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INLEIDING
Voor u ligt het jaarverslag over 2018 van de gemeente Heemstede. Hiermee leggen wij, het college van B&W,
verantwoording af over het gevoerde beleid, en de daaruit voortvloeiende financiële lasten en baten, van de
gemeente in 2018.

1. Financieel resultaat 2018
De jaarrekening 2018 van de gemeente Heemstede sluit met een positief saldo van afgerond € 500.000.
Voorgesteld wordt een bedrag van € 281.000 over te hevelen naar 2019 en een bedrag van € 219.079 toe te
voegen aan de algemene reserve. Samengevat geeft dit het volgende beeld:
Lasten 2018 (exclusief rekeningresultaat 2018)
Baten 2018
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten (exclusief mutaties reserves)
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Gerealiseerde resultaat (inclusief mutaties reserves)
Resultaatbestemming:
Waarvan over te hevelen naar 2019
Waarvan toe te voegen aan de algemene reserve

€ 54.105.455
€ 54.349.329
€
243.874
-€ 3.509.378
€ 3.765.583
€
500.079 (positief)
€
€

281.000
219.079

De mutaties in de reserves zijn door de raad bij de begroting, via tussentijdse besluiten en de voor- en najaarsnota, al bepaald. Dit is een standaard werkwijze, de hoogte van de mutaties in de reserves is niet afhankelijk van
de actuele financiële positie.
Voor een nadere specificatie van de mutaties in de reserves wordt verwezen naar paragraaf 6 van deze Inleiding
en het bijlagenboek.

2. Verschillen ten opzichte van eerdere prognoses
In de begrotingsraad van 2 en 3 november 2017 is een sluitende begroting 2018 vastgesteld. In het kader van
de planning- en controlcyclus is in 2018 twee keer gerapporteerd over de financiële positie van 2018. Dit heeft
plaatsgevonden bij de voorjaarsnota (juni 2018) en de najaarsnota (oktober 2018). In beide documenten is een
prognose afgegeven van de financiële positie van het lopende jaar 2018 op basis van actuele inzichten.
Schematisch ziet dit er als volgt uit:
begroting 2018 vastgesteld in
begrotingsraad (nov 2017)

1e prognose 2018 in
voorjaarsnota (juni 2018)

2e prognose 2018 in
najaarsnota (okt 2018)

Gerealiseerde
resultaat 2018

€ 105.000 positief

€ 551.200 positief

€ 35.400 positief

€ 500.079 positief

Conform de vastgestelde begroting 2018 laat ook de jaarrekening 2018 een positief resultaat zien. Het totale
rekeningoverschot 2018 valt € 465.000 positiever uit dan de prognose in de najaarsnota 2018. Dit heeft op
hoofdlijnen de volgende achtergrond.


Gemeenten ontvangen voor het sociaal domein (de Wmo 2007 en 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet)
gelden van het Rijk die worden uitgekeerd in de vorm van integratie-uitkeringen. Dit betekent dat zij
onderdeel uitmaken van het gemeentefonds. Conform het coalitieakkoord 2016-2018 zijn deze budgetten
binnen de Heemsteedse begroting volledig ingezet voor het sociaal domein. Het resultaat op het sociaal
domein wordt verrekend met de daarvoor ingestelde reserve, namelijk de reserve decentralisaties Wmo en
Jeugdwet.
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De stand van de reserve decentralisaties Wmo en Jeugdwet bedraagt per 31-12-2018 € 8,1 miljoen.
Resultaten op het sociaal domein onderdeel Participatiewet worden met ingang van 2018 eveneens
verrekend met de reserve decentralisaties Wmo en Jeugdwet.
Voor een nadere toelichting, c.q. een meer uitgebreide inhoudelijke onderbouwing van de (financiële)
resultaten op het vlak van het sociaal domein en een nuancering hiervan, verwijzen we naar de Rapportage
Sociaal Domein 2018 (kwartalen Q1 t/m Q4).


Er heeft een extra storting plaatsgevonden van € 0,1 miljoen in de voorziening pensioenen en wachtgelden.
Dit was noodzakelijk om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen aan voormalig bestuur en
personeel.



Bij de jaarrekening wordt jaarlijks de omvang en de hoogte van de voorziening dubieuze belastingdebiteuren
bepaald. Op basis van een risicoanalyse van de openstaande vorderingen per 31-12-2018 vindt een
incidentele extra storting in de voorziening dubieuze belastingdebiteuren plaats van € 0,075 miljoen.



Een aantal open-eind-regelingen laten per saldo voordelen zien ter hoogte van een bedrag van circa € 0,15
miljoen. Het betreft hier de rol- en vervoersvoorzieningen Wmo. Het is moeilijk vooraf te voorspellen hoeveel
mensen gebruik gaan maken van deze voorzieningen.



In de jaarrekening 2017 was reeds rekening gehouden met een legesopbrengst. De begroting 2018 is
daarna niet met deze opbrengst verlaagd. Daarnaast is er op reguliere vergunningen minder aan leges
opgelegd dan geraamd. Per saldo 0,15 miljoen



De salarislasten inclusief inhuur laten een nadeel zien van € 0,1 miljoen.



De decembercirculaire 2018 verschijnt na de najaarsnota 2018. De circulaire heeft geleid tot een negatieve
bijstelling van € 0,1 miljoen hetgeen met name wordt veroorzaakt doordat het rijk in 2018 minder uitgaven
heeft gedaan dan begroot. Gevolg van deze onderuitputting is dat de groei van het gemeentefonds over
2018 neerwaarts wordt bijgesteld en dat betekent dat gemeenten minder geld ontvangen uit het
gemeentefonds.



De woonlasten worden met name bepaald door de onroerende zaakbelasting, rioolheffing en
afvalstoffenheffing. Het voordeel 2018 op de onroerende zaakbelasting bedraagt € 0,05 miljoen en komt ten
gunste van het rekeningresultaat 2018. De rioolexploitatie sluit met een voordelig exploitatieresultaat van
€ 0,175 miljoen en dat wordt gestort in de voorziening riolering en heeft dus geen effect op het gerealiseerde
resultaat 2018 van de jaarrekening. De afvalexploitatie sluit, na verrekening met de voorziening afvalstoffen,
met een negatief exploitatieresultaat van € 0,125 miljoen. Dit nadeel komt ten laste van de algemene
middelen 2018 en heeft dan ook een negatief effect op het rekeningresultaat 2018.



In 2018 is van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude vanwege de fusie met de gemeente
Haarlemmermeer een schadebedrag ontvangen van € 0,5 miljoen in verband met de uittreding uit de IASZ
per 1 januari 2019. De financiële gevolgen van de uittreding zijn, volgens de afspraak in de GR, in beeld
gebracht door een onafhankelijke deskundige. De bijdrage valt uiteen in:
- € 67.000 voor projectkosten. Deze zijn in 2018 gemaakt en verwerkt in de jaarrekening 2018.
- € 157.000 voor achterblijvende personeelskosten. Het Heemsteedse deel in de vergoeding voor
achterblijvende personeelskosten ad. 87.000 is toegevoegd aan het rekeningresultaat 2018 omdat de
formatiereductie als gevolg van de uittreding van Haarlemmerliede en Spaarnwoude per 1 januari 2019 is
bereikt. Voorgesteld wordt het Bloemendaalse aandeel ad. € 72.000 via resultaatbestemming mee te
nemen naar 2019 voor verdere afwikkeling richting de gemeente Bloemendaal.
- € 273.000 voor wegvallende overheadvergoeding die berekend is op basis van een staffel 2019 100%
aflopend naar 0% in 2024. Voorgesteld wordt van de eenmalig ontvangen overheadbijdrage € 91.000 aan
te wenden voor 2019 en het restant vrij te laten vallen in het rekeningresultaat. Concreet wordt dan
€ 182.000 toegevoegd aan het rekeningresultaat en € 91.000 via resultaatbestemming meegenomen naar
2019. In de kadernota 2020-2023 wordt de structureel wegvallende overheadbijdrage van de gemeente
Haarlemmerliede verwerkt.



Voorts is in 2018 ook een voordeel van circa € 0,125 miljoen ontstaan als gevolg van incidentele budgetten
die in 2018 nog niet zijn uitgegeven, omdat de uitvoering nog noodzakelijk is, wordt voorgesteld om in ieder
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geval deze budgetten mee te nemen naar 2018. Dat is exclusief schadevergoeding Haarlemmerliede en
Spaarnwoude omdat die post hiervoor reeds is meegenomen.
Een doorkijk naar 2019 en volgende jaren
In hoeverre de voor- en nadelen in de jaarrekening 2018 effect hebben voor 2019 en volgende jaren wordt
meegenomen in de voorjaarsnota 2019 en de kadernota 2020-2023.
Voor een integraal overzicht van alle voor- en nadelen (groter dan € 10.000) welke bij hebben gedragen aan het
voordelig resultaat wordt verwezen naar de uitgebreide toelichting bij het onderdeel ‘wat heeft het gekost’ bij de
programma’s. Voor een beknopte toelichting wordt verwezen naar het onderdeel jaarrekening.

3. Voorstel resultaatbestemming 2018
In de samenvatting is reeds aangegeven dat wordt voorgesteld het rekeningresultaat van € 500.079 als volgt te
bestemmen:
a. € 281.000 over te hevelen naar 2019;
b. € 219.079 toe te voegen aan de algemene reserve.
In het vervolg van deze paragraaf worden deze voorstellen nader onderbouwd.
Ad. a)
1. Verkeersonderzoek Heemsteedse Dreef
Overeenkomstig de motie “veilig verkeer Havendreef” van de Raad van 29 november 2018 is in december
2018 met een verkeersonderzoek gestart. Dit onderzoek wordt verder afgerond in 2019. Voorgesteld wordt
daarom het benodigde bedrag (€ 11.500) mee te nemen naar 2019 via resultaatbestemming.
2. Pilot afvalstoffeninzameling wijk Merlenhove
In de voorjaarsnota 2018 is op basis van het raadsvoorstel van 30 november 2017 (A-stuk) € 53.700
geraamd voor de pilot afvalstoffeninzameling. De pilot komt niet ten laste van de afvalstoffenheffing maar
wordt ten laste van de algemene reserve gebracht. Voorgesteld wordt het restant 2018 ad € 46.400 mee te
nemen naar 2019 voor de uitvoering van de pilot en dit ten laste te brengen van de algemene reserve in
2019. Zie programma 9 voor een nadere toelichting.
3. Fietsverbinding Haarlem-Aerdenhout-Heemstede
De gemeente Heemstede heeft in 2013 toegezegd een financiële bijdrage te leveren van € 12.500 voor een
verbinding tussen het nieuwe fietspad langs de N208 met een aantakking naar Vogelpark. De betaling
hiervan willen we pas doen als het ontwerp is vastgesteld en er concreet zicht is op realisatie. De provincie
is echter nog bezig met het uitwerken van het voorlopig ontwerp. De planning van de provincie was om dit in
2018 gereed te hebben, maar dit is niet gelukt. We gaan ervanuit dat de provincie in 2019 het ontwerp
gereed heeft en de realisatieplanning concreter wordt. Voorgesteld wordt de bijdrage van Heemstede mee te
nemen naar 2019 via resultaatbestemming.
4. Nota duurzaamheid 2017-2018
Het resterende bedrag is nog benodigd voor uitgaven aan zonnepanelen op de daken aan de Van der
Waalslaan, een communicatiestrategie die daarmee ook uitvoering geeft aan de motie Maak Inwoners
Wegwijs in Duurzaamheid, energie monitoring gemeentelijk vastgoed en ondersteuning Actieplan
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Voorgesteld wordt het restant 2018 van de nota duurzaamheid ad
€ 45.899 mee te nemen naar 2019 en dit ten laste te brengen van de algemene reserve in 2019.
5. Oversteekplaats Leidsevaartweg – Asterkade
In de najaarsnota 2018 is hier eenmalig rekening mee gehouden door een bedrag te ramen van € 12.000.
Uitvoering vindt in 2019 plaats, zodat voorgesteld wordt dit bedrag mee te nemen naar 2019.
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6. Rekenkameronderzoek
Voor de eerste helft van 2019 staat een onderzoek gepland naar het informatiebeleid en de ICT
voorzieningen. De rekenkamer heeft het verzoek gedaan om het overgebleven budget ad € 15.000 via
resultaatbestemming mee te nemen naar 2019.
7. Initiatief Adriaan Pauwjaar
Naar aanleiding van bijeenkomsten met inwoners is er een kerngroep geformeerd die met veel energie de
activiteiten rond het Adriaan Pauwjaar vormgeeft. Om hen daarin te steunen willen wij hiervoor € 5.000
vanuit het participatiebudget overhevelen naar 2019. Dit startkapitaal geeft de Stichting i.o. enige financiële
ruimte om een start te maken met het opzetten van het jaarprogramma.
8. Informatieplicht energiebesparende maatregelen
Op 1 juli 2019 treed de informatieplicht energiebesparende maatregelen in werking. Dit betreft een
informatieplicht voor de midden- en grootgebruikers. Alle inrichtingen die hieronder vallen dienen per 1 juli
2019 aan het bevoegd gezag gerapporteerd te hebben welke energiebesparende maatregelen zij getroffen
hebben. Voor de uitvoering van de informatieplicht heeft het Rijk gelden ongelabeld aan de gemeentes
uitgekeerd. De gelden zijn bedoeld als ondersteuning voor het uitvoerend bevoegd gezag (dit is de
Omgevingsdienst IJmond). Dit is kenbaar gemaakt in de decembercirculaire van 2018. Omdat uitvoering in
2019 plaats vindt wordt voorgesteld dit bedrag ad. € 5.900 mee te nemen naar 2019 via
resultaatbestemming.
9. Schadevergoeding Haarlemmerliede en Spaarnwoude i.v.m. uittreding IASZ
In 2018 is van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude vanwege de fusie met de gemeente
Haarlemmermeer een schadebedrag ontvangen van € 497.000 in verband met de uittreding uit de IASZ per
1 januari 2019. De financiële gevolgen van de uittreding zijn, volgens de afspraak in de GR, in beeld
gebracht door een onafhankelijke deskundige. De bijdrage valt uiteen in:
- € 67.000 voor projectkosten. Deze zijn in 2018 gemaakt en verwerkt in de jaarrekening 2018.
- € 157.000 voor achterblijvende personeelskosten. Het Heemsteedse deel in de vergoeding voor
achterblijvende personeelskosten ad. 87.000 is toegevoegd aan het rekeningresultaat 2018 omdat de
formatiereductie als gevolg van de uittreding van Haarlemmerliede en Spaarnwoude per 1 januari 2019 is
bereikt. Voorgesteld wordt het Bloemendaalse aandeel ad. € 72.000 via resultaatbestemming mee te
nemen naar 2019 voor verdere afwikkeling richting de gemeente Bloemendaal.
- € 273.000 voor wegvallende overheadvergoeding die berekend is op basis van een staffel 2019 100%
aflopend naar 0% in 2024. Voorgesteld wordt van de eenmalig ontvangen overheadbijdrage € 91.000 aan
te wenden voor 2019 en het restant vrij te laten vallen in het rekeningresultaat. Concreet wordt dan
€ 182.000 toegevoegd aan het rekeningresultaat en € 91.000 via resultaatbestemming meegenomen naar
2019. In de kadernota 2020-2023 wordt de structureel wegvallende overheadbijdrage van de gemeente
Haarlemmerliede verwerkt.
10. Vacaturepot IASZ; overheveling betreft alleen Heemsteedse deel
Het overschot op de vacaturepot IASZ bedroeg in 2018 € 60.000. Deze vacaturepot wordt gevuld door
besparing op salarislasten bij oningevulde vacatures en wordt betaald door Heemstede, Bloemendaal en
Haarlemmerliede en Spaarnwoude gezamenlijk. Met het oog op een goede voortgang van de bedrijfsvoering
wordt voorgesteld het overschot mee te nemen naar 2019. Dit is ook zo besproken in het
portefeuillehoudersoverleg IASZ in december 2018. Het Heemsteedse deel bedraagt € 29.000. Aan
Bloemendaal is het voorstel gedaan om bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 ook hun deel als
resultaatbestemming 2018 op te nemen. Daarnaast dient € 6.000 afgerekend te worden met de uittredende
gemeente Haarlemmerliede. Per saldo wordt voorgesteld om € 35.000 via resultaatbestemming mee te
nemen naar 2019.
11. Re-integratie IASZ; opstarten werkgeversservicepunt
In de collegevergadering van 19 maart 2019 is besloten om uit het overschot op re-integratie ten opzichte
van de begroting 2018 aan te wenden voor de verdere ontwikkeling van het Werkgeversservicepunt
waardoor een optimale matching kan plaats vinden tussen werkgever en werkzoekende met een afstand tot
de arbeidsmarkt. Voorgesteld wordt om via resultaatbestemming € 8.500 mee te nemen naar 2019.
12. Gemeentefonds; middelen voor schulden en armoede
Via het gemeentefonds heeft de gemeente in 2018 € 8.400 ontvangen voor versterking van het
gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van
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armoede, in het bijzonder onder kinderen. Voorgesteld wordt om deze verkregen middelen via
resultaatbestemming € 8.400 mee te nemen naar 2019.
13. Implementatie richtlijn EED (Europese richtlijn Energie Efficiency)
Gemeenten zijn vanaf 2015 als bevoegd gezag verantwoordelijk voor het toezicht op de vierjaarlijkse
uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Deze verplichting vloeit voort uit de implementatie
van de Europese Richtlijn Energie Efficiency (EED). Voor de uitvoeringslasten van deze extra toezichtstaak
worden gemeenten over 2019 gecompenseerd met een bijdrage van € 2,147 miljoen. Dit bedrag is, zoals
aangekondigd in de septembercirculaire 2018, gebaseerd op de evaluatie van de energie-auditplicht die in
2018 heeft plaatsgevonden. Bovenop deze bijdrage ontvangt de VNG van het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat € 50.000 voor het landelijk opererende Kernteam EED. Deze bijdrage loopt niet via het
gemeentefonds. Voor Heemstede gaat het om € 4.200. Dit is kenbaar gemaakt in de septembercirculaire
van 2018. Omdat uitvoering in 2019 plaats vindt wordt voorgesteld dit bedrag mee te nemen naar 2019 via
resultaatbestemming.
Ad. b) Toevoeging aan de algemene reserve (€ 219.079)
Het rekeningresultaat 2018 is hoger dan de naar 2018 over te hevelen budgetten. Voorgesteld wordt het
overschot van € 219.079 toe te voegen aan de algemene reserve.
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4. Recapitulatie: overzicht lasten en baten
Hierna wordt een overzicht gepresenteerd van lasten en baten per programma van de begroting 2018 na
wijziging en de rekening 2018.
begroot 2018 ultimo
Lasten
Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Baten

