 2.094.603 2.112.127

002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders 2.895.788 1.461.797 1.461.797 1.461.797 1.461.797

003 Burgerzaken 1.745.423 1.693.830 1.819.412 1.817.494 1.815.576

004 Baten secretarieleges burgerzaken 209.150 293.965 293.965 293.965 293.965

005 Bestuurlijke samenwerking 687.897 186.105 186.105 186.105 186.105

006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) 412.261 440.594 440.594 440.594 440.594

120 Brandweer en rampenbestrijding 3.237.730 3.272.555 3.145.787 3.131.369 3.118.951

140 Openbare orde en veiligheid 880.841 990.000 1.010.565 989.510 1.010.075

12.209.801 10.463.449 10.470.828 10.415.437 10.439.190

001 Bestuursorganen -184.998 -166.022 -166.022 -166.022 -183.546

003 Burgerzaken -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600

004 Baten secretarieleges burgerzaken -751.040 -751.040 -751.040 -751.040 -751.040

120 Brandweer en rampenbestrijding -121.525 -122.525 -122.525 -122.525 -122.525

140 Openbare orde en veiligheid -25.440 -25.440 -25.440 -25.440 -25.440

-1.084.603 -1.066.627 -1.066.627 -1.066.627 -1.084.151

11.125.198 9.396.822 9.404.201 9.348.810 9.355.0391. Bestuur, dienstverlening en veiligheid - Totaal

1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Lasten

Lasten - Totaal

Baten

Baten - Totaal



 Omschrijving Inkomst

en/

2015 2016 2017 2018 2019

210 Wegen, straten en pleinen 10.961.975 8.132.999 12.789.243 8.013.125 7.993.822

214 Parkeren 1.656.036 1.550.174 1.549.654 1.549.135 1.548.615

221 Binnenhavens en waterwegen 55.130 63.809 63.809 63.809 63.809

240 Waterkering, afwatering en landaanwinning 1.465.666 1.291.221 1.272.796 1.259.864 1.246.931

550 Natuurbescherming 129.193 127.907 127.771 127.634 127.497

560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 2.926.331 2.839.189 2.833.241 2.830.369 2.830.061

580 Overige recreatieve voorzieningen 1.088.971 980.818 933.573 878.688 848.310

721 Afvalverwijdering en -verwerking 4.778.579 5.030.203 5.015.937 4.907.877 4.872.889

722 Riolering 4.147.021 4.200.629 4.118.853 4.056.323 4.009.131

724 Lijkbezorging 768.702 797.184 791.661 775.829 771.015

27.977.604 25.014.133 29.496.538 24.462.653 24.312.080

210 Wegen, straten en pleinen -842.191 -852.649 -852.649 -852.649 -852.649

215 Baten parkeerbelasting -1.552.140 -1.614.140 -1.614.140 -1.614.140 -1.614.140

221 Binnenhavens en waterwegen -49.860 -40.860 -40.460 -40.860 -40.860

240 Waterkering, afwatering en landaanwinning -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

560 Openbaar groen en openluchtrecreatie -201.891 -201.891 -201.891 -201.891 -201.891

580 Overige recreatieve voorzieningen -50 -1 -1 -1 -1

721 Afvalverwijdering en -verwerking -898.955 -1.109.829 -1.095.963 -988.303 -953.715

722 Riolering -131.029 -57.750 -57.750 -57.750 -57.750

725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing -4.131.880 -4.156.000 -4.156.000 -4.156.000 -4.156.000

726 Baten rioolheffing -4.115.897 -4.305.600 -4.477.824 -4.656.937 -4.843.214

732 Baten begraafplaatsrechten -718.080 -718.080 -718.080 -718.080 -718.080

-12.841.973 -13.256.800 -13.414.758 -13.486.611 -13.638.300

15.135.631 11.757.333 16.081.780 10.976.042 10.673.7802. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer - Totaal

2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

Lasten

Lasten - Totaal

Baten

Baten - Totaal



 Omschrijving Inkomst

en/

2015 2016 2017 2018 2019

610 Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen en -subsidies 8.943.000 8.938.559 8.947.559 8.954.559 8.960.559

611 Sociale werkvoorziening 7.180.991 6.974.861 6.590.429 6.203.997 5.828.184

614 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid 2.108.451 2.382.696 2.382.696 2.382.696 2.382.696

623 Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 1.930.877 1.972.096 2.111.096 2.172.096 2.058.096

661 Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo 1.817.421 2.079.897 2.079.897 2.079.897 2.079.897

662 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo 5.688.892 6.171.915 5.716.771 5.535.662 5.571.716

663 Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 19.340 35.790 35.790 35.790 35.790