12.870.682 39.099.424

rekening 2018

Saldo
26.228.742

Lasten

Baten

Saldo

13.720.737 39.342.472

-25.621.735

Programma 1 Veiligheid

1.741.991

5.350

1.736.641

1.804.182

13.342

1.790.840

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

4.990.755

47.000

4.943.755

4.869.287

176.418

4.692.869

Programma 3 Economie

135.035

46.400

88.635

132.644

47.254

85.390

Programma 4 Onderwijs

2.360.912

28.126

2.332.786

2.336.176

30.039

2.306.137

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

4.517.081

337.806

4.179.275

4.600.169

375.430

4.224.739

19.769.309

5.923.090

13.846.219

18.958.206

6.812.499

12.145.707

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

6.828.964

6.229.045

599.919

6.723.537

6.138.004

585.533

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke
ordening en stedelijke vernieuwing

1.660.058

1.754.359

-94.301

1.460.596

1.413.871

46.725

54.874.787 53.470.600

1.404.187

54.605.534 54.349.329

256.205

Programma 6 Sociaal domein

Saldo van baten en lasten
Mutaties reserves
Resultaat

2.499.484

3.903.671

-1.404.187

57.374.271 57.374.271

0

3.509.378

3.765.583

-256.205

58.114.912 58.114.912

0

5. Wat is bereikt in 2018
Het jaarverslag 2018 geeft de ontwikkelingen en resultaten over 2018 weer. Een aantal van de ontwikkelingen
en resultaten uit 2018 worden hieronder uitgelicht. Deze resultaten kunnen geschaard worden onder een viertal
thema’s: democratisch, duurzaam, sociaal en veilig Heemstede.
Democratisch Heemstede
Op 21 maart 2018 konden de inwoners van Heemstede tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hun stem
uitbrengen. Met een opkomst van meer dan 65% ligt de stembusgang in Heemstede ver boven het landelijk
gemiddelde van 55%. Naast de verkiezingen konden inwoners en ondernemers ook op andere manieren hun
stem laten horen. Zo is het kruispunt Heemsteedse Dreef-Camplaan aangewezen als een participatieproject om
samen met omwonenden en andere geïnteresseerden te komen tot een gedragen ontwerp voor een veiliger
kruispunt. Middels een uitgebreid participatietraject is in overleg met de buurt een proef met afvalinzameling in
de wijk Merlenhoven gestart. En is met de input van inwoners tijdens drukbezochte participatiebijeenkomsten het
concept Actieplan Aanpak Verkeersdruk opgesteld. Het ontwerp van Havenlab voor de haven van Heemstede is
uitgewerkt tot een definitief plan. Ook is in het collegeakkoord een heel hoofdstuk opengelaten en budget
gereserveerd voor de inbreng van de gemeenteraad, inwoners, maatschappelijke instanties, ondernemers en
andere belanghebbenden.
Op het gebied van dienstverlening heeft Heemstede zich met name op digitaal vlak verder geoptimaliseerd. Het
doorgeven van verhuizingen is vereenvoudigd en zijn er voorbereidingen getroffen om nieuwe dienstverlening
aan te bieden zoals het online regelen van een huwelijk. Ook zijn formulieren geschikt gemaakt voor mobiel
gebruik op smartphones en tablets. Vragen van inwoners worden direct beantwoord via Facebook, Twitter,
Messenger en WhatsApp. Hiernaast is het open data portaal verder uitgebreid met nieuwe datasets. Zo is er
onder andere een erfgoedkaart en een gladheidsbestrijdingskaart bijgekomen. De gemeente blijft het open data
portaal bijhouden, verbeteren en verrijken.
Duurzaam Heemstede
De gemeente Heemstede heeft zich tot doel gesteld om in 2050 klimaatneutraal te zijn, met een klimaatneutrale
gemeentelijke organisatie in 2030. Deze doelstelling vloeit voort uit de ondertekening van het klimaatakkoord dat
in Parijs eind 2015 is opgesteld. De bouw van appartementen op het terrein ten zuiden van het Spaarne
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Gasthuis wordt, zoals is opgeroepen in een unaniem door de gemeenteraad aangenomen motie, duurzaam en
gasloos uitgevoerd. Op het terrein van het voormalige Nova College, genaamd Slottuin, is de bouw gestart van
33 zorgwoningen en 62 grondgebonden woningen, waarvan 22 sociale huurwoningen. Ook deze woningen
worden duurzaam en gasloos uitgevoerd. Met de MRA-gemeenten zijn afspraken gemaakt dat nieuwbouwwoningen na 1 februari 2018 zonder aardgasaansluiting worden opgeleverd.
In 2018 is een nieuw beleidsplan voor openbare verlichting (planperiode 2018-2022) vastgesteld, waarin
rekening gehouden is met de doelstellingen geformuleerd in de Duurzaamheidsnota. Heemstede doet mee aan
de monitoring van de Energieakkoord-doelstellingen voor openbare verlichting (OVL) en verkeersregelinstallaties (VRI’s) van het rijk. De besparing die t.o.v. 2013 bereikt is, wordt nu voor openbare verlichting en VRI’s
tezamen geschat op 17%.
Alle inwoners worden via diverse communicatiemiddelen gestimuleerd om hun afval te scheiden. Daarnaast is in
2018 gestart met de voorbereiding van een proef met een nieuwe manier van afvalinzameling in de wijk
Merlenhoven. Samen met een klankbordgroep van inwoners is de proef aangescherpt en deze proef zal begin
2019 in uitvoering gaan. In het openbaar groen worden geen chemische middelen toegepast. Heemstede heeft
het Convenant ‘bijvriendelijk handelen’ ondertekend. Op verschillende plekken in de gemeente wordt
bijenvriendelijk beheer toegepast. Ook is er in 2018 volop (snoei)advies aan particulieren gegeven met het oog
op behoud van de bomen en is het belang van groene tuinen bij onze inwoners onder de aandacht gebracht.
De gemeente wil een levendige lokale economie. De gemeente faciliteert waar mogelijk de ondernemers om
elkaar te ontmoeten. De gemeente heeft naast inwoners nu ook ondernemers en zzp-ondernemers betrokken bij
HeemSteeds Duurzamer. De gemeente heeft dankzij een schenking uit een erfenis een educatieve speellocatie
bij de kinderboerderij aangelegd. Hier kunnen jonge kinderen op een actieve manier met klimaat en energie te
maken krijgen. Bij de begraafplaats is in 2018 een locatie voor uitvaarten in de open lucht opgeleverd en is
gestart met de daadwerkelijke aanleg van het project urnenbos. Voor de open lucht locatie is gekozen voor
circulair meubilair.
Sociaal Heemstede
De gemeente wil voldoende en adequate huisvesting van het onderwijs bieden. Daarvoor is nieuwbouw,
uitbreiding en herstel nodig. Om dit uit te voeren heeft de gemeente samen met de schoolbesturen van de
Heemsteedse basisscholen een Integraal Huisvestingsplan opgesteld. De gemeenteraad heeft ingestemd met
nieuw beleid voor peuteropvang. Hierdoor kunnen ouders die niet aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag
een vergoeding van de gemeente ontvangen. Ook is de financieringsstructuur tussen het peuterspeelzaalwerk
en de kinderopvang geharmoniseerd. De aanpassing van gemeentelijke speellocaties wordt waar mogelijk op
basis van participatie ingestoken. Naar aanleiding van bewonersinitiatieven zijn drie locaties uitgebreid:
Korhoenlaan, Struijckenlaan en de Slotlaan. Twee locaties zijn volledig vernieuwd: Lieven de Keylaan en Plein1.
De gemeente heeft voor het beheer en de exploitatie van sportpark, sporthal en zwembad Groenendaal een
huurovereenkomst en een beheer- en exploitatieovereenkomst gesloten met Sportplaza Heemstede BV. Deze
overeenkomsten zijn in 2018 verlengd en lopen tot 1 juli 2024.
In de zomer van 2018 heeft de gemeente haar bouwwerkzaamheden voor Plein1 afgerond. In augustus 2018
heeft de Bibliotheek Zuid-Kennemerland, samen met de andere huurders haar intrek genomen in het verbouwde
pand aan het Julianaplein. Deze multifunctionele accommodatie biedt een breed voorzieningenaanbod met
organisaties die actief de verbinding zoeken tussen werk, zorg, welzijn, educatie, kinderopvang, veiligheid en
cultuur. WIJ Heemstede, dat ook in Plein1 is gehuisvest, heeft een subsidie gekregen voor een projectplan om
tot het digitaal vrijwilligersplatform WeHelpen te komen.In 2018 is er, als pilot, een kledingcadeaukaart
beschikbaar gesteld voor alle kinderen die in Heemstede opgroeien in een gezin met een minimuminkomen. Het
budget vanuit het Rijk voor de bestrijding van armoede onder kinderen is volledig benut.
Veilig Heemstede
De gemeente heeft samen met de politie en woningbouwverenigingen verschillende activiteiten ondernomen
voor een veilige woon- en leefomgeving. Voorbeelden hiervan zijn voorlichting over het voorkomen van
inbraken, een overlastspreekuur, maatregelen om fietsendiefstallen terug te dringen en nieuwe inwoners hebben
informatie en een uitnodiging gekregen over Burgernet. Door de bijna 100 nieuwe aanmeldingen is 11% van de
inwoners bij Burgernet aangesloten en zijn er het afgelopen jaar 35 Burgernetacties uitgevoerd. De WhatsApp
groepen hebben een doorstart gemaakt met nieuwe beheerders. De politie voorziet deze groepen van actuele
informatie ten behoeve van alertering.
Om het station en omgeving schoon, heel en veilig te houden heeft de gemeente met NS, ProRail en politie een
beheerconvenant afgesloten. Voor een beter gebruik van de stalling is de bewaakte fietsenstalling een Zelf-
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Service-Fietsenstalling geworden. Voor parkeermogelijkheden nabij het station zijn er in de Indische wijk
parkeermogelijkheden voor auto’s bijgekomen. De gemeente heeft zich ingezet voor het verhogen van
verkeersveiligheid voor met name kwetsbare verkeersdeelnemers. Het aantal 30 km zones is uitgebreid.
Rondom scholen zijn daarnaast verbeteringen aan de infrastructuur uitgevoerd. De verbetering van de
verkeersdoorstroming en vermindering van de verkeersdruk wordt regionaal opgepakt. Ook heeft de gemeente
zich gericht op de regionale voorbereiding van de realisatie van nieuwe- en verbeterde wandel en
fietsverbindingen.

6. Analyse mutaties in reserves 2018
In het Besluit Begroting en Verantwoording worden mutaties in reserves niet gezien als baten of lasten. Daarom
is voorgeschreven dat zowel bij de begroting als bij de rekening eerst een overzicht wordt gegeven van het
gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten (exclusief mutaties reserves). Daarna wordt het gerealiseerde
resultaat (incl. mutaties reserves) bepaald.
In 2018 heeft de gemeente Heemstede € 54.105.455 uitgegeven en € 54.349.329 ontvangen. Het resultaat vóór
de mutaties in de reserves komt uit op een bedrag van € 243.874 (positief). De mutaties in de reserves zijn door
de raad bij de begroting en via tussentijdse besluiten, zoals de voor- en najaarsnota en nota reserves en
voorzieningen, reeds bepaald. Per saldo wordt een bedrag van € 256.205 (€ 3.765.583 minus € 3.509.378)
onttrokken aan de reserves zodat een voordelig rekeningresultaat ontstaat van € 500.079.
toevoeging
reserves

Omschrijving mutatie
Algemene reserve
Toevoeging rekeningresultaat 2017 aan de algemene reserve

onttrekking
reserves

133.394

Fasering stijging afvalstoffenheffing
Instellen bestemmingsreserve Haven
Resultaatbestemming nota duurzaamheid
Pilot afvalinzameling

300.000
2.000.000
61.101
7.300

Administratieve verwerking resultaat 2017 ad € 706.394 jaarrekening 2018:
Overheveling rekeningsresultaat 2017 naar algemene reserve
Bestemming rekeningsresultaat 2017

133.394
573.000

Reserve centralisatie gemeentelijke huisvesting
Afschrijving verbouwing en afschrijving raadhuis 2018

129.925

Reserve huisvesting buitendiensten aan de Cruquiusweg
Afschrijving 2018

51.500

Reserve aanleg oevers en brug Plan Watertoren
Afschrijving 2018

41.217

Reserve multifunctionele accommodatie Plein 1 (Julianalaan 1)
Afschrijving 2018

38.000

Reserve Haven
Vorming reserve haven

2.000.000

Reserve 1% regeling kunst
Restauratie kapel en kunstwerken in openbare ruimte

15.195

Reserve PW Inkomensdeel, IOAW, IOAZ en BBZ
Voordelig resultaat BUIG (WWB, IOAW, IOAZ en BBZ-starters)
Nadelig resultaat BBZ

190.063
5.965

Reserve begraafplaats
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Voordelig resultaat uitvaartverzorging

14.736
toevoeging
reserves

Omschrijving mutatie
Reserve implementatie omgevingswet
Kosten voorbereiding implementatie omgevingswet

onttrekking
reserves
45.880

Reserve investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3
Sanering Havendreef

17.057

Reserve statushouders
Vorming reserve statushouders
Kosten o.b.v. sociaal programma statushouders

361.000
84.739

Reserve decentralisaties Wmo en Jeugdwet
Overschot integratie-uitkering Wmo 2015 en werkelijke uitgaven 2018
Overschot integratie-uitkering Jeugdwet en werkelijke uitgaven 2018
Overschot integratie-uitkering Wmo 2007 en werkelijke uitgaven 2018
Nadelig resultaat WSW
Bijdrage aan landelijke knelpuntenpot sociaal domein (via gemeentefonds)
Inhaalafschrijving sportvelden gemeentelijk sportcomplex
Incidentele subsidie stichting WIJ i.v.m. We helpen
Inhaalafschrijving pand Julianaplein 1
Totaal mutaties in de reserves 2018

308.022
227.827
274.336
2.593
125.000
13.606
74.799
45.312
3.509.378

3.765.583

7. Overige financieel relevante punten
Stand algemene reserve
De algemene reserve heeft op 31 december 2018 (exclusief resultaatbestemming) een omvang van afgerond
€ 4,5 miljoen. Dit betreft een afname van € 2,2 miljoen ten opzichte van de stand per 1 januari 2018. Conform de
BBV-wetgeving wordt het rekeningresultaat 2017 van € 133.394 in 2018 formeel toegevoegd aan de algemene
reserve. Daarnaast neemt de algemene reserve af als gevolg van fasering stijging afvalstoffenheffing € 300.000
(kadernota 2018-2021), instellen bestemmingsreserve haven € 2.000.000, nota duurzaamheid € 61.101 en pilot
afvalinzameling Merlenhove € 7.300.
Stand reserve decentralisaties Wmo en Jeugdwet (sociaal domein)
De reserve decentralisaties Wmo en Jeugdwet heeft per 31-12-2018 een omvang van € 8,1 miljoen. Dit betreft
een toename van € 0,5 miljoen ten opzichte van de stand per 1-1-2018. Het voordelig resultaat 2018 op de Wmo
2015 en 2007 en Jeugdwet van € 0,8 miljoen is gestort in deze reserve. Hier tegenover staan onttrekkingen uit
de reserve decentralisaties Wmo en jeugdwet in verband met inhaalafschrijvingen sportvelden/pand Julianaplein
1 € 59.000, subsidie WIJ Heemstede inzake WeHelpen 75.000, nadelig saldo WSW € 3.000 en een bijdrage aan
landelijke knelpuntenpot sociaal domein € 125.000.
Riool- en afvalexploitatie
De rioolexploitatie sluit met een positief saldo van € 176.000. Dit wordt verrekend met de voorziening riolering.
De stand van de voorziening bedraagt per 31-12-2018 € 447.884. De afvalexploitatie sluit met een negatief
saldo van € 121.000 waarvan € 105.700 ten laste van de voorziening afvalstoffen is gebracht waardoor deze
voorziening per 31-12-2018 leeg is. Het resterende nadeel is ten laste van de rekeningresultaat 2018 gebracht.
Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de Paragraaf lokale heffingen.
Investeringen
In het jaar 2018 is voor € 6,0 miljoen geïnvesteerd in de gemeente. De belangrijkste investeringen zijn gedaan in
riolering Rivierenwijk Noord, aanpassing multifunctionele accommodatie Julianalaan 1, aankoop pand Kerklaan
61 (vm politiebureau), beschoeiing Van Merlenvaart en Ringvaart, herinrichting Wilhelminaplein, aankoop 2
personenbussen en mobiele werkplekken. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar bijlage 1.

Inleiding

13

Rekening 2018

8. Verklaring accountantscontrole
De externe accountant moet een expliciet oordeel uitspreken over de rechtmatige totstandkoming van de in de
jaarrekening opgenomen baten, lasten en balansmutaties. Wij zijn verheugd dat wij zowel een goedkeurende
controleverklaring verkrijgen voor de getrouwheid als de rechtmatigheid.

9. Leeswijzer
De jaarstukken over 2018 van de gemeente Heemstede bestaan uit verschillende onderdelen. Deze onderdelen
worden hierna kort toegelicht. Bij de samenstelling van het jaarverslag 2018 is aansluiting gezocht bij de
begroting van het overeenkomstige jaar. Dit betekent dat er verantwoording wordt afgelegd over de in de
begroting 2018 gepresenteerde programma’s, aangevuld met een aantal paragrafen.
Jaarverslag
In dit deel wordt verslag gedaan van het gerealiseerde beleid van de 9 programma’s, waarmee in Heemstede in
2018 werd gewerkt. Tevens wordt aandacht geschonken aan de 8 paragrafen.
Jaarrekening
Dit deel bestaat uit een recapitulatie van de baten en lasten per programma, de balans per 31 december 2018
en per 31 december 2017 en de ontvangen controleverklaring van onze accountant Astrium
Overheidsaccountants. Voorts wordt in dit deel aandacht geschonken aan de zogenaamde SISA
verantwoording. De afkorting SISA staat voor Single Information en Single Audit. De invoering van SISA is
bedoeld om de administratieve lasten te verminderen. Tot slot is in dit onderdeel de WNT (Wet Normering
Topinkomens)-verantwoording opgenomen. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige
beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector.
Bijlagen
Voorts bevatten de jaarstukken enkele bijlagen:
 Overzicht lopende kredieten;
 Overzicht afgesloten kredieten;
 Collegeverklaring ENSIA.
Tot slot is het raadsbesluit inzake de vaststelling van de jaarstukken 2018 opgenomen.
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10. Samenstelling van het gemeentebestuur
Samenstelling van de gemeenteraad
Het aantal leden van een gemeenteraad is afhankelijk van het aantal inwoners. De raad van Heemstede telt 21
leden (zetels) die om de vier jaar door de kiesgerechtigde inwoners worden gekozen. De huidige gemeenteraad
van Heemstede is gekozen op 21 maart 2018. De zetelverdeling is als volgt:
HBB:
VVD:
D66:
GroenLinks:
CDA:
PvdA:

7 raadsleden
5 raadsleden
3 raadsleden
3 raadsleden
2 raadsleden
1 raadsleden

Samenstelling van het College van Burgemeester en Wethouders
mw. mr. A.C. (Astrid) Nienhuis
Burgemeester
Portefeuille:
• Veiligheid, openbare orde en integrale handhaving
• Ambtelijke samenwerking
• Coördinatie regionale samenwerking
• Bedrijfsvoering excl. financiën
• Dienstverlening
• Omgevingswet
• Duurzaamheid
• Bestuurlijke vernieuwing en participatie
mw. drs. A. (Annelies) van der Have
HBB wethouder
Portefeuille:
• Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
• Openbare ruimte en onroerend goed
• Omgevingswet (coördinerend portefeuillehouder)
• Duurzaamheid en afval
• Bestuurlijke vernieuwing en participatie (coördinerend portefeuillehouder)
mw. drs. N. (Nicole) Mulder
GroenLinks wethouder
Portefeuille:
• Financiën
• Verkeer, vervoer en waterstaat
• Economie, incl. vertegenwoordiging in deelnemingen
• Landschap, natuur en recreatie
• Omgevingswet
• Duurzaamheid en milieu, incl. energietransitie (coördinerend portefeuillehouder)
• Bestuurlijke vernieuwing en participatie
dhr. drs. S. (Sjaak) Struijf
PvdA wethouder
Portefeuille:
• Sociaal domein
• Sport en cultuur
• Onderwijs
• Omgevingswet
• Duurzaamheid
• Bestuurlijke vernieuwing en participatie

Inleiding

15

Rekening 2018

11. Kerngegevens
2015
werkelijk
A. Sociale structuur
aantal inwoners per 1 januari

2016
werkelijk

2017
werkelijk

2018
werkelijk

26.480

26.766

26.936

27.080

239

261

254

253

965 ha.

965 ha.

965 ha.

965 ha.

16 ha.

16 ha.

16 ha.

16 ha.

aantal woonruimten per 1 januari

12.321

12.520

12.808

12.874

lengte van landwegen
lengte van de waterwegen

88 km.
4 km.

88 km.
4 km.

88 km.
4 km.

88 km.
4 km.

132 ha.

132 ha.

132 ha.

132 ha.

46 ha.
76 ha.
10 ha.

46 ha.
76 ha.
10 ha.

46 ha.
76 ha.
10 ha.

46 ha.
76 ha.
10 ha.

50.316

49.671

53.609

54.606

5.855

6.023

6.272

6.207

algemene uitkering gemeentefonds ultimo boekjaar

26.661

27.884

27.387

28.021

boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven (per 1 januari)
waarvan:
- materiële vaste activa met economisch nut
- materiële vaste activa met maatschappelijk nut
- immateriële vaste activa
- financiële vaste activa

56.168

56.441

56.640

58.364

39.600
14.271
0
2.297

39.810
14.294
0
2.337

40.080
14.283
0
2.277

40.378
15.707
0
2.279

vaste schuld (per 1 januari)
aflossing langlopende geldleningen o/g:
- reguliere aflossing

31.686

28.884

26.082

23.280

2.802

2.802

2.802

2.575

reserves van de algemene dienst (per 1 januari)
voorziening van de algemene dienst (per 1 januari)

19.461
7.221

18.337
10.375

20.072
10.766

22.372
9.013

aantal uitkeringsgerechtigden per 1 januari
B. Fysieke structuur
oppervlakte gemeente
waarvan:
binnenwater

openbaar groen
waarvan:
wandelplaatsen en plantsoenen
wandelbos ''Groenendaal''
begraafplaats
C. Financiële structuur (bedragen x € 1.000)
uitgaven exploitatie ultimo boekjaar (exclusief mutaties
reserves, inclusief resultaat)
opbrengst onroerende-zaakbelastingen
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Opbouw programma’s
Inleiding
Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) dient een jaarverslag opgesteld te
worden die bestaat uit programma's en paragrafen. Voorts dienen de ramingen van het begrotingsjaar 2018 en
de jaarrekeningcijfers 2018 in beeld gebracht te worden. Ook is het verplicht om de jaarrekeningcijfers van het
voorgaande jaar (2017) op te nemen. In de begroting 2018 en het jaarverslag 2018 van de gemeente
Heemstede wordt gewerkt met 9 landelijk uniforme programma's en 8 paragrafen.
Elk programma is als volgt ingedeeld:
-

Wat hebben we bereikt?
Hierin wordt aangegeven wat de ambities zijn per programma. Daarnaast wordt aangegeven welke
beleidsnotities en verordeningen op de uitvoering van het programma van toepassing zijn.

-

Wat hebben we ervoor gedaan?
Per programma wordt het gerealiseerde beleid 2018 beschreven per beleidsdoel. Elk beleidsdoel is vertaald
in concrete activiteiten.

-

Wat hebben we gemeten?
Het gerealiseerde beleid 2018 is zoveel mogelijk voorzien van te leveren prestaties/indicatoren. Met ingang
van 2018 zijn -naast de “eigen” beleidsindicatoren- een aantal wettelijk verplichte indicatoren per programma
opgenomen.

-

Wat heeft het gekost?
Bij dit onderdeel wordt aangegeven hoeveel geld is uitgegeven om het gemeentelijk beleid in 2018 te
realiseren. De lasten en baten per programma zijn nader onderverdeeld naar de wettelijk verplichte
taakvelden. De wettelijke taakvelden zijn vervolgens nader uitgesplitst naar de gemeentelijke subtaakvelden.
Financiële afwijkingen op subtaakniveau tussen begroting 2018 en rekening 2018 groter of gelijk aan
€ 10.000 worden toegelicht.
De totale lasten en baten per programma worden grafisch uitgedrukt in een zogenoemde “taartpunt”. De
lasten en baten per programma in deze grafiek zijn inclusief de mutaties in de reserves.

Aandachtspunt: De (algemene) overheadkosten staan met ingang van 2017, conform de BBV-wetgeving,
centraal verantwoord in de begroting en het jaarverslag (programma 0). Onder (algemene) overheadkosten
wordt verstaan: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het
primaire proces (lasten ondersteunende afdelingen zoals financiën, P&O, facilitair, hiërarchisch leidinggevenden
primair proces, huisvesting, ICT etc). De overheadkosten primair proces (personeelskosten afdelingen primair
proces) worden -conform wetgeving- wel toegerekend aan de subtaakvelden.
Daarnaast wordt in de paragrafen via dwarsdoorsneden ingegaan op belangrijke beheersmatige aspecten die
niet onder één programma vallen. Opgenomen zijn de voorgeschreven paragrafen: lokale heffingen,
weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden
partijen, grondbeleid, alsmede de paragraaf taakstellingen op advies van onze toezichthouder Provinciale Staten
Noord-Holland.

Opbouw programma’s
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Inhoud programma
Het programma omvat:
 Het bestuur is onderverdeeld in raad en commissies, college van B&W en griffie.
 De dienstverlening aan de burgers en het organiseren van verkiezingen.
 Een groot deel van de gemeentelijke inkomsten zoals de algemene uitkering uit het gemeentefonds (incl.
integratie-uitkeringen sociaal domein), gemeentelijke belastingen (met name de onroerende
zaakbelastingen) en inkomsten uit aandelenbezit (Eneco Groep en Stedin Groep, Bank Nederlandse
Gemeenten en Meerlanden).
 De lasten en baten van de (algemene) overhead.
 Diverse stelposten, de stortingen aan en onttrekkingen uit de reserves en de post onvoorzien voor
onverwachte noodzakelijke (kleine) uitgaven.

1. Wat hebben we bereikt?


Een toegankelijk, transparant en betrouwbaar bestuur dat intensief samenwerkt met inwoners, bedrijven,
andere overheden en maatschappelijke instellingen. Belangrijk is dat inwoners zich gehoord voelen door de
gemeente en dat de woonomgeving en voorzieningen in het dorp aansluiten op hun verwachtingen.
Een financieel stabiele en gezonde gemeente.



Relevante beleidsnota’s:








Uitgangspunten dienstverlening gemeente Heemstede (2017)
Financiële verordening 2018 gemeente Heemstede
Controleverordening artikel 213 (2003)
Verordening betreffende doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken artikel 213a (2004)
Treasurystatuut (2015)
Nota activabeleid (2017)
Nota reserves en voorzieningen – weerstandsvermogen (2014)

2. Wat hebben we ervoor gedaan?
Beleidsdoel
Burgers betrekken bij besluitvorming
Activiteiten
Het onderwerp participatie is een steeds belangrijker aspect geworden bij de vorming van beleid en bij projecten
en initiatieven. In 2018 is hier op verschillende manieren aandacht aan besteed.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heeft het nieuwe college in het collegeakkoord aangegeven op
zoek te willen gaan naar vormen die de kloof tussen de inwoners en de gemeente verkleint en die aan
participatie van inwoners en het sociaal middenveld meer gewicht toekent. In 2018 is gestart met de
voorbereiding van dit traject. Het opstellen van beleid over participatie maakt hier onderdeel van uit.
Binnen de ambtelijke organisatie is in 2018 meer ruimte gegeven aan de projectleider van de interne leergang
´Open je Blik´ om zich ook met de ontwikkeling van participatie in het algemeen bezig te kunnen houden.
Vanaf januari 2019 is hiervoor de functie van programmamanager participatie opgenomen in de begroting.
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Daarnaast is de ambtelijke organisatie in 2018 gestart met het trainen van medewerkers in het projectmatig
werken. Hierbinnen is ook specifiek aandacht voor participatie. Deze wijze van werken helpt om al bij de start te
kunnen bepalen wie belanghebbenden zijn, wie welke rol heeft, welke ruimte er voor participatie is en tenslotte
hoe de participatie wordt vormgegeven.

Beleidsdoel
Stimuleren burgerinitiatieven
Activiteiten
In het collegeakkoord 2018-2022 is in hoofdstuk 3 nadrukkelijk ruimte geboden aan initiatieven van inwoners.
Voor dit hoofdstuk is in de begroting een reserve nieuwe initiatieven ingesteld van € 200.000.
De wijze waarop dit wordt ingevuld wordt in 2019 bepaald.
Daarnaast zal ook het bij beleidsdoel ´Burgers betrekken bij besluitvorming´ genoemde proces mogelijk nieuwe
inzichten geven in de wijze waarop initiatieven van inwoners hun plek vinden in de samenleving.
Ook binnen de ambtelijke organisatie blijft aandacht voor dit onderwerp. In 2018 is een aantal
participatieprojecten intern geëvalueerd. Dit heeft geresulteerd in een set aan tips die gebruikt kunnen worden in
participatietrajecten en kunnen helpen initiatieven verder te brengen. Daarnaast is eind 2018 gestart met een
vervolg op de leergang.

Beleidsdoel
Excellente dienstverlening op menselijke maat
Activiteiten
De inwoners van Heemstede mogen verwachten dat het gemeentebestuur zorgt voor excellente service. Hoewel
online dienstverlening hierbij in toenemende mate een belangrijke rol speelt, blijft het contact met inwoners,
zowel op het raadhuis als op straat of in de wijk, van groot belang.
Online dienstverlening
Verbeterde websites Sociale Zaken en Belastingen
In 2018 zijn nieuwe toptakewebsites ontwikkeld voor Sociale zaken (IASZ) en Belastingen (GBKZ). Toptaken
zijn de belangrijkste taken (producten en diensten) waarvoor burgers gemeentelijke websites bezoeken. Deze
worden compact en in begrijpelijke taal beschreven en op een logische plek opgenomen zodat ze makkelijk
gevonden kunnen worden. Op basis van analyse van het bezoekersgedrag wordt het aanbod continu
aangepast. Alle informatie voldoet aan de ‘webrichtlijnen’ zodat deze ook voor mensen met een visuele
handicap goed raadpleegbaar is.
Burgerzaken en WhatsApp
De online dienstverlening op het gebied van burgerzaken is in 2018 verder geoptimaliseerd. Bijvoorbeeld het
doorgeven van verhuizingen is vereenvoudigd. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen om nieuwe
dienstverlening aan te bieden zoals het online regelen van een huwelijk. Ook zijn formulieren geschikt gemaakt
voor mobiel gebruik op smartphones en tablets. Na Facebook, Twitter en Messenger is in 2018 ook WhatsApp
ingericht voor contact tussen inwoners en de gemeente. Het beantwoorden van vragen via deze nieuwe kanalen
(webcare) wordt uitgevoerd door de publieksbalie i.s.m. het OnlineTeam.
Landelijke initiatieven
Bij de doorontwikkeling van de online dienstverlening sluiten we aan op de ambities van het landelijke
programma ‘Overheidsbrede dienstverlening 2020’ en ‘Samen organiseren’ van VNG. Vanuit dit principe nemen
gemeenten samen de ontwikkeling van de digitale overheid ter hand in plaats van steeds zelf het wiel uit te
vinden. Heemstede is verder betrokken bij landelijke werkgroepen die gericht zijn op de ontwikkeling van
innovatieve online dienstverlening in Nederland zoals het verstrekken van waardedocumenten via blockchaintechnologie.
Omgevingswet
In het kader van de nieuwe Omgevingswet zijn in 2018 voorbereidingen getroffen om aan te sluiten op het
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit DSO vormt de basis voor het vernieuwde Omgevingsloket Online. Met
behulp hiervan kunnen inwoners of ondernemers die iets willen doen in de fysieke omgeving, online opzoeken of
hun plannen passen binnen de omgevingsvisie voor het gebied. Zie ook programma 8 Volkshuisvesting,
ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing voor een nadere toelichting.
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Beheer en gebruik van data
De gemeente is verantwoordelijk voor verschillende basisregistraties die de basis vormen voor de (online)
dienstverlening van de overheid, zoals adressen, persoonsgegevens, WOZ- en geo-informatie. Door deze aan
elkaar te koppelen kan de overheid snel over betrouwbare en actuele gegevens beschikken. Bovendien hoeven
inwoners en bedrijven niet telkens opnieuw hun gegevens te verstrekken aan overheden. Door het koppelen van
data komt er ook steeds meer (feitelijke) informatie beschikbaar voor het nemen van beslissingen.
Open data
Open data zijn openbare gegevens die door de overheid vrij beschikbaar gesteld worden. Derden, zoals
ontwikkelaars van apps, kunnen deze gegevens hergebruiken om informatieproducten te maken.
Een voorbeeld is de gratis app ‘OmgevingsAlert’ die Heemstedenaren informatie geeft over aangevraagde en
verleende bouwvergunningen in hun buurt. De gemeente zorgt dat de ‘open datasets’ die via de gemeentelijke
website (https://www.heemstede.nl/over-de-gemeente/open-data/) beschikbaar worden gesteld, up-to-date
worden gehouden. In 2018 is het open data portaal verder uitgebreid met nieuwe datasets. Zo is er onder
andere een erfgoedkaart en een gladheidsbestrijdingkaart bijgekomen. De gemeente blijft het open data portaal
bijhouden, verbeteren en verrijken.
Basisregistratie Grootschalige Topografie landelijk beschikbaar
Geo-informatie speelt een belangrijke rol in de communicatie en informatievoorziening tussen overheden
onderling en tussen de overheid, burgers en bedrijven. De gemeente is verantwoordelijk voor het bijhouden van
de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Dit is een landelijke kaart waar op maaiveldniveau de
verschillende onderdelen zichtbaar zijn, zoals onder andere water, wegen, gebouwen en groen.
De kaart is via een landelijke voorziening voor iedereen raadpleegbaar of als open data beschikbaar.
De gemeente zorgt ervoor dat gegevens continu up-to-date zijn. Vanaf 2018 is er een inhaalslag gemaakt met
het verwerken van achterstallige mutaties en wordt de inhoudelijke kwaliteit van de data verder verbeterd
(geometrische afbakening, objectkwalificatie, etc.).
Datagestuurd werken
Om datagestuurd werken te ondersteunen worden (grote hoeveelheden) data uit verschillenden interne en
externe bronnen aan elkaar gekoppeld en geanalyseerd. Daardoor ontstaan nieuwe inzichten en kunnen
gefundeerde beslissingen over onderwerpen genomen worden. In Heemstede zetten we voorzichtig de eerste
stappen op dit vlak waarbij we vanuit (kleine) experimenten leren. Hierbinnen zijn ook privacyaspecten en
informatiebeveiliging belangrijke issues. Ook wordt samenwerking gezocht met (omliggende) gemeenten.