667 Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo 0 38.322 38.322 38.322 38.322

670 Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 3.842.364 2.578.333 2.311.767 2.059.239 2.059.047

671 Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd 2.534.643 3.538.900 3.508.775 3.470.279 3.469.367

672 PGB Wmo en Jeugd 2.046.615 1.759.626 1.759.626 1.759.626 1.759.626

682 Individuele voorzieningen Natura Jeugd 4.286.838 4.749.289 4.741.150 4.742.452 4.742.946

683 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd 2.576.890 2.617.894 2.617.894 2.617.894 2.617.894

714 Openbare gezondheidszorg 648.570 722.080 722.080 722.080 722.080

715 Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) 1.169.043 1.149.390 1.149.390 1.149.390 1.149.390

44.793.935 45.709.648 44.713.242 43.923.979 43.475.610

610 Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen en -subsidies -6.686.310 -6.778.872 -6.778.872 -6.778.872 -6.778.872

623 Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd -41.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000

667 Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo -950.000 -950.000 -950.000 -950.000 -950.000

670 Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd -232.542 -141.873 -133.763 -126.033 -109.873

677 Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang WMO -1 -1 -1 -1 -1

687 Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang jeugd -55.707 -55.707 -55.707 -55.707 -55.707

-7.965.560 -7.966.453 -7.958.343 -7.950.613 -7.934.453

36.828.375 37.743.195 36.754.899 35.973.366 35.541.1573. Sociaal domein - Totaal

3. Sociaal domein

Lasten

Lasten - Totaal

Baten

Baten - Totaal



 Omschrijving Inkomst

en/

2015 2016 2017 2018 2019

310 Handel en ambacht 738.684 615.382 614.891 614.399 613.908

330 Nutsbedrijven 118.667 146.367 146.367 146.367 146.367

510 Openbaar bibliotheekwerk 1.043.715 1.104.415 1.096.887 1.089.359 1.084.376

511 Vormings- en ontwikkelingswerk 1.163.512 1.161.973 1.154.203 1.142.159 1.129.941

540 Kunst 183.293 147.294 147.233 142.171 142.110

541 Musea 231.695 211.994 211.977 211.959 211.942

650 Kinderdagopvang 499.095 517.281 517.281 517.281 517.281

723 Milieubeheer 1.748.400 1.581.730 1.581.730 1.581.730 1.581.730

5.727.061 5.486.436 5.470.569 5.445.425 5.427.655

310 Handel en ambacht -276.880 -276.880 -276.880 -276.880 -276.880

311 Baten marktgelden -80.380 -80.380 -80.380 -80.380 -80.380

330 Nutsbedrijven -183.000 -161.720 -161.720 -161.720 -161.720

510 Openbaar bibliotheekwerk -190.265 -217.765 -217.765 -217.765 -217.765

511 Vormings- en ontwikkelingswerk -180.000 -180.000 -180.000 -180.000 -180.000

650 Kinderdagopvang -44.608 -44.608 -44.608 -44.608 -44.608

723 Milieubeheer -204.000 -183.700 -183.700 -183.700 -183.700

-1.159.133 -1.145.053 -1.145.053 -1.145.053 -1.145.053

4.567.928 4.341.383 4.325.516 4.300.372 4.282.6024. Cultuur, economie en milieu - Totaal

4. Cultuur, economie en milieu

Lasten

Lasten - Totaal

Baten

Baten - Totaal



 Omschrijving Inkomst

en/

2015 2016 2017 2018 2019

420 Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 363.026 444.178 444.178 444.178 444.178

421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 1.379.497 1.601.490 1.573.563 1.521.941 1.502.874

430 Speciaal (voortgezet) onderwijs excl. onderwijshuisvesting 15.000 19.675 19.675 19.675 19.675

431 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 160.414 155.581 153.844 152.107 150.371

440 Voortgezet Onderwijs (excl. huisvesting) 0 14.102 14.102 14.102 14.102

441 Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 2.921.993 2.940.852 2.918.008 2.899.681 2.892.675

480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 4.104.629 3.676.838 3.069.481 3.013.596 3.012.898

482 Volwasseneneducatie 141.175 123.342 123.342 123.342 123.342

530 Sport 4.141.310 3.761.160 3.753.475 3.746.431 3.738.486

531 Groene sportvelden en terreinen 1.038.016 1.179.295 1.138.512 1.113.474 1.077.204

14.265.060 13.916.513 13.208.180 13.048.527 12.975.805

421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting -35.300 -30.600 -30.600 -30.600 -30.600

480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs -816.746 -718.986 -273.986 -273.986 -273.986