Beleidsdoel
Integraal samenwerken
Activiteiten
Samenwerken in netwerken
De huidige (complexe) maatschappelijke vraagstukken vragen om een integrale benadering waarbij vanuit
verschillende invalshoeken en in samenhang aan oplossingen gewerkt wordt. Steeds meer werkt de gemeente
binnen relevante netwerken actief samen met andere gemeenten en maatschappelijke partners.
In 2018 is er meer aansluiting gezocht bij de samenwerking binnen de Metropool Regio Amsterdam, zowel
bestuurlijk als ambtelijk. Samen met de partnergemeenten zijn regionale bijeenkomsten georganiseerd en
worden de eerste stappen gezet om de opgaven die een regionale aanpak vergen geïnventariseerd. Ook
ambtelijk draagt Heemstede daaraan bij. In 2019 wordt dit verder uitgewerkt.
Overzicht samenwerkingsvormen
In paragraaf 6 (‘Verbonden partijen’) staat een overzicht van alle (inter)gemeentelijke samenwerkingsvormen
waaraan de gemeente deelneemt en daarin een financieel en bestuurlijk belang heeft. Onderstaand een korte
samenvatting van de Heemsteedse verbonden partijen.
a. vennootschappen (NV’s):BNG Bank, Eneco, Stedin en Meerlanden;
b. stichtingen: Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) en Stichting Openbaar Onderwijs
Zuid-Kennemerland (STOPOZ);
c. gemeenschappelijke regelingen: Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), Gemeentebelastingen
Kennemerland Zuid (GBKZ), Paswerk, Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland en
Omgevingsdienst IJmond.
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Samenwerkingsverbanden waarbij Heemstede fungeert als centrumgemeente worden beschouwd als deel van
de gemeentelijke organisatie van Heemstede en zijn daarom niet meegenomen in bovenstaand overzicht. Dit is
het geval bij de lichte gemeenschappelijke regelingen (GR) “intergemeentelijke regeling sociale zaken (IASZ)”
en de “intergemeentelijke afdeling automatisering (GRIT)”.

Beleidsdoel
Het realiseren van een reëel sluitende meerjarenbegroting
Activiteiten
Bezuinigingsvoorstellen
In de begroting 2018 is nog één (bestaande) bezuiniging opgenomen, welke nog gerealiseerd moet worden,
namelijk: verkoop gemeentelijke eigendommen ad. € 38.500. In de najaarsnota 2018 (blz. 13) is aangegeven dat
deze taakstelling in 2018 niet kan worden ingevuld en is voor 2018 afgeraamd.
Geen stijging van de totale woonlasten in 2018 (behalve indexatie)
Het totaal aan woonlasten (OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht) voor een huiseigenaar met een woning met
een gemiddelde WOZ-waarde is in 2018 met 0,2% (inclusief inflatiecorrectie) gestegen ten opzichte van 2017.
Als uitgangspunt geldt 100% kostendekkendheid voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Voor een nadere
toelichting wordt verwezen naar de inleiding en de Paragraaf lokale heffingen.
Gemeentefonds
De berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de decembercirculaire 2018.
In de financiële toelichting bij dit programma wordt een nadere uitleg gegeven.
Middelen sociaal domein blijven bestemd voor het sociaal domein en zijn taakstellend
Op dit programma zijn de integratie-uitkeringen voor Wmo, Jeugdwet en Participatiewet conform de
decembercirculaire 2018 opgenomen. De gelden zijn toereikend om het Heemsteedse beleid
(incl. uitvoeringskosten) te kunnen betalen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de inleiding.
Dividenden
De gemeente Heemstede ontvangt jaarlijks dividenden van de BNG, Meerlanden, Stedin en Eneco. In deze
jaarrekening zijn de dividenden 2017 verwerkt (uit te betalen in 2018). In 2018 zijn de volgende dividenden
ontvangen: BNG € 309.700, Meerlanden € 203.000, Stedin € 252.600 en Eneco € 558.700. Deze bedragen zijn
gemeld in de voor- en najaarsnota 2018.
Financiering/investeringen
In de begroting (vooraf) rekening gehouden met een voordeel op de kapitaallasten door het opnemen van een
stelpost van € 200.000. In de voorjaarsnota 2018 (blz 6) is gemeld dat dit voordeel in 2018 ook is gerealiseerd.
Onvoorzien
In de begroting is een post onvoorzien opgenomen voor kleine incidentele niet-voorziene uitgaven van € 20.000
(wettelijke verplichting). Door het college is dit budget aangewend voor € 500 ten behoeve van een bijdrage aan
de Makathon (b&w besluit 17 april 2018) en € 1.800 voor een subsidie aan de EHBO-vereniging (b&w besluit 30
oktober 2018). Er valt per saldo een budget van € 17.700 vrij in deze jaarrekening.

Beleidsdoel
Het verbeteren van de inzichtelijkheid van de begroting en jaarrekening
Activiteiten
Programmabegroting 2018: een groeimodel
De jaarrekening 2018 is opgesteld conform de BBV-wetgeving (Besluit Begroting en Verantwoording).Naar
aanleiding van de motie “Consistente begrotingsopzet” -aangenomen in de raad van 4 november 2016- is
besloten met ingang van 2018 over te gaan naar 9 landelijk uniform geformuleerde programma’s ingedeeld in
circa 50 wettelijke taakvelden. De nadere indeling in gemeentelijke subtaakvelden blijft gehandhaafd. Het
verbeteren, dan wel aanpassen, van de informatievoorziening aan de raad is een continu proces.
Actuele inzichten kunnen aanleiding zijn voor de raad tot heroverweging van de informatievoorziening. Kortom:
het blijft een groeimodel, welke op basis van ervaringen verder zal worden ontwikkeld.
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3. Wat hebben we gemeten?
Beleidsindicatoren
Participatie

2013

2015

2017*)

ambitie

(landelijk)

6,3
6,7
6,5
6,2

6,6
6,9
6,6
6,1

6,2
6,7
6,5
6,0

7,0
7,0
7,0
7,0

(5,7)
(6,1)
(5,9)
(5,6)

Burgers worden voldoende betrokken bij maken plannen
De gemeente is geïnteresseerd in de mening van burgers
Er zijn voldoende mogelijkheden tot inspraak op plannen
Burgers worden voldoende betrokken bij uitvoering
plannen

*) Dit onderzoek wordt om het jaar uitgevoerd. In 2014, 2016 en 2018 waren er geen metingen. In 2019 is er weer een meting.
Bron: benchmark ‘Waarstaatjegemeente.nl’.

Dienstverlening

2013

2015

2017*)

ambitie

(landelijk)

7,9
7,7

8,1
7,6

8,2
7,5

8,2
8,0

(7,7)
(7,1)

Oordeel dienstverlening door burger (totaal beleving)
Oordeel toegang tot informatie

*) Dit onderzoek wordt om het jaar uitgevoerd. In 2014, 2016 en 2018 waren er geen metingen. In 2019 is er weer een meting.
Bron: benchmark ‘Waarstaatjegemeente.nl’.

Verplichte beleidsindicatoren
periode

Heemstede Heemstede
Landelijk
begroting
werkelijk

Indicator

Eenheid

Formatie
Bezetting

fte per 1.000 inwoners
fte per 1.000 inwoners

2018
2018

6
6

6
6

n.v.t.

Apparaatskosten
Externe inhuur *

kosten per inwoner

2018
2018

549
9%

518
16%

n.v.t.
n.v.t.

Overhead

% van totale lasten

2018

18%

15%

n.v.t.

% van totale loonsom +
totale kosten inhuur
externen

n.v.t.

*) De afwijking tussen begroot en gerealiseerd is vooral gelegen in extra inhuur bij GRIT (onvervulbare vacatures) en Publiekszaken
(vervanging onvoorzien hoog, grotendeels onbeïnvloedbaar ziekteverzuim + niet invullen vacatures vanwege flexibel inspelen ontwikkelingen
vakgebied). Daarbij is bij GRIT de verrekening met Bloemendaal niet in de cijfers verdisconteerd.”

2018
Beoordeling financiële positie door provincie Noord-Holland *)

repressief toezicht

bron: Bij brief van 28 december 2017 heeft de provincie Noord-Holland aangegeven dat voor 2018 het repressieve toezicht geldt.
*) De provincie Noord-Holland beoordeelt -als toezichthouder- jaarlijks de financiële positie van de gemeente Heemstede. Naar aanleiding
hiervan bepaalt de provincie of er sprake moet zijn van preventief- danwel repressief toezicht.
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4. Wat heeft het gekost?
(x € 1.000)

rekening

begroting

rekening

2017

2018

2018

Lasten
Baten

17.721
42.828

15.368
43.001

17.230
43.108

Resultaat programma

25.107

27.633

25.878

Lasten programma 0

Baten programma 0
€ 43.108.055

€ 17.230.115

Aandeel programma in totale rekening van € 58.114.912
SubSub- omschrijving (sub) taakveld
taakveld tvNW
Lasten, uitgesplitst per (sub) taakveld
0.1 Bestuur
1000
00101 Raad en commissies
1001
00102 College secretariaat
1002
00103 Gemeentelijke samenwerking
1003
00104 Griffie
1010
00105 Kabinetszaken
0.2 Burgerzaken
1020
00201 Huwelijken
1021
00202 Documenten burgerlijke stand
1023
00203 Basisregistratie Personen (BPR)
1025
00204 Rijbewijzen
1026
00205 Reisdocumenten
1027
00206 Gedecentraliseerde taken
1028
00207 Privacy en beveiliging
1029
00209 Overige bedrijfsvoeringskosten (Kadaster)
1030
00208 Verkiezingen
0.4 Overhead
1900
00401 Personeelskosten
1901
00402 ICT kosten
1902
00403 Huisvestingskosten
1903
00404 Overige bedrijfsvoeringskosten
1904
00405 Publieksvoorlichting
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rekening
2017

begroting
2018

rekening
2018

1.177
400
517
37
222
1
887
64
56
216
107
330
31
18
0
65
9.754
5.974
2.158
730
765
102

1.233
385
601
37
208
2
855
33
50
197
121
331
21
16
1
85
10.221
5.252
919
754
690
112

1.217
364
606
39
208
0
848
31
49
190
129
322
22
15
0
90
10.393
5.251
977
760
731
127
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SubSubtaakveld tvNW
1905
00406
1906
00407

omschrijving (sub) taakveld

Representatie
GRIT (nieuw)
0.5 Treasury
1910
00501 Aandelen
1911
00502 Treasury
0.61 OZB woningen
1920
06101 Onroerende zaakbelastingen (OZB)
1921
06102 Wet waardering onroerende zaken
0.62 OZB niet-woningen
0.63 Parkeerbelasting
0.64 Belastingen overig
1922
06402 Precariobelasting
1924
06404 Hondenbelasting
0.7 Algemene en overige uitkeringen
1930
00701 Gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
1940
00801 Algemene baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting
0.10 Mutaties reserves; stortingen
1116
Brandweerzorg
1242?
01008 Haven
1505
01005 Julianaplein 1
1610
01006 Bijstandsverlening
1649
WMO 2007
1655
1005
WMO
1661
Stg WIJ Heemstede
1665
Jeugd
1671
01006 Statushouders
1760
01007 Begraafplaats: uitvaartverzorging
1825
Omgevingsvergunningen
1940
00801 Algemene baten en lasten
0.11 Resultaat van de rekening
1992
Resultaat
Totale lasten van het programma
Baten, uitgesplitst per (sub) taakveld
0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
1020
00201 Huwelijken
1021
00202 Documenten burgerlijke stand
1023
00203 Basisregistratie Personen (BPR)
1025
00204 Rijbewijzen
1026
00205 Reisdocumenten
1027
00206 Gedecentraliseerde taken
0.4 Overhead
1900
00401 Personeelskosten
1901
00402 ICT kosten
1902
00403 Huisvestingskosten
1903
00404 Overige bedrijfsvoeringskosten
1906
00407 GRIT (nieuw)
0.5 Treasury
1310
00503 Nutsbedrijven
1910
00501 Aandelen
1911
00502 Treasury
0.61 OZB woningen
1920
06101 Onroerende zaakbelastingen (OZB)
0.62 OZB niet-woningen
1920
06201 Onroerende zaakbelastingen (OZB)
0.63 Parkeerbelasting
1231
06301 Fiscaal parkeren
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rekening
2017
25
0
49
18
31
326
176
150
0
0
14
1
13
0
0
241
241
0
4.567
16
0
700
244
479
423
250
887
0
0
250
1.318
706
706
17.721

begroting
2018
56
2.438
59
27
32
325
169
156
0
0
14
2
12
0
0
127
127
0
2.499
0
2.000
0
0
0
0
0
0
361
5
0
133
35
35
15.368

rekening
2018
45
2.502
69
27
42
317
166
151
0
0
14
2
12
68
68
295
295
0
3.509
0
2.000
0
190
0
810
0
0
361
15
0
133
500
500
17.230

0
658
75
11
30
136
387
19
1.797
108
1.130
16
543
0
1.336
892
417
27
4.843
4.843
1.429
1.429
766
766

0
559
95
9
30
100
325
0
1.842
109
75
12
518
1.128
1.333
811
513
9
4.841
4.841
1.343
1.343
753
753

0
602
87
9
31
137
319
19
1.939
195
80
15
488
1.161
1.358
811
513
34
4.849
4.849
1.358
1.358
694
694
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Subtaakveld

SubtvNW

omschrijving (sub) taakveld

rekening
2017
357
37
194
6
120
27.387
27.387
1.284
1.284
0
2.971
41
0
0
130
215
700
31
0
0
0
37
112
0
181
1.524
0
0
42.828
25.107

0.64 Belastingen overig
Waterkeringen en watertechnische werken
Precariobelasting
Belasting op roerende ruimten
Hondenbelasting
0.7 Algemene en overige uitkeringen
1930
00701 Gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
1940
00801 Algemene baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting
0.10 Mutaties reserves; onttrekkingen
1203
01002 Bruggen en landhoofden
1505
01005 Julianaplein 1
1535
01005 Beeldende kunst
1610
01006 Bijstandsverlening
1621
01006 Participatiewet WSW
1655
01005 WMO
1661
Stg WIJ Heemstede
1671
01006 Statushouders
1719
01007 Afvalstoffenheffing
1740?
01007 Algemeen milieubeleid
1800
01008 Bestemmingsplannen
1821
Gebouwen en gronden
1822?
01008 Grondzaken (ISV3)
1902
01000 Huisvestingskosten
1940
01008 Algemene baten en lasten
0.11 Resultaat van de rekening
1992
Resultaat
Totale baten van het programma
Saldo programma
1241
1922
1923
1924

06401
06402
06403
06404

begroting
2018
338
40
168
5
125
28.089
28.089
0
0
0
3.903
41
38
17
17
28
260
0
70
354
93
80
0
18
181
2.706
0
0
43.001
27.633

rekening
2018
377
39
210
5
123
28.021
28.021
145
145
0
3.765
41
38
15
6
0
261
0
85
308
61
46
0
17
181
2.706
0
0
43.108
25.878

Toelichting op de financiële cijfers:
Lasten
00101-Raad en commissies
De Rekenkamercommissie heeft haar budget van 2018 niet volledig kunnen benutten (onderschrijding
€ 15.000). Aangezien er voor de eerste helft van 2019 een onderzoek gepland staat naar het informatiebeleid en
ICT voorzieningen en om ook de nieuwe Rekenkamer (per 1 juli 2019) de gelegenheid te geven substantieel
onderzoek te doen is er een voorstel tot resultaatbestemming van € 15.000 gedaan.
00401-00407-Overheadkosten
Algemeen: overheadkosten
Met ingang van 2017 worden de (algemene) overheadkosten –conform de BBV-wetgeving- centraal
verantwoord op het taakveld “04 overhead”. Onder (algemene) overhead verstaat de wetgeving: alle kosten die
samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Het taakveld
“overhead” is in de Heemsteedse begroting en jaarrekening onderverdeeld in 7 subtaakvelden, namelijk:
personeelskosten, ICT-kosten, huisvestingskosten, overige bedrijfsvoeringskosten, publieksvoorlichting,
representatie en GRIT.
Ter informatie: In de wetgeving wordt een onderscheid gemaakt tussen (algemene) overhead en overhead
primair proces. Bij overhead primair proces gaat het om lasten die rechtstreeks toewijsbaar zijn aan de
prestaties die de gemeente levert aan inwoners. Bijvoorbeeld de salarislasten van medewerkers die de
verstrekking van paspoorten of rijbewijzen verzorgen. Deze salarislasten vallen niet onder de (algemene)
overhead maar worden rechtstreeks (of via een verdeelsleutel) verantwoord op de betreffende (sub)taakvelden.
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00401-Personeelskosten
Onder personeelskosten vallen de salarislasten (algemene) overhead, kosten werving en selectie,
opleidingskosten, bedrijfsgeneeskundige zorg (ARBO), kosten ondernemingsraad etc. In totaal is een bedrag
van € 5.252.000 aan lasten begroot op dit subtaakveld. De werkelijke lasten bedragen € 5.251.000.
Salarislasten.
De totale salarislasten over 2018 bedragen 12,3 mln, waarvan € 5,3 miljoen (algemene) overhead en € 7,0
miljoen overhead primair proces (salarislasten beleidsafdelingen). Conform de hierboven beschreven wettelijke
kaders staat het bedrag van € 5,3 miljoen centraal op programma 0, het bedrag van € 7,0 is versleuteld over de
diverse programma’s.
In totaal bedragen de salarislasten en de inhuur samen € 14.685.000. Begroot was € 14.099.000 zodat het
verschil € 586.000 nadelig is. Dit nadeel wordt echter voor € 500.000 gedekt door budgetten op andere
subtaakvelden of uit reserves of voorzieningen (bijvoorbeeld rioolinvesteringen, inkomsten van samenwerking
met Bloemendaal, reserve begraafplaats, voorziening pensioenen en wachtgelden). Gemeentebreed sluit het
resultaat op de salarislasten (inclusief inhuur), dat wil zeggen zowel de algemene overhead als de overhead
primair proces op € 86.000 negatief.
00402-ICT kosten (zie 00407 voor GRIT)
De overschrijding van ca. € 58.000 is onder andere ontstaan door toename in het aantal softwarelicenties en
migratie van nieuwe softwareversies. Ook zijn er applicaties aangepast naar aanleiding van de AVG die per mei
2018 van kracht is. Daarnaast neem door het verder digitaliseren van de werkprocessen de softwarekosten toe.
Voor “zaakgericht werken” heeft extra inhuur plaatsgevonden.
00404-Overige bedrijfsvoeringskosten
Hierop worden alle overige bedrijfsvoeringskosten exclusief salarislasten, ICT, GRIT, publieksvoorlichting,
representatie en huisvestingskosten op verantwoord. Het betreft hier kosten voor abonnementen, onderhoud
meubilair, catering, kantoorbenodigdheden etc. Hier tegenover staat aan de batenzijde een bijdrage van St. Rijk,
gemeenten Bloemendaal en Haarlemmerliede &Spaarnwoude voor deze kosten.
De overige bedrijfsvoeringskosten zijn met € 41.000 overschreden. Dit komt voort uit hogere kosten van
juridische advisering onder andere door externe advisering op het Vomar-dossier. Daarnaast hogere kosten bij
catering en abonnementen / gebruik van kennisbanken.
00405-Publieksvoorlichting
Het budget voor publieksvoorlichting is in 2018 overschreden met circa € 15.000. De kosten fluctueren per jaar
en hangen af van de projecten en gebeurtenissen die spelen in de gemeente
00406-Representatie
In 2018 zijn op dit subtaakveld het representatiebudget (€ 31.000) en het budget burgerinitiatieven (€ 25.000)
begroot. Het kosten voor representatie zijn met € 10.000 overschreden. Het budget burgerinitiatieven laat een
onderschrijding zien van € 21.000. Voorgesteld wordt om via resultaatbestemming € 5.000 over te hevelen naar
2019 t.b.v. initiatieven voor het Adriaan Pauwjaar.
00407-GRIT
Het budget is met € 63.000 overschreden onder andere als gevolg van hogere kosten datacommunicatie en
inhuur en lagere reprografiekosten. De overschrijding wordt voor afgerond 46% doorbelast aan de gemeente
Bloemendaal.
00502-Treasury
Op dit subtaakveld wordt het renteresultaat zichtbaar. Dit betreft het verschil tussen de totaal geraamde
rentekosten te betalen voor externe financieringsmiddelen aan banken en de doorberekende rentelasten naar de
diverse taakvelden. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de Paragraaf financiering.
00701-Gemeentefonds
Dit betreft een bijdrage aan VNG in het kader van het fonds gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (GGU).
Voorheen werden de GGU gelden rechtstreeks door het rijk aan de VNG uitbetaald maar dat verloopt nu via het
gemeentefonds. De begrotingsraming is in 2018 in de vorm van een stelpost opgenomen. Zie ook de toelichting
hierna bij 00801 Algemene baten en lasten.
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00801-Algemene baten en lasten
Het nadelig verschil van € 60.000 wordt als volgt verklaard:
Diverse stelposten zijn functioneel verantwoord
Incidentele storting in voorziening wachtgelden en pensioenenn
Incidentele storting in voorziening dubieuze belastingdebiteuren
Incidentele vrijval uit voorziening dubieuze debiteuren algemeen
Onvoorzien + overig
Totaal

€
-€
-€
€
€
€

107.000 V
220.000 N
78.000 N
5.000 V
18.000 V
280.000 N

Nadere toelichting (per onderdeel):
Diverse stelposten zijn functioneel verantwoord
Op dit product is in totaal een bedrag van € 107.000 aan diverse stelposten opgenomen, te weten: inzet
stagiaires (€ 18.000) , budget applicatiebeheer financieel systeem (€ 20.000), aanvullende bijdrage aan GBKZ
(€ 24.000), vervallen budget versterking peuterspeelzaalwerk (- € 45.000), extra middelen asiel (22.000) en
bijdrage aan VNG in het kader van het fonds gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (GGU) (€ 68.000). Voorheen
werden de GGU gelden rechtstreeks door het rijk aan de VNG uitbetaald maar dat verloopt nu via het
gemeentefonds. Zie hierboven 00701 Gemeentefonds voor de uitgave in het kader van de GGU.
In de jaarrekening zijn de stelposten niet centraal op dit product verantwoord, maar verdeeld over de diverse
subtaakvelden. Hierdoor wordt op dit subtaakveld een voordeel zichtbaar.
Incidentele storting in voorziening dubieuze belastingdebiteuren
Bij de jaarrekening wordt jaarlijks de omvang en de hoogte van de voorziening dubieuze belastingdebiteuren
bepaald. Op basis van een risicoanalyse van de openstaande vorderingen per 31-12-2018 vindt een incidentele
extra storting in de voorziening plaats van € 78.000.
De accountant van GBKZ heeft bij de controle van de jaarrekening 2018 van GBKZ een opmerking gemaakt
over de gekozen werkwijze en vindt de voorziening zoals deze bepaald is te hoog. In het kader van het volgen
van een bestendige gedragslijn is voor de jaarrekening 2018 uitgegaan van de methodiek die ook bij de
jaarrekening 2017 is toegepast. Voor de zomer zal de methodiek voor het bepalen van de omvang van de
voorziening dubieuze belastingdebiteuren worden besproken.
Incidentele storting in voorziening wachtgelden en pensioen
De voorziening pensioenen en wachtgelden dient overeenkomstig het besluit begroting en verantwoording
(BBV) precies toereikend te zijn voor de onderliggende verplichtingen. In 2018 is daarom een extra storting
noodzakelijk van € 219.902 ter dekking van de wachtgeldverplichtingen aan voormalig bestuur en personeel.
Incidentele vrijval uit voorziening dubieuze debiteuren
Bij de jaarrekening wordt jaarlijks de omvang en de hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren bepaald. Op
basis van een risicoanalyse van de openstaande vorderingen per 31-12-2018 kan een bedrag van afgerond
€ 5.000 vrijvallen uit de voorziening.
Onvoorzien
In de begroting is een bedrag van € 20.000 opgenomen voor diverse kleine onvoorziene uitgaven. In 2018 is dit
budget aangewend voor € 500 ten behoeve van een bijdrage aan de Makathon (b&w besluit 17 april 2018) en
€ 1.800 voor een subsidie aan de EHBO-vereniging (b&w besluit 30 oktober 2018. Er resteert derhalve een
bedrag van € 17.700 dat thans vrijvalt.
01101-Resultaat
Op dit subtaakveld wordt het saldo van de rekening verantwoord. Om boekhoudkundig evenwicht te verkrijgen
(inkomsten en uitgaven dienen gelijk te zijn) wordt een positief rekeningresultaat aan de kostenkant geboekt.
Daardoor betekent een negatief verschil op dit subtaakveld juist een voordeel.
01000/9-Mutatie reserves
Voor een toelichting op de mutaties in de reserves wordt verwezen naar het bijlagenboek. Daar staan alle
mutaties per reserve toegelicht.

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

30

Rekening 2018

Baten
00204-Rijbewijzen
De inkomsten uit leges rijbewijzen is € 38.000 hoger dan geraamd. Een van deze legesinkomsten moet wettelijk
worden afgedragen aan het rijk.
00206-Gedecentraliseerde taken
De legesinkomsten naturalisatie zijn in de begroting pm geraamd. De werkelijke inkomsten bedragen € 19.000.
Een deel van de ontvangen leges moet worden afgedragen aan het Rijk.
00401-Personeels- en bedrijfsvoeringskosten
Het voordeel bij de opbrengsten heeft betrekking op salariskosten van enkele Heemsteedse medewerkers die
aan de gemeente Bloemendaal zijn doorbelast.
00404-Overige bedrijfsvoeringskosten
Vanwege een lagere formatie bij de IASZ wordt van de deelnemende gemeenten een lagere overheadbijdrage
IASZ ontvangen (€ 36.000).
00407-GRIT
De baten vallen € 32.000 hoger uit door een hogere bijdrage van Bloemendaal. Daartegenover staan ook
hogere lasten.
00502-Treasury
Op dit subtaakveld zijn o.a. de rentebaten over verstrekte geldleningen verantwoord. Voor een uitgebreide
toelichting wordt verwezen naar de Paragraaf financiering.
06201-OZB niet-woningen
Er is sprake van een voordeel van € 15.000 op de belastinginkomsten OZB niet-woningen.
06301-Fiscaal Parkeren
De opbrengst van het parkeren is € 59.000 lager dan voorgaande jaren. Dit zal ook structureel minder blijven.
Dat komt doordat in 2017 meerdere betaald parkeergebieden rondom het station veranderd zijn van een betaald
parkeerregime naar een vergunningparkeergebied. Hierdoor zijn de inkomsten lager omdat er in minder
gebieden betaald geparkeerd kan worden en doordat boetes voor het parkeren zonder parkeervergunning een
Mulder feit is en deze boete geïnd wordt door het CJIB. De gemeente krijgt hiervan geen inkomsten. Bij een
overtreding in een betaald parkeergebied gaat het boetebedrag (€ 62,- in 2018) volledig naar de gemeente.
Enkele jaren geleden kregen gemeentes nog een vergoeding van € 25,- per bekeuring in het
vergunningparkeren gebied, maar dit is afgeschaft. Door het wegvallen van deze vergoeding en doordat het
betaald parkeergebied kleiner is geworden zijn de inkomsten gedaald. De daling vindt vooral plaats bij de
naheffingen.
06402-Precariobelasting
Er is sprake van een voordeel van € 41.000 op de inkomsten uit precariobelasting.
00701-Gemeentefonds
De op dit subtaakveld verantwoorde baten van de algemene uitkering zijn € 68.000 lager dan begroot.
De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2018 en de werkelijke cijfers op de
decembercirculaire 2018. De decembercirculaire 2018 is niet meer in de begroting 2018 verwerkt, maar wel in
de jaarrekeningcijfers 2018. Dit geeft een nadeel van € 68.000. Na aftrek van de geoormerkte posten bedraagt
het netto nadeel € 86.000. Onderstaand de uitsplitising naar uitkeringsjaren.
v = voordeel; n = nadeel

begroting 2018
(sep.circ.)

algemene uitkering 2016
algemene uitkering 2017
algemene uitkering 2018
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27.972.000
27.267.000
28.143.000

rekening 2018
(dec.circ.)
27.967.000
27.299.000
28.048.000
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verschil

-5.000
32.000
-95.000
-68.000

geoormerkt

n
v
n
n

0
0 v
18.000 v
18.000 v

netto

-5.000
32.000
-113.000
-86.000

n
v
n
n
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Het nadeel van uitkeringsjaren 2016 (€ 5.000) en het voordeel van uitkeringsjaar 2017 (€ 30.000) betreft
voornamelijk bijstellingen van de uitkeringsfactor. Het nadeel van uitkeringsjaar 2018 (€ 95.000) bestaat uit een
reservering van € 125.000 (€ 100 miljoen landelijk) voor onderuitputting op de rijksbegroting met effect op het
accres gemeentefonds 2018 (Dat accres wordt overigens pas definitief vastgesteld bij de meicirculaire 2019), en
een positieve bijstelling van de uitkeringsfactor.
00801-Algemene baten en lasten
Het voordelig verschil van € 145.000 betreft een subsidie van de provincie uit 2010 (€ 16.500), een teruggaaf
van teveel afgedragen loonheffing / pensioenpremies (€ 20.500) en het te ontvangen bellegingsresultaat op de
APPA regeling van voormalig wethouders (€ 108.206).
01000/9-Mutatie reserves
Voor een toelichting op de mutaties in de reserves wordt verwezen naar het bijlagenboek. Daar staan alle
mutaties per reserve toegelicht.
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Inhoud programma
Het programma omvat de openbare orde en veiligheid.

1. Wat hebben we bereikt?
Kernwoorden: integraal, samenwerking
De gemeente zet zich samen met de politie en BOA’s in om het aantal woninginbraken, fietsendiefstallen en
diefstal uit/vanaf auto’s te verminderen. Eventuele overlast in woonwijken wordt aangepakt. Inwoners moeten
zich veilig voelen, zowel in huis als op straat, en initiatieven die zij hebben om daar ook aan bij te dragen,
worden ondersteund. Het tegengaan van ondermijning heeft de volle aandacht, hieronder valt ook het
tegengaan van woon- en adresfraude.

Relevante beleidsnota’s:




Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018
Beleidsnota “Integrale handhaving” gemeente Heemstede 2012
Uitvoeringsprogramma “Integrale handhaving” gemeente Heemstede 2016

2. Wat hebben we ervoor gedaan?
Beleidsdoel
Veilige woon- en leefomgeving
Activiteiten
Verminderen woninginbraken
Via De Heemsteder en de sociale media is er voorlichting gegeven over het voorkomen van inbraken.
De communicatie vond met name plaats voor de officiële schoolvakanties. Heemstede heeft samen met
Bloemendaal en Zandvoort een tekstkar aangeschaft. Deze tekstkar wordt door de politie ingezet op
strategische plekken in en rond de gemeente. Op de borden worden waarschuwings- en preventietips
weergegeven. Op de dag voor de nieuwe inwoners is materiaal met preventietips uitgedeeld en is er voorlichting
gegeven.
Er zijn met de woningbouwverenigingen verbeterde prestatieafspraken gemaakt t.b.v. inbraakpreventie (hangen sluitwerk).
De WhatsApp groepen hebben een doorstart gemaakt met nieuwe beheerders. De politie zal de groepen t.b.v.
alertering voorzien van actuele informatie.
In de week van veiligheid zijn er twee voorlichtingsbijeenkomsten gehouden in seniorencomplexen. Aan de hand
van een veiligheidskwartet is het gesprek aangegaan.
In het raadhuis is er een drukbezochte bijeenkomst gehouden voor ouderen met als thema ‘babbeltrucs’. Doel
was ouderen beter voor te bereiden op trucs die criminelen gebruiken om ouderen te bestelen of op te lichten.
N.a.v. een inbraakgolf heeft de burgemeester samen met de medewerker openbare orde en veiligheid, de
wijkagent en de gecertificeerde slotenmaker, de Geleerdenwijk een avond bezocht om voorlichting te geven en
om de inwoners te vragen ‘ogen en oren’ open te houden.
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Wijkschouw
Er heeft in 2018 een wijkschouw plaatsgevonden in het gebied tussen de Binnenweg en de Jacob van
Lennepweg. Woningbouwvereniging Elan Wonen heeft hieraan deelgenomen. N.a.v. de schouw is er contact
gezocht met Pré Wonen n.a.v. de geconstateerde verloedering en bijbehorende problemen van het
wooncomplex op de hoek van de Lindenlaan/Jan van den Bergstraat. In het najaar hebben er in het kader van
het Keurmerk Veilig Ondernemen een dag en een avondschouw plaatsgevonden in het winkelgebied in het
centrum.
Buurtbemiddeling
Medio 2018 is gestart met een maandelijks overlastspreekuur in de Wij de Luifel. Inwoners kunnen een
overlastprobleem voorleggen bij Buurtmiddeling en ter plekke wordt samen met gemeente,
woningbouwverenigingen en politie bekeken hoe de melder zijn probleem kan proberen op te lossen.
Er vindt standaard voorafgaand aan de week waarin het spreekuur plaatsvindt publicatie plaats in de
Heemsteder.
In het afgelopen jaar heeft Buurtbemiddeling 26 meldingen van conflicten tussen buren behandeld. Hiervan zijn
er 22 opgelost. Bij deze zaken ging het met name over geluidsoverlast, pesten/treiteren, overlast van dieren en
tuinaangelegenheden.
Terugdringen fietsendiefstallen
Er zijn nieuwe waarschuwingsborden tegen fietsendiefstal bij het station geplaatst (fel geel, met de tekst: Let op!
Fietsendieven actief!). Het aantal fietsendiefstallen is het afgelopen jaar met 21% gedaald.
De afdeling handhaving heeft om verloedering tegen te gaan en ruimte te creëren 186 fietswrakken verwijderd.
De bewaakte fietsenstalling is een zelfservicestalling geworden is. De fiets kan er de eerste 24 uur gratis gestald
worden. Het gebruik van de stalling is hierdoor toegenomen.
Aan het begin van het jaar is tussen NS, ProRail, Gemeente en Politie een beheerconvenant voor het station en
omgeving afgesloten. Doel is om het station en omgeving schoon, heel en veilig te houden. In het convenant
staan de verantwoordelijkheden van deelnemende partijen beschreven.
De lokfiets van de politie is ook weer regelmatig ingezet in de stationsomgeving.
Digitaal Opkopers Register
De OmgevingsDienst heeft samen met de politie de ondernemers in tweedehands goederen gecontroleerd op
het juiste gebruik van het register en op de aanwezigheid van gestolen goederen.
Drie handelaren die het register niet willen gebruiken hebben na het ontvangen van een laatste
waarschuwingsbrief hun werkwijze nog niet veranderd. Zij hebben een last onder dwangsom ontvangen.
Burgernet
De nieuwe inwoners hebben informatie over Burgernet gekregen en zijn daarin uitgenodigd om te gaan
deelnemen. Het totale aantal deelnemers is in 2018 gestegen van 2839 tot 2931 deelnemers (11%).
In het afgelopen jaar zijn er in onze gemeente 35 Burgernetacties uitgevoerd.
Handhaving door BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar)
De teams van Heemstede en Bloemendaal werken volledig samen en hebben één leidinggevende. Een ieder is
inzetbaar in de twee gemeenten.
Voor de samenwerking van de teams handhaving is een teamplan opgesteld en is één coördinator ingezet. Om
de inzet wederzijds te regelen is in juli 2018 een convenant getekend. Door ook de aanwijzingsbesluiten aan te
passen, is daadwerkelijke inzet op elkaar grondgebied, afhankelijk van de gewenste inzet per gemeente,
mogelijk. Ook de inzet van externe inhuur voor parkeercontrole en achtervang Boa’s wordt gezamenlijk
uitgevoerd onder regie van de coördinator.
Met de politie is in 2018 gestart met het opstellen van handhavingsarrangementen, waarbij de samenwerking,
bevoegdheden en taakverdeling tussen de (wijk)agenten en BOA’s wordt versterkt. Dit project loopt door in
2019. Binnen Heemstede wordt al gezamenlijk met de wijkagenten gesurveilleerd en door de vaste locatie van
de BOA’s direct naast de entree van het raadhuis, vindt ook snelle afstemming gedurende de diensten plaats.
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Beleidsdoel
Veilig ondernemen
Activiteiten
Keurmerk Veilig Ondernemen
Ter voorbereiding op de audit voor de 5e ster zijn er een dagschouw en een avondschouw gehouden en is de
werkgroep 1x per kwartaal bijeengekomen. Voor de certificering was er ook de plicht om een enquête onder de
ondernemers te houden om het veiligheidsbeeld te vergelijken met dat van 2016. Van de 180 deelnemers heeft
meer dan de helft meegedaan aan het onderzoek. De resultaten laten een stabiel beeld zien t.o.v. de vorige
metingen. Het positieve beeld zet zich voort. Een aantal aandachtspunten wordt omgezet in concrete acties.
Er is in samenspraak met WCH ook een nieuwe belkaart met belangrijke contactgegevens verspreid. De audit
voor de 5e ster staat gepland voor begin maart.
Controles Drank- en Horecawet
De aandacht van de controles heeft zich met name gericht op de sportverenigingen (nix -18) en snackbars
zonder vergunningsverplichting. Daarnaast is de OmgevingsDienst pro-actief ingezet op aanvragers van nieuwe
vergunningen met als doel uitleg te geven over de mogelijkheden en onmogelijkheden voortvloeiende uit de
Drank- en Horecawet en milieuwetgeving.