482 Volwasseneneducatie -85.020 -85.020 -85.020 -85.020 -85.020

530 Sport -1.370.729 -1.339.293 -1.339.293 -1.339.293 -1.339.293

531 Groene sportvelden en terreinen -291.825 -344.824 -345.324 -345.824 -345.824

-2.599.620 -2.518.723 -2.074.223 -2.074.723 -2.074.723

11.665.440 11.397.790 11.133.957 10.973.804 10.901.0825. Sport en Onderwijs - Totaal

5. Sport en Onderwijs

Lasten

Lasten - Totaal

Baten

Baten - Totaal



 Omschrijving Inkomsten/

uitgaven

2015 2016 2017 2018 2019

810 Ruimtelijke ordening 1.160.290 1.406.251 1.406.251 1.406.251 1.406.251

821 Stads- en dorpsvernieuwing 512.453 360.711 349.686 349.612 349.537

822 Overige volkshuisvesting 5.587.833 4.996.993 4.968.603 4.955.938 4.932.336

830 Bouwgrondexploitatie 944.535 940.623 940.623 940.623 940.623

8.205.111 7.704.578 7.665.163 7.652.424 7.628.747

810 Ruimtelijke ordening -199.711 -207.890 -207.890 -207.890 -207.890

821 Stads- en dorpsvernieuwing -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000

822 Overige volkshuisvesting -1.378.830 -1.356.928 -1.356.928 -1.356.928 -1.356.928

823 Bouwvergunningen -1.133.295 -1.183.295 -1.233.295 -1.233.295 -1.233.295

830 Bouwgrondexploitatie -944.535 -940.623 -940.623 -940.623 -940.623

-3.716.371 -3.748.736 -3.798.736 -3.798.736 -3.798.736

4.488.740 3.955.842 3.866.427 3.853.688 3.830.0116. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen - Totaal

6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Lasten

Lasten - Totaal

Baten

Baten - Totaal



 Omschrijving Inkomst

en/

2015 2016 2017 2018 2019

911 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 42.400 41.181 41.181 41.181 41.181

913 Overige financiële middelen 13.216 13.216 13.216 13.216 13.216

921 Uitkering gemeentefonds 9.454 9.454 9.454 9.454 9.454

922 Algemene baten en lasten -253.831 -183.958 -369.681 36.772 270.407

930 Uitvoering Wet WOZ 291.491 310.156 309.376 307.855 303.854

940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen 247.467 248.611 248.611 248.611 248.611

960 Saldo van kostenplaatsen 1.054.465 0 0 0 0

990 Resultaat van de rekening van baten en lasten 169.996 0 0 0 0

1.574.658 438.660 252.157 657.089 886.723

911 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar -705.126 -1.765.103 -1.608.690 -1.761.798 -2.009.449

913 Overige financiële middelen -156.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

914 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar -3.678.810 -3.614.214 -3.515.554 -3.277.227 -2.993.585

921 Uitkering gemeentefonds -40.660.844 -42.325.899 -41.851.942 -41.747.408 -41.953.739

923 Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet -21.152.743 -20.235.053 -19.490.243 -18.883.508 -18.565.331

931 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers -1.496.450 -1.518.897 -1.549.275 -1.580.260 -1.580.260

932 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren -8.985.379 -9.120.160 -9.302.563 -9.488.614 -9.488.614

936 Baten toeristenbelasting -51.000 -51.765 -51.765 -51.765 -51.765

937 Baten hondenbelasting -167.280 -169.789 -169.789 -169.789 -169.789

939 Baten precariobelasting -86.260 -87.550 -87.550 -87.550 -87.550

940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000

960 Saldo van kostenplaatsen -52.077 0 0 0 0

-77.226.969 -79.023.430 -77.762.371 -77.182.919 -77.035.082

-75.652.311 -78.584.770 -77.510.214 -76.525.830 -76.148.3597. Algemene inkomsten - Totaal

7. Algemene inkomsten

Lasten

Lasten - Totaal

Baten

Baten - Totaal



 Omschrijving Inkomsten/uitgaven 2015 2016 2017 2018 2019

980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 Lasten 1.913.431 699.132 687.237 675.984 664.964

1.913.431 699.132 687.237 675.984 664.964

980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 Baten -10.072.432 -2.870.131 -6.595.015 -1.571.201 -1.612.632

-10.072.432 -2.870.131 -6.595.015 -1.571.201 -1.612.632

-8.159.001 -2.170.999 -5.907.778 -895.217 -947.668

0 -2.218.176 -1.910.203 -2.057.937 -2.575.328

8. Mutatie reserves

Lasten - Totaal

Baten - Totaal

8. Mutatie reserves - Totaal

Geheel - Totaal