Beleidsdoel
Verminderen jeugdoverlast
Activiteiten
Peilstokoverleg
De overlastmeldingen zijn tijdens de maandelijkse bijeenkomsten besproken en de hieruit voortvloeiende acties
uitgezet. Dit is een maandelijks overleg met politie, Wij Heemstede, Streetcornerwork, Elan Wonen en Halt.
Het doel is om informatie uit te wisselen over jeugdoverlast, een objectief beeld van de overlast te krijgen en te
komen tot een aanpak van de overlast zodat het aantal meldingen afneemt.
Streetcornerwork
Naast de reguliere bezoeken aan potentiële overlastlocaties is er ook regelmatig bezoek gebracht aan locaties
waar specifieke meldingen vandaan komen. Opvallend is dat er in een aantal gevallen een discrepantie is
tussen de gemelde overlast en de waargenomen overlast van de politie en Streetcornerwork. In een aantal
gevallen is alleen al de aanwezigheid van jongeren reden tot een melding.
De gemeente heeft in 2018 wederom gebruik gemaakt van de inzet van deze stichting om jongeren met
meervoudige problemen te helpen en te begeleiden. De medewerker komt in actie op basis van meldingen en
informatie-uitwisseling over overlast op bepaalde locaties en zoekt contact met zowel de melder als
overlastgever. De inzet is altijd eerst om, mede door observatie, te komen tot een objectief beeld inzake de mate
van overlast. Met Streetcornerwork heeft de gemeente een subsidierelatie. De inzet is 16 uur per week.
Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
In samenwerking met Brijder Jeugd heeft het CJG voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voorleerlingen en
ouders in voortgezet onderwijs. De voorlichting betrof de thema’s: mediaopvoeding, sexting, alcohol&drugs en
gamen. Activiteiten vinden mede plaats op basis van het Uitvoeringsprogramma voor de uitvoering van de
drank- en horecawet. De focus ligt hierbij op jongeren.
Bureau Halt
De politie of leerplichtambtenaren verwijzen jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar feit plegen naar
Halt voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongeren en de
ouders. De jongeren moeten excuses aanbieden aan eventuele slachtoffers en de schade vergoeden. Op deze
manier krijgen jongeren inzicht in hun eigen gedrag. Deze activiteiten worden door het rijk gefinancierd.
De gemeente heeft aanvullend met Halt een dienstverleningsovereenkomst voor voorlichtingsactiviteiten gericht
op het basis- en voorgezet onderwijs. Thema’s zijn onder andere vuurwerk, online-veiligheid, groepsdruk,
overlast en respect jegens medewerkers van een publieke taak.
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Er zijn 22 jongeren doorverwezen naar Halt. De helft van de overtredingen vond plaats buiten Heemstede.
In bijna alle gevallen waren een of meer ouders bij het startgesprek met Halt aanwezig.
Om de aangiftebereidheid van ondernemers (winkeldiefstal) te stimuleren heeft een medewerker van Halt
samen met een wijkagent de supermarkten en drogisterijen bezocht om het belang van aangifte te benadrukken.
In het kader van voorlichting en preventie heeft Halt 33 lessen aan groep 7 en 8 van het basisonderwijs gegeven
en 12 lessen aan groepen in 2e en 3e jaar van het Voortgezet Onderwijs. De thema’s waren ‘online veiligheid’,
‘jeugdcriminaliteit, ‘invloed van de groep’, ‘overlast tijdens de jaarwisseling’ en ‘veilige publieke taak’.
Naast de activiteiten van Halt is er door bureau L&F advies&voorlichting op acht basisscholen voor groep 8 een
programma verzorgd over alcohol&drugs. Bij dit programma was ook een ervaringsdeskundige betrokken.

Beleidsdoel
Fysieke veiligheid burgers
Activiteiten
Verkeershandhaving
Naast de uitvoering van reguliere acties uit het programma is men samen met de politie in het najaar begonnen
met een intensieve controle op het voeren van werkende fietsverlichting. De actie is aangekondigd via de
Heemsteder en sociale media. De controles vinden plaats op strategische punten bij de drukste scholen, het
station en op drukke doorgaande routes. Er is in eerste instantie gewaarschuwd en er zijn fietslampjes
uitgedeeld. Na de waarschuwingsronde is men begonnen met het uitschrijven van boetes. De actie loopt nog
door in 2019.
Rond de scholen is direct na de vakantieperiode (september) extra inzet geweest om ouders en kinderen te
wijzen op een juist verkeersgedrag. Ook in de surveillances is de omgeving van de scholen gedurende het hele
seizoen specifiek bezocht.
Vanwege de invoering van vergunningparkeren begin 2018 is er een verschuiving doorgevoerd in de verhouding
inzet BOA’s en parkeercontroleurs op het gebied van parkeren. Vergunningparkeren wordt door de BOA’s
gecontroleerd. Fiscaal parkeren door de parkeercontroleurs.
Brandweercontroles
Naast de reguliere adviezen en controles heeft de brandweer zich voor wat betreft de themacontrole gericht op
woongebouwen met parkgarages. Er zijn twintig objecten op brandveiligheid gecontroleerd. Hierbij zijn
tekortkomingen op het gebied van brandscheidingen geconstateerd. Hier is direct actie op ondernomen.
Ook op het gebied van voorlichting en het project brandveilig leven de nodig activiteiten ontplooid.
Er hebben vier ontruimingsoefeningen plaatsgevonden, twee bij zorgcentra, een bij een congregatie en een bij
een kinderdagverblijf. Op een aantal basisscholen heeft er in de groepen 4,7 en 8 voorlichting in het kader van
brandveilig leven plaatsgevonden.
Voorlichtingsbijeenkomsten zijn gehouden voor bewoners van een seniorencomplex en een VVE.
In het najaar zijn in HIK-magazine brandveiligheidstips gepubliceerd.
Rampenbestrijding en crisisbeheersing
Collegeleden en medewerkers hebben meegedaan aan trainingen, opleidingen en oefeningen.
De VRK biedt jaarlijks een opleidingsprogramma aan. Hierop kan men inschrijven. Het college heeft een
zogenaamde burgemeestersgame gevolgd. Hierbij wordt met het college een aantal incidenten besproken die in
de gemeente zouden kunnen plaatsvinden. De individuele leden wordt gevraagd (middels een computergame)
hoe ze met een incident om zouden gaan. Daarna wordt gezamenlijk gediscussieerd over een juiste afhandeling
van een incident.
Er wordt samen met de andere kolommen (politie, brandweer, GHOR) geoefend. Indien relevant zijn er bij
oefeningen ook externe partijen betrokken (bv. Schiphol, Defensie, OmgevingsDienst, Havenbedrijf, Tata Steel,
Defensie).
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Beleidsdoel
Integriteit en veiligheid
Activiteiten
Georganiseerde criminaliteit
Het afgelopen jaar hebben zes ondernemers een drank- en horecavergunning opgevraagd. Zij moesten de
BIBOB-vragenlijsten invullen. Bij één onderneming heeft er nog geen vergunningverlening plaatsgevonden
omdat de aangeleverde gegevens aanleiding waren voor aanvullende vragen.
Polarisatie en radicalisering
In 2018 is er één persoon met signalen die mogelijk duiden op radicalisering besproken in het Veiligheidshuis.
Ondermijning
Samen met en onder begeleiding van het RIEC is er een eerste ondermijningsbeeld samengesteld voor de
gemeente Heemstede. Vanuit de ambtelijke organisatie hebben sleutelfiguren van AJZ, Handhaving, Sociale
Zaken, Economisch beleid, Burgerzaken en Bouw- en Woningtoezicht input geleverd voor het beeld.
In november is vanwege het aantreffen van een hennepplantage een winkelpand gesloten op de Jan van
Goyenstraat. In diezelfde maand is er een voorlichtingsavond voor raadsleden van de drie gemeenten binnen
KennemerKust gehouden. De avond vond plaats in samenwerking met politie en RIEC.

Beleidsdoel
Servicegericht afhandelen van meldingen
Activiteiten
Meldpunt Woonomgeving
Ook in 2018 hebben inwoners via het Meldpunt Woonomgeving meldingen, schade of gevaar in de openbare
ruimte gedaan. In totaal is over 2018 zijn ca. 2686 meldingen afgehandeld. De volgende verdeling is daarbij te
maken:
Meldingen openbare ruimte

2017

2018

Verlichting
Riool en waterkwaliteit
Onderhoud
Veiligheid
Verkeer
Diversen
Gebouwen
Schoonhouden
Handhaving
Totaal

309
109
1204
72
220
63
33
206
351
2567

289
78
1330
78
230
68
32
238
243
2586

De grootste stijging zit bij de meldingen onderhoud. Dit is niet vreemd, aangezien er momenteel hard wordt
ingezet op verbetering van het onderhoud aan bestrating (inhaalslag in 2018 begonnen) en groenvoorziening
(plannen in voorbereiding).
Het verder digitaliseren van de afhandeling is in 2018 niet gerealiseerd. Dit wordt in 2019 verder opgepakt.
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3. Wat hebben we gemeten?
Verplichte beleidsindicatoren (cijfers uit: waarstaatjegemeente.nl 26/2/2018)
Indicator

eenheid

Verwijzingen Halt
Harde kern jongeren
Winkeldiefstallen
Diefstallen uit woning
Geweldsmisdrijven
Vernielingen

Aantal per 10.000 jongeren
Aantal per 10.000 inwoners
Aantal per 1.000 inwoners
Aantal per 1.000 inwoners
Aantal per 1.000 inwoners
Aantal per 1.000 inwoners

periode

Heemstede

landelijk

2017
2017
2017
2017
2017
2017

176
0,3
1,1
3,2
2,1
4,7

131
1,2
2,2
2,9
5,1
6,3

Overige beleidsindicatoren
Uitkomsten veiligheidsmonitor
De uitkomsten van de veiligheidsmonitor 2017 zijn vergeleken met de uitkomsten van de vorige meting van
2014. Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste uitkomsten.
Leefbaarheid woonbuurt
De Leefbaarheid in de woonbuurt krijgt als rapportcijfer een 7,8 (7,9 in 2014). Nog steeds een mooie score en
beter dan de score van 7,5 van Kennemerland en Nederland.
Aandachtspunten: Het aantal mensen dat zegt dat de mensen elkaar in de buurt nauwelijks kennen is gestegen.
Men is ook wat minder tevreden over het onderhoud van groen en bestrating in de buurt.
Overlast
Het aantal respondenten dat op enige manier veel overlast ervaart is 39,6%. Dit is minder dan in Kennemerland
(44,5%) en Nederland (43,6%). Te hard rijden is de meest voorkomende vorm van verkeersoverlast (67%).
Daarnaast ervaart meer dan helft wel eens parkeerproblemen.
De buurtproblemen waarvan men vindt dat die het eerst aangepakt dienen te worden zijn net als bij het
voorgaande onderzoek in 2014;
1.
te hard rijden
26%
2.
parkeerproblemen
16%
3.
hondenpoep
14%
Veiligheidsbeleving
De heemstedenaren geven als rapportcijfer voor de veiligheid van de buurt een 7,6 (was 7,7). Dit is een ruime
voldoende.
Het percentage dat zich vaak onveilig in de eigen buurt voelt is 0,3% (was 0,7%). 9,4% voelt zich wel eens
onveilig in de eigen buurt.
Slachtofferschap
In totaal is 0,8% van de inwoners in een jaar tijd slachtoffer geworden van geweldsdelicten. Voor wat betreft
vermogensdelicten (woninginbraak, zakkenrollerij, diefstal) is dat 11%. Er wordt minder melding en aangifte
gedaan van dit soort delicten.
4,6% van de inwoners is in een jaar tijd slachtoffer geworden van voertuigvernielingen.
Er waren in Heemstede in totaal gemiddeld 24,4 delicten er 100 inwoners in de twaalf maanden voorafgaand
aan het onderzoek. Slechts nog één op de vier hiervan werd bij de politie gemeld, een halvering in de aangifte
bereidheid t.o.v. 2014.
De uitkomsten van het onderzoek laten een sterke toename zien van het aantal slachtoffers t.g.v. Cybercrime en
hacken. In totaal is 13,2% in een jaar tijd slachtoffer geworden (was 9,2% in 2014).
Preventie
Ondanks de vele voorlichtingsinspanningen, zowel lokaal als landelijk, is het aantal preventieve maatregelen
door inwoners vrijwel gelijk gebleven. Het gaat dan om het meenemen van waardevolle spullen uit auto’s
(driekwart respondenten) en woningbeveiliging (buitenverlichting en hang- en sluitwerk). De intensiteit van de
preventieve maatregelen wijkt nauwelijks af van de regio en de rest van het land.
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Inwoners en politie
Het aantal contacten tussen inwoners en politie is met 10% gedaald t.o.v. 2014. Van degenen die wel contact
hadden is ruim twee derde tevreden over het contact. Van degenen die niet tevreden waren vond 27% dat er
onvoldoende informatie werd gegeven en 43% dat de problemen niet waren opgelost.
De volgende Veiligheidsmonitor zal in september 2021 starten. De rapportage wordt verwacht in mei 2022.
In 2016 heeft er (omdat deze driejaarlijks is) geen monitor plaatsgevonden.
Aantal woninginbraken naar jaar

2014

2015

2016

2017

2018

verschil

% tov
2017

117

143

77

88

94

6*

7%

*van de 94 inbraken is het in 20 gevallen gebleven bij een poging tot inbraak

Aantal gestolen fietsen

Aantal meldingen jeugdoverlast

2014

2015

2016

2017

2018

verschil

% tov
2017

236

167

184

134

106

28

-21%

2014

2015

2016

2017

2018

verschil

% tov
2017

133

111

129

149

117

32

-21%

2014

2015

2016

2017

2018

verschil

% tov
2017

18

21

43

36

22

14

-61%

Bron: driehoeksmonitor politie

Aantal verwijzingen Halt

Bron: jaarcijfers Halt

4. Wat heeft het gekost?
(x € 1.000)

Lasten
Baten

Resultaat programma
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rekening

begroting

rekening

2017

2018

2018

1.715
7

1.741
5

1.804
13

-1.708

-1.736

-1.791

Rekening 2018

Lasten programma 1

Baten programma 1

€ 1.804.182

€ 13.342

Aandeel programma in totale rekening van € 58.144.912
SubSub- omschrijving (sub) taakveld
taakveld tkNW
Lasten, uitgesplitst per (sub) taakveld
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1115
10101 Rampenbestrijding
1116
10102 Brandweerzorg
1.2 Openbare orde en veiligheid
1100
10201 Vergunningen APV/bijzondere wetten
1101
10202 Toezicht naleving APV/bijzondere wetten
1102
10203 Openbare orde en veiligheid
1642
10204 Bureau HALT
Totale lasten van het programma
Baten, uitgesplitst per (sub) taakveld
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1116
10102 Brandweerzorg
1.2 Openbare orde en veiligheid
1100
10201 Vergunningen APV/bijz. wetten
1101
10202 Toezicht naleving APV/bijz. wetten
Totale baten van het programma
Saldo programma

rekening
2017

begroting
2018

rekening
2018

1.429
20
1.409
286
46
116
108
16
1.715

1.448
20
1.428
293
45
109
122
17
1.741

1.490
33
1.457
314
46
100
152
16
1.804

0
0
7
7
0
7
-1.708

0
0
5
5
0
5
-1.736

0
0
13
13
0
13
-1.791

Toelichting op de financiële cijfers:
Lasten
10101-Rampenbestrijding
Een overschrijding van ca. € 13.000 is ontstaan door inschakelen van extra inzet.
10102-Brandweerzorg
Als gevolg van hogere energielasten en onderhoudskosten brandweerkazerne en een hogere gemeentelijke
bijdrage aan brandweerzorg en multidisciplinaire samenwerking (VBK) heeft er in 2018 een budgetoverschrijding
van € 30.000 plaatsgevonden.
10203-Openbare orde en veiligheid
De kosten zijn met ca. € 30.000 hoger uitgevallen vanwege extra ondersteuning.
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Inhoud programma
Het programma omvat het aanleggen en onderhouden (in de breedste zin van het woord) van wegdek, trottoirs,
bruggen, landhoofden en beschoeiing. Tevens het zorgdragen voor verkeersveiligheid (openbare verlichting,
verkeersplannen), parkeerbeleid en beheer watergangen.

1. Wat hebben we bereikt?
We werken aan een bereikbaar en veilig Heemstede. Wij willen de infrastructuur op peil houden en op
punten verbeteren.

Relevante beleidsnota’s:





Beleidsplan Openbare verlichting
Beleidsplan bruggen en beschoeiingen
Baggerplan
Regionale bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

2018 - 2022
2015 - 2020
2015 - 2024
jaarplan 2018

2. Wat hebben we ervoor gedaan?
Beleidsdoel
Verhogen verkeersveiligheid met name voor kwetsbare verkeersdeelnemers
Activiteiten
Aanleg 30 km zones
De woonwijk Groenendaalkwartier (omgeving Molenlaan inclusief Vrijheidsdreef) is de laatste woonwijk die is
aangewezen als 30km/uur-zone. Voor dit project is een BDU-subsidie beschikbaar gesteld vanuit de provincie
Noord-Holland De overige kosten komen uit het budget 30 km/uur-zones. De 30km/uur-inrichting is afgestemd
met de bewoners. In 2018 is het plan uitgevoerd en is ook financieel met de provincie afgerond.
In de Rivierenwijk-Noord wordt de 30 km-inrichting versterkt nu in dit gebied de riolering wordt vervangen. De
uitvoering van dit project is in 2018 gestart. Daarbij is gekozen is voor kleinere werkvakken, zodat de overlast
beperkt wordt. Hierdoor loopt de uitvoering nog tot halverwege 2019.
Voor de Burgemeester Van Lennepweg-Noord is verdere versterking van de 30 km-inrichting in 2018
voorbereid. Dit plan lag eind december ter inspraak aan de bewoners voor. De uitvoering start in 2019.
Wensenlijst langzaam verkeer
Vanuit de wensenlijst langzaam verkeer (ook wel fietsknelpuntenlijst geheten) zijn in 2018 wens- en knelpunten
aangepakt die gecombineerd konden worden met reguliere werkzaamheden of projecten.
In 2018 is een plan gemaakt voor Groot Onderhoud Provinciënlaan, waarin verbetering van de fietsstroken is
opgenomen. De kruising Kerklaan / Provinciënlaan is daar vanwege ontwikkelingen m.b.t. het voormalige
politiebureau Kerklaan 61 uit gehaald. Dit wacht op besluitvorming in het kader van het Integraal
Huisvestingsplan (IHP) voor basisscholen. Het groot onderhoudsplan voor de Provinciënlaan na de inspraak in
2019 in uitvoering.
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Het aanpassen van de aansluiting Jan van Gilselaan / César Francklaan wordt in het voorjaar van 2019
opgepakt.
Voor de regionale knelpunten staat de verantwoording bij het beleidsdoel “Fietsverbindingen realiseren”
Verkeersveiligheid rondom scholen
Kinderen en jongeren zijn belangrijke en kwetsbare verkeersdeelnemers. Deze verkeersdeelnemers verzamelen
zich rondom scholen, waardoor de verkeersveiligheid aldaar in het bijzonder aandacht heeft. In samenwerking
met alle basisscholen in Heemstede is een uitvoeringsplan opgesteld. Een aantal verbeteringsmaatregelen aan
infrastructuur rondom scholen is in 2018 uitgevoerd, waaronder veilige oversteken met LED-verlichting over de
Lanckhorstlaan en de Kerklaan. Voor de Burgemeester Van Lennepweg-Zuid is een proef in voorbereiding met
éénrichtingsverkeer, om de verkeersstromen rond de Icarusschool beter te reguleren.
Heemsteedse Dreef-Camplaan
Het kruispunt Heemsteedse Dreef-Camplaan is al langer een lastig kruispunt voor veel weggebruikers. Dit
project is aangewezen als participatieproject waarbij het de bedoeling is samen met omwonenden en andere
geïnteresseerden te komen tot een gedragen ontwerp voor een veiliger kruispunt.
In 2018 is een aantal bijeenkomsten met de participanten geweest. In 2019 wordt een variantenkeuze
voorgelegd.

Beleidsdoel
Parkeermogelijkheden behouden en creëren rond het station
Activiteiten
Autoparkeren Indische wijk
In de Indische wijk ervaren bewoners al jarenlang een structureel parkeerprobleem. In 2018 zijn ruim 25 extra
parkeerplaatsen in meerdere straten aangelegd. Het project is daarmee afgerond.
Digitalisering vergunningparkeren
In 2017 is het parkeerbeleid rondom het station Heemstede-Aerdenhout gewijzigd. Vanaf 2018 zijn de
parkeervergunningkaarten vervangen door een digitaal parkeersysteem. Zowel de aanvraag als de controle van
de parkeervergunningen is sinds 2018 digitaal. Het project digitaliseren parkeervergunningen is afgerond.
Fietsparkeren station
Er is een groeiend tekort aan fiets parkeerplekken rondom het station. Het college werkt samen met ProRail en
NS aan een plan om het fiets parkeren van nu tot aan 2030 beter te faciliteren.
In 2018 is de bewaakte stalling een ZelfServiceFietsenstalling geworden en kan er bij ieder bezoek de eerste 24
uur gratis gestald worden, na deze 24 uur is er een schappelijk tarief. Dit project heeft een beter gebruik van de
stalling opgeleverd.
In 2018 hebben wij bij het Rijk een aanvraag gedaan voor een budget voor de uitbreiding van het fietsparkeren.
Eind 2018 heeft het ministerie dit budget toegekend. De verdere uitwerking van de plannen zal plaatsvinden in
2019.

Beleidsdoel
Verbeteren verkeersdoorstroming, verminderen verkeersdruk
Activiteiten
Regionale samenwerking
Vanuit de regionale bereikbaarheid Zuid-Kennemerland is in 2018 intergemeentelijk een nieuwe regionaal
bewegwijzeringsplan uitgewerkt en vastgesteld, hier zijn de regionale voorkeursroutes bepaald. In 2019 wordt
het plan uitgewerkt waarmee de gehele regionale bewegwijzering aangepast kan worden.
In 2018 is het concept Actieplan Aanpak Verkeersdruk opgesteld. Hieraan hebben inwoners in twee
participatiebijeenkomsten (één in 2017 en één in 2018) input geleverd. De maatregelen zijn in de commissie
Ruimte besproken en het definitieve plan met de input uit de commissievergadering komt in 2019.
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Beleidsdoel
Fietsverbindingen realiseren
Activiteiten
Aanleg nieuwe fietsroute Haarlemmermeer Zandvoort
Vanuit de Regionale bereikbaarheidsvisie worden (varianten)studie en ontwerpen opgepakt om een nieuwe
verbinding te realiseren vanuit de Haarlemmermeer, door Heemstede naar de Oase. Vanaf de Oase wordt
opnieuw gekeken hoe een verbinding tot aan Zandvoort gerealiseerd of geoptimaliseerd kan worden. Voor dit
project zijn in 2018 oriënterende verkenningen geweest met de deelnemers uit GR Zuid-Kennemerland en de
provincie. Hierin is afgesproken dat dit project regionaal wordt getrokken vanuit de gemeentes. In 2019 krijgt dit
een vervolg en wordt aangevangen met een tracéstudie.
Oplossen fietsknelpunten op regionale fietsroutes
In de regionale visie ‘Zuid-Kennemerland – bereikbaar door samenwerking’ is opgenomen dat de fiets een groter
aandeel moet krijgen in het verbeteren van de economische bereikbaarheid van de regio Zuid-Kennemerland.
De Bereikbaarheidsregio Zuid-Kennemerland wil de komende jaren investeren in regionaal verbindende
fietsroutes voor het regionale woon-werk en zakelijk fietsverkeer. Hiervoor is een uitvoeringsprogramma
opgesteld om de knelpunten in het netwerk aan te pakken. De gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede
en Zandvoort hebben een fietsnetwerk gedefinieerd. In dit netwerk zijn de belangrijke centrumgebieden,
werkgebieden en treinstations met elkaar verbonden. Ook sluit het netwerk aan op de buurgemeenten en
regio’s. Het netwerk is door de vier gemeenten in het voortraject afgestemd met de Fietsersbond. Het
aanpassen of aanleggen van deze fietsroutes wordt (mede) gefinancierd vanuit het regionale mobiliteitsfonds.
In 2018 is een start gemaakt met het maken van plannen voor verbetering van de fietsverbinding langs de
Leidsevaartweg. Voor het noordelijk deel is er overleg met de bewoners om te komen tot een comfortabele
fietsverbinding. Het deel zuidelijk van het station is aangemerkt als te asfalteren en gedeeltelijk te verbreden
route. Voor dit laatste deel is een financiële bijdrage vanuit de provinciale subsidie Fietsknelpunten NoordHolland toegekend.
Fietspad Westelijke Randweg en aansluiting Vogelpark
De aansluiting van Vogelpark op de Westelijke Randweg en de aanleg van de fietsbrug over de Leidsevaart
wordt gerealiseerd door de provincie Noord-Holland. In 2018 is een concept Voorlopig Ontwerp gemaakt, bij de
uitwerking hiervan kwam de provincie tot de conclusie dat het traject niet volledig uitvoerbaar is omdat de
beoogde verbinding over de Leidsevaart technisch niet te maken is. De provincie heeft hiervoor nog geen
oplossing en het is daarom onzeker of de beoogde verbinding nog op deze wijze gerealiseerd kan worden en
wat de planning wordt. Momenteel wordt de uitvoering op zijn vroegst verwacht in 2020.
Hellingbanen Cruquiusbrug
Veel fietsers gebruiken bij de Cruquiusbrug de onverharde hellingbanen tussen Cruquiusweg en de fietsroute
langs Oude Slot en Ringvaart. In 2017 zouden nieuwe hellingbanen, voorzien van asfalt, worden aangelegd. De
provincie neemt dit mee met de aanleg van de nieuwe Cruquiusbrug. De aanleg staat gepland voor 2020-2022.
Fietsverbinding Cruquiusweg
De voorbereiding van dit project is in 2018 gestart. Er is een bijeenkomst geweest met een participantengroep.
Uitvoering is gepland voor 2020.

Beleidsdoel
Openbaar vervoer Heemstede behouden
Activiteiten
OV in Heemstede
Connexxion heeft eind 2017 de aanbesteding van de nieuwe concessie gewonnen in Zuid-Kennemerland.
Vanwege de nieuwe dienstregeling en toegankelijkheid zijn in 2018 bushaltes aangepast naar de
inrichtingsvoorwaarden halteplaatsen. Dit betreft de bushaltes in de Glip ter hoogte van de aansluiting met de
Prinsenlaan, bij de Linnaeushof en de bushaltes bij het station Heemstede. Aanpassing is gedaan met
gebruikmaking van een daarvoor beschikbaar gestelde subsidie van de Provincie Noord-Holland.
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Beleidsdoel
Onderhoud aan wegen
Activiteiten
Onderhoud wegen
We zorgen voor een goed onderhoud van wegen en watergangen. Dit is belangrijk voor de verkeersveiligheid en
de kwaliteit van de leefomgeving. Dit betekent ook dat voortijdige vervangingsinvesteringen worden voorkomen.
In verband met het onderhoud en de Voorziening wegen zijn er in april 2018 door de raad een aantal wijzigingen
vastgelegd:
- De kosten van klein onderhoud en van uren eigen dienst zijn uit de voorziening genomen, zodat binnen
de Voorziening wegen nog slechts sprake is van kosten “groot onderhoud”.
- De jaarlijkse storting in de Voorziening is verlaagd naar jaarlijks € 590.000 (voorlopig tot en met 2027).
Door jaarlijks bijhouden moet bepaald worden wat de werkelijke stortingen in de komende jaren moeten
zijn.
- In verband met de geconstateerde achterstand in onderhoud, wordt vanaf nu eens per twee jaar de
verharding geheel geïnspecteerd. Monitoring moet aangeven hoe zich de kwaliteit in de komende jaren
zich ontwikkeld.
- Vastgesteld is dat de opgelopen onderhoudsachterstand in een periode van vier jaar (2018-2021) wordt
ingelopen.
Het gehele wegenareaal wordt vanaf nu eens per twee jaar geïnspecteerd volgens de daarvoor geldende
landelijke normen. Eind 2018 heeft de laatste inspectieronde plaatsgevonden. Op basis hiervan worden de
onderhoudsplannen geactualiseerd.
In 2018 is op veel locaties onderhoud uitgevoerd aan de verhardingen. Door de zeer droge periode zijn er meer
probleemlocaties door opdrukkende boomwortels aangepakt. Ook zijn vooral in de wijk Merlenhoven (in
combinatie met aanpak van plantsoenen) delen bestrating opgepakt, waaronder het pad langs de Ringvaart.
Uitvoering hiervan was gekoppeld aan de vervanging ven de beschoeiing langs deze wijk.
Burgemeester Van Lennepweg
In deze straat was vervanging van de riolering in het deel ter hoogte van het Sorghbosch gepland. Het plan
voorziet ook in de vervanging van de huidige verharding door nieuwe straatstenen. Het plan is in 2018
voorbereid en kan binnenkort worden vastgesteld. De uitvoering start in 2019.
Rivierenwijk-noord
In 2017 is een plan vastgesteld voor de Rivierenwijk-noord. De IJssellaan, de Hunzelaan, de Reggelaan, de
Dinkellaan en de Amstellaan krijgen nieuwe riolering. Dit moment wordt benut om de inrichting aan te passen,
inclusief het parkeerterrein aan de Amstellaan. Uitvoering van dit project is in 2018 gestart en loopt nog tot
medio 2019.

Beleidsdoel
Onderhoud openbare verlichting
Activiteiten
Onderhoud openbare verlichting
In 2018 is een nieuw beleidsplan voor openbare verlichting (planperiode 2018-2022) vastgesteld, waarin
rekening gehouden is met de doelstellingen geformuleerd in de Duurzaamheidsnota. Aan de hand hiervan
worden voorstellen gedaan voor vervanging van masten en armaturen in de periode 2019-2022.
Voor de periode 2019-2022 is extra budget voor vervanging van masten en armaturen beschikbaar gesteld. In
de jaren ’90 van de vorige eeuw is veel verlichting vervangen. Deze verlichting is nu weer aan vervanging toe.
Met dit extra budget wordt voorkomen dat achterstand in vervanging optreedt.
Door de raad is bij de vaststelling van het beleidsplan gevraagd om de beeldkwaliteit van de openbare
verlichting te versterken. Hiervoor worden in 2019 voorstellen voorbereid.
In 2018 zijn op basis van het beheerplan 2013-2017 lichtmasten en armaturen vervangen in de RivierenwijkNoord en is er in de tweede helft van 2018 in een deel van de Geleerdenwijk gestart met het vervangen van de
openbare verlichting. Dit project loopt af in de winter van 2019.
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Beleidsdoel
Onderhoud bruggen en watergangen
Activiteiten
Onderhoud bruggen en watergangen
Het onderhoud aan bruggen en beschoeiingen en het baggeren van vaarten volgt de planning uit de
beheerplannen. Elk jaar wordt een jaarplan gepresenteerd, inclusief de stand van de voorzieningen. In 2018 is
de leuning van de Grotbrug vervangen en zijn enkele bruggen schoongemaakt. Voor de vervanging van drie
brugdekken (Grevelingen, Eemlaan en Amer) is eind 2018 opdracht gegeven. Bij de voorbereiding van
oorspronkelijk vier brugdekken bleek dat voor de brug aan de Dixlaan groot onderhoud nodig is.
Vervangen voetgangersbrug IJsbaanpad
De voetgangersbrug in het IJsbaanpad is aan groot onderhoud toe. In 2017 is besloten deze brug te verplaatsen
en te verhogen, zodat openbare ligplaatsen voor boten aan de kant van de Wagnerkade kunnen worden
gerealiseerd. In 2018 is de voorbereiding voor deze vervanging gestart. De uitvoering is voorzien in 2019/2020.
Vervangen voetgangersbrug Asterkade
De brug is aan groot onderhoud toe. De wens leeft om in deze omgeving een goede fietsverbinding over de
Leidsevaart te realiseren. De provincie bestudeert de mogelijkheid van een fietsbrug naast of op de brug in de
N208 (Westelijke Randweg). De relatie van dat project met de brug over de Asterkade moet nader bezien
worden. Vanwege de staat van het onderhoud, is uitstel niet langer mogelijk en wordt het herstel van de brug
Asterkade is voorzien in 2019.
Vervangen pontje Cruquiushaven
In opdracht van de raad wordt in overleg met Provinciale Staten en het Hoogheemraadschap van Rijnland
alsnog gekeken naar de mogelijkheden om een pontje te realiseren. In 2018 is dit project weer opgepakt en is er
een start gemaakt voor een alternatief plan met een pontje. In 2019 wordt hiervoor een voorstel aangeboden.
Vervangen beschoeiing Van Merlenhaven
Voor de vervanging van de beschoeiing van de Van Merlenhaven zijn in 2018 de voorbereidingen gestart.
Gebleken is dat de kosten van vervanging met het bijkomende werk veel hoger uitvallen dan het in het
investeringsschema opgenomen ramingsbedrag. Begin 2019 worden voorstellen gedaan voor de uitvoering en
de dekking van de kosten. De uitvoering is gepland in de winterperiode 2019/2020.
Haven
Het ontwerp van het Havenlab voor de haven is tot een definitief plan uitgewerkt. Tijdens dit hele proces van
uitwerking is het Havenlab nauw betrokken geweest. In het eerste kwartaal van 2018 heeft de inspraakperiode
plaatsgevonden. Er is gewerkt aan de verwerking van de inspraakreacties en er zijn onderzoeken uitgevoerd.
Daarnaast is er in 2018 een extra controle geweest op de exploitatiebegroting. Het voorstel voor het definitief
ontwerp, de uitvoering en exploitatie zal in 2019 worden voorgelegd.

3. Wat hebben we gemeten?
Verplichte beleidsindicatoren (cijfers uit: waarstaatjegemeente.nl 21/8/2017)
Indicator
Ziekenhuisopname n.a.v.
verkeersongeval met motorvoertuig; als
aandeel van het totaal aantal ongevallen
die leiden tot ziekenhuisopnamen.
Ziekenhuisopname n.a.v.
vervoersongeval met fietser; als aandeel
van het totaal aantal ongevallen die
leiden tot ziekenhuisopnamen.
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periode

Heemstede
begr. 2017

periode

Heemstede
begr. 2018

%

2014

2%

2015

4%

%

2014

11%

2015

11%
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Bovenstaande gegevens zijn verplichte beleidsindicatoren. Deze indicator is niet meer actueel. Omdat deze wel
in de begroting 2018 was opgenomen, is deze nu voor de laatste keer hier te zien. Om een beeld te hebben van
de daadwerkelijke ongevallen en de verkeersveiligheid over deze periode zijn onderstaande cijfers toegevoegd.
Aantal ongevallen per jaar
Onderstaande tabel laat het aantal ongevallen per jaar, onderverdeeld naar de ernst van het ongeval, zien.
Omschrijving
Jaar

totaal
ongevallen

slachtoffer
ongevallen

dodelijke
ongevallen*

Uitsluitend materiële schade
(UMS) ongevallen

2015
2016
2017
2018

166
162
146
180

31
34
42
48

0
0
1
0

135
128
103
132

Totaal

654

155

1

498

*2018 betreft nog voorlopige aantallen. In de loop van 2019 worden de ongevalstatistieken definitief vastgesteld.
Bron: ViaStat

In 2019 komt het college met een rapport over verkeersveiligheid waarin deze ongevallenstatistieken nader
worden belicht.
Overige beleidsindicatoren
Regelmatig wordt landelijk het burgeronderzoek ‘Waarstaatjegemeente.nl’ onder regie van KING (Kwaliteits
Instituut Nederlandse Gemeenten) uitgevoerd. In dit onderzoek wordt op verschillende terreinen de tevredenheid
van inwoners gemeten. Een belangrijk onderdeel is de kwaliteit van het onderhoud van de Openbare Ruimte.
Heemstede scoort hier op bijna alle onderdelen bovengemiddeld. De totaalscore op het onderdeel ‘Burger als
Wijkbewoner’ was in 2015 een 7,3 tegen een 7,0 als gemiddelde van alle gemeenten die meededen.

4. Wat heeft het gekost?
(x € 1.000)

Lasten
Baten

Resultaat programma
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rekening

begroting

rekening

2017

2018

2018

5.773
1.164

4.991
47

4.869
176

-4.609

-4.944

-4.693
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Lasten programma 2

Baten programma 2
€ 176.418

€ 4.869.287

Aandeel programma in totale rekening van € 58.114.912
SubSub- omschrijving (sub) taakveld
taakveld TtvNW
Lasten, uitgesplitst per (sub) taakveld
taakveld 2.1 Verkeer, wegen en water
1200
20101 Wegen
1201
20102 Schoonhouden wegen
1202
20103 Gladheidbestrijding
1203
20104 Bruggen en landhoofden
1204
20105 Openbare verlichting
1205
20106 Overige voorzieningen wegen
1210
20107 Verkeersborden en -tekens
1212
20108 Wegbelijning en figuraties
1213
20109 Verkeersregelinstallaties
1214
20110 Bovenlokaal verkeer
1215
20111 Verkeersplannen
1216
20112 Verkeersmaatregelen
1217
20113 Verkeersverzoeken burgers
1218
20114 Verkeerstellingen
taakveld 2.2 Parkeren
1231
20201 Fiscaal parkeren
taakveld 2.4 Economische havens en watergangen
1240
20401 Watergangen
1241
20402 Waterkeringen en watertechnische werken
Totale lasten van het programma

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

47

rekening
2017

begroting
2018

rekening
2018

5.160
2.713
875
141
391
256
128
77
19
228
47
177
48
39
21
338
338
275
180
95
5.773

4.276
1.846
850
150
299
301
132
73
20
209
38
241
66
37
14
327
327
388
258
130
4.991

4.220
1.875
862
131
300
289
123
79
22
195
38
208
47
37
14
335
335
314
187
127
4.869
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SubSub- omschrijving (sub) taakveld
taakveld TtvNW
Baten, uitgesplitst per sub (taakveld)
taakveld 2.1 Verkeer, wegen en water
1200
20101 Wegen
1201
20102 Schoonhouden wegen
1202
20103 Gladheidbestrijding
1203
20104 Bruggen en landhoofden
1204
20105 Openbare verlichting
1205
20106 Overige voorzieningen wegen
1210
20107 Verkeersborden en -tekens
1213
20109 Verkeersregelinstallaties
1215
20111 Verkeersplannen
1216
20112 Verkeersmaatregelen
1217
20113 Verkeersverzoeken burgers
1218
20114 Verkeerstellingen
taakveld 2.2 Parkeren
1231
20201 Fiscaal parkeren
taakveld 2.4 Economische havens en watergangen
1240
20401 Watergangen
1241
20402 Waterkeringen en watertechnische werken
Totale baten van het programma
Saldo programma

rekening
2017

begroting
2018

rekening
2018

1.146
992
45
0
87
6
16
0
0
0
0
0
0
2
2
16
4
12
1.164
-4.609

47
0
31
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
-4.944

176
77
44
0
0
41
13
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
176
-4.693

Toelichting op de financiële cijfers:
Lasten
20101 Wegen
De materiaalkosten voor het uitvoeren van straatwerk voor nutsbedrijven en inritten voor particulieren worden
niet begroot in verband met het incidentele karakter en leiden daarom op de lasten tot een overschrijding van
€ 11.000 ten opzichte van de begroting (zie onder “baten” voor de hieraan gerelateerde opbrengst). Daarnaast
staat hier de storting van de BDU bijdrage (subsidie) van € 20.000 in de voorziening wegen voor groot
onderhoud aan de Johan Wagenaarlaan. Dit bedrag wordt gestort in de voorziening “wegen” omdat daar het
groot onderhoud uit bekostigd is (de storting valt weg tegen de ontvangst en is daarom budgettair neutraal). De
kapitaallasten voor de werkzaamheden aan de Thorbeckelaan vallen € 2.000 lager uit dan geraamd.
20102 Schoonhouden wegen
De kosten voor zwerfafvalprojecten vallen € 13.000 hoger uit dan geraamd maar worden gedekt uit een bijdrage
van Nedvang (zie onder baten). Per saldo (baten minus lasten) is dit budgettair neutraal.
20103 Gladheidsbestrijding
De kosten van gladheidsbestrijding vallen € 19.000 lager uit dan geraamd. Dit is een voordeel ten opzichte van
de begroting.
20105 Openbare verlichting
De kosten van onderhoud vallen € 7.000 lager uit dan geraamd (inclusief schades). De elektrakosten vallen
€ 6.000 lager uit.
20109 Verkeersregelinstallaties
De elektrakosten vallen € 17.000 lager uit dan geraamd.
20111 Verkeersplannen
Aan verkeersonderzoek is in 2018 € 20.000 minder dan geraamd uitgegeven. De wordt veroorzaakt doordat een
onderzoek is verschoven naar 2019. Dit betreft het verkeersonderzoek uit de motie “veilig verkeer Havendreef”
van de raad van 29 november 2018. Voorgesteld wordt de benodigde € 12.000 door middel van
resultaatbestemming mee te nemen naar 2019. Daarnaast is de fietsverbinding Haarlem-AerdenhoutHeemstede, aftakking Vogelpark nog niet door de Provincie Noord-Holland aangelegd. Hiervoor is € 13.000
geraamd. Uitvoering vind naar verwachting in 2019 plaats. Voorgesteld wordt het door Heemstede reeds
toegezegde bedrag van € 12.500 via resultaatbestemming mee te nemen naar 2019.
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20112 Verkeersmaatregelen
Aan kleine verkeersmaatregelen is € 19.000 minder dan geraamd uitgegeven. Dit wordt veroorzaak door doordat
de oversteekplaats Leidsevaartweg-Asterkade en het verplaatsen van een kombord in 2019 uitgevoerd zullen
worden. Voorgesteld wordt € 12.000 voor de oversteekplaats via resultaatbestemming mee te nemen naar het
uitvoeringsjaar 2019.
20401 Watergangen
Voor de uitvoering van de strategische wateragenda Rijnland is in een jaarlijks budget voorzien. In 2018 zijn
voor deze agenda geen uitgaven noodzakelijk geweest. Het hiervoor bestemde budget van € 40.000 is geen
onderdeel van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en wordt niet verrekend met de voorziening riolering.
Hiermee is dit een voordelig verschil ten opzichte van de begroting 2018. Daarnaast is er € 10.000 voor de
verbreding van de sloot bij het sportpark opgenomen. Deze verbreding is gecombineerd met een lopend project
en kan daarom als apart budget vervallen. Dit is een voordelig verschil ten opzichte van de begroting 2018 van
€ 10.000. Aan onderhoud watergangen en waterverversingsgemalen en schoonhouden duikers is € 21.000
minder dan geraamd uitgegeven.

Baten
20101 Wegen
Het uitvoeren van straatwerk voor de nutsbedrijven en het aanleggen van gehandicaptenparkeerplaatsen en
inritten voor particulieren heeft € 57.000 opgebracht (materiaal en loonkosten). Dit bedrag is niet begroot in
verband met het incidentele karakter en staat tegenover de kosten die onder de lasten worden verantwoord.
Daarnaast wordt hier de ontvangst van de BDU bijdrage (subsidie) van de provincie verantwoord voor € 20.000.
Dit bedrag is niet begroot en is daarom een voordeel ten opzichte van de begroting.
20102 Schoonhouden wegen
Hier wordt de bijdrage van Nedvang voor zwerfafval op verantwoord. De bijdrage is € 13.000 meer dan geraamd
omdat ook de kosten (zie lasten) € 13.000 meer bedroegen. Per saldo is dit budgettair neutraal.
20105 Openbare verlichting
Voor schades aan lichtmasten is aan derden een bedrag van € 41.000 doorberekend. Dit bedrag vormt een
voordelig verschil ten opzichte van de begroting.
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Inhoud programma
Het programma omvat economische zaken (bedrijventerreinen, winkelgebieden, zzp ondernemers,
landgoederen Groenendaal en Het Oude Slot, zorginstellingen, village marketing recreatie).

1. Wat hebben we bereikt?
We bevorderen de lokale economie samen met de ondernemers en faciliteren waar mogelijk de ondernemers
om elkaar te ontmoeten.

Relevante beleidsnota’s:




Economisch Actieprogramma Heemstede 2016 – 2020
Economische foto Heemstede
Visie winkelcentra Heemstede en bijbehorend uitvoeringsprogramma

2. Wat hebben we ervoor gedaan?
Beleidsdoel
Levendige lokale economie
Activiteiten
Coöperatie lokale ondernemers
HeemSteeds Duurzamer is inmiddels een begrip in Heemstede. De coöperatie heeft in 2018 naast inwoners nu
ook ondernemers in Heemstede ondersteund te verduurzamen.
Zzp-ondernemers
Op de “Dag van de duurzaamheid” in 2018 zijn de groep zzp-ondernemers, HeemSteeds Duurzamer en andere
ondernemers samengekomen voor onder andere het ondernemersontbijt. Verder nemen de zzp-ondernemers
deel aan de regionale bijeenkomsten, zoals die worden georganiseerd door de Kamer van Koophandel.
Regionaal Economisch Overleg
In het Regionaal Economisch Overleg (REO) is het accent verschoven naar meer onderwerpen vanuit de MRA
(Metropoolregio Amsterdam). Onderwerpen zoals toerisme, bedrijventerreinen, circulaire economie,
detailhandelsbeleid gaan verder dan de regio en komen in het REO aan de orde.
Bedrijfsbezoeken en overleggen met brancheorganisaties
In 2018 is met de ondernemers gesproken over de economische ontwikkelingen in Heemstede en de regio.
Daarnaast is met het bestuur van de ondernemersvereniging bedrijventerrein (OBT) overleg gevoerd over
bereikbaarheid, onderhoud en branchering.
Met het bestuur van de winkeliersvereniging “Winkelcentrum Raadhuisstraat-Binnenweg” is meerdere malen
gesproken over bereikbaarheid, vindbaarheid, marketing en de maatregelen uit het “Uitvoeringsprogramma Visie
winkelcentra Heemstede”.
In het kader van het “Uitvoeringsprogramma Visie winkelcentra Heemstede” is tevens gesproken met de
ondernemers van het winkelgebied Jan van Goyenstraat over het vestigingsbeleid voor deze winkelstraat. Wij
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verwijzen voor dit onderwerp verder naar het beleidsdoel “Continueren van een florerende Binnenweg en
Raadhuisstraat” onder programma 8 (Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing).

3. Wat hebben we gemeten?
Verplichte beleidsindicatoren Economie (cijfers uit: waarstaatjegemeente.nl 26/2/2019)
Indicator

eenheid

periode

Heemstede

landelijk

Functiemenging

%

2017

39,7

52,4

Vestiging (van bedrijven)

aantal per 1.000 inwoners in de
leeftijd van 15 t/m 74 jaar

2017

129

120

4. Wat heeft het gekost?
(x € 1.000)

rekening

begroting

rekening

2017

2018

2018

Lasten
Baten

140
41

135
46

133
47

Resultaat programma

-99

-89

-86

Baten programma 3

Lasten programma 3

€ 47.254

€ 132.644

Aandeel programma in totale rekening van € 58.114.912
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SubSub- omschrijving (sub) taakveld
taakveld tvNW
Lasten, uitgesplitst per (sub) taakveld
taakveld 3.1 Economische ontwikkeling
1301
30101 Economische zaken
taakveld 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen
1300
30301 Weekmarkt
Totale lasten van het programma
Baten, uitgesplitst per sub (taakveld)
taakveld 3.1 Economische ontwikkeling
1301
30101 Economische zaken
taakveld 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen
1300
30301 Weekmarkt
Totale baten van het programma
Saldo programma
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rekening
2017

begroting
2018

rekening
2018

88
88
52
52
140

87
87
48
48
135

83
83
49
49
132

0
0
41
41
41
-99

0
0
46
46
46
-89

4
4
43
43
47
-85
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Inhoud programma
Het programma omvat het uitvoeren van de taken die voortvloeien uit de onderwijswetgeving en uit het lokale
onderwijsbeleid. Deze taken omvatten het onderwijshuisvestingsbeleid, het toezicht op naleving van de
leerplicht, de schoolbegeleiding, de instandhouding en verhuur van gemeentelijke gymnastiekaccommodaties,
het zorgdragen voor het vervoer van leerlingen, het aanbieden van schoolzwemmen, vakleerkrachten
gymnastiek, muziekonderwijs en peuterspeelzalen.

1. Wat hebben we bereikt?
We willen dat kinderen en jongeren kwalitatief goed onderwijs kunnen volgen en voorkomen dat zij vroegtijdig de
school verlaten.

Relevante beleidsnota’s:



Beleidsplan Sociaal Domein/lokaal gezondheidsbeleid 2015 t/m 2018
Visiedocument Peuterspeelzaalwerk 2014

2. Wat hebben we ervoor gedaan?
Beleidsdoel
Het bieden van voldoende en adequate huisvesting van het onderwijs
Activiteiten
Per 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en voor aanpassingen van
schoolgebouwen door het Rijk overgeheveld van gemeenten naar schoolbesturen. Schoolbesturen kunnen sinds
2015 op grond van wetswijziging en de in dit kader geactualiseerde Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs Heemstede - geen aanvragen meer door de gemeente gehonoreerd krijgen voor onderhoud en
aanpassingen van hun schoolgebouwen. Zij ontvangen de benodigde middelen rechtstreeks van het Rijk.
We voeren volgens de nieuwe regelgeving de resterende taken op het gebied van onderwijshuisvesting uit,
zoals nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen en het zorgdragen voor herstel van constructiefouten en
voor vervanging in verband met schade. In 2018 is ten behoeve van de invulling van deze taken samen met de
schoolbesturen van de Heemsteedse basisscholen een Integraal Huisvestingsplan opgesteld. In 2019 wordt dit
plan ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Beleidsdoel
Het voorkomen van schoolverzuim
Activiteiten
Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen, moeten ingeschreven zijn op een school en onderwijs
volgen (Leerplicht). Jongeren tussen 16 en 18 jaar moeten onderwijs volgen tot zij een startkwalificatie hebben
(Kwalificatieplicht). Een startkwalificatie is (minimaal) een havo-diploma, vwo-diploma of een mbo-diploma op
niveau 2 of hoger. Los van de wettelijke verplichting zijn de inspanningen gericht op een ruimere doelgroep. In
regionaal verband is het streven jongeren tot 23 jaar te begeleiden naar een startkwalificatie.
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De gemeente is voor de handhaving van de leerplicht en de kwalificatieplicht aangesloten bij de
‘Gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland’. De handhaving
is conform deze regeling neergelegd bij het Leerplein dat in Haarlem is gevestigd.

Beleidsdoel
Het faciliteren van goed onderwijs voor kinderen en jongeren op een redelijke afstand
van huis waarbij recht wordt gedaan aan de schoolkeuze van de jeugdige en zijn/haar
ouders
Activiteiten
Om meer recht te kunnen doen aan schoolkeuze door jongeren/ouders hebben we ons ingezet voor een ander
plaatsingssysteem voor het voortgezet onderwijs dan het systeem van loting dat tot nu toe in de regio door de
scholen voor voortgezet onderwijs werd gehanteerd.
We zullen ons aanvullend hierop inzetten om de schoolbesturen van het primair onderwijs een meer toegankelijk
wachtlijstsysteem te laten hanteren, opdat kinderen zoveel mogelijk op de basisschool van hun keuze kunnen
worden toegelaten. In Haarlem is in 2018 gestart met een plaatsingsprocedure voor de basisscholen. De eerste
ervaringen met deze procedure zijn positief. Vooralsnog zijn de Heemsteedse basisscholen geen voorstander
van een dergelijke procedure. Wel lijkt er sprake van voldoende draagvlak voor gezamenlijke afspraken over het
tijdstip van aanmelden/inschrijven van kinderen. De schoolbesturen zien de vaststelling van het Integraal
Huisvesting Plan als een voorwaarde voor bespreking van een gezamenlijk plaatsingsbeleid. Deze vaststelling is
gepland voor eind 2019.

Beleidsdoel
Het bieden van vervoer aan leerlingen naar scholen voor speciaal onderwijs (SO) en
speciaal basisonderwijs (SBO)
Activiteiten
Ouders kunnen (volgordelijk) in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten van openbaar vervoer of
van eigen vervoer of voor aangepast vervoer naar scholen voor speciaal (basis)onderwijs (SBO en SO). Het
SBO (speciaal basisonderwijs) is bedoeld voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Het SO
(speciaal onderwijs) is bedoeld voor visuele of auditief gehandicapte kinderen, lichamelijk en/of verstandelijk
gehandicapte kinderen, kinderen met gedragsstoornissen en/of psychiatrische problemen.
Voor het uitvoeren van het aangepast vervoer voor leerlingen hebben we voor het schooljaar 2018-2019
(evenals de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Zandvoort) gebruik gemaakt van
een overeenkomst met een vervoerder: (Munckhof).

Beleidsdoel
Het bijdragen aan de ondersteuning van leerlingen bij leer- en/of gedragsmoeilijkheden
Activiteiten
De gemeente ondersteunt de scholen voor basisonderwijs via een subsidie voor schoolbegeleiding.
Schoolbegeleiding is gericht op het optimaliseren van de schoolontwikkeling van individuele kinderen in het
basisonderwijs. Sprake is van begeleiding van leerlingen bij leer- en/of gedragsmoeilijkheden (zoals sociaalemotionele problematiek, dyslexie of dyscalculie en hoogbegaafdheid). Naast de gemeentelijke bijdrage zetten
de scholen rijksgelden in ten behoeve van deze begeleiding.
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Beleidsdoel
Het bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen via het ondersteunen van het
peuterspeelzaalwerk
Activiteiten
Het peuterspeelzaalwerk vormt een van de schakels in de sluitende aanpak voor jeugdigen. Door de invoering
van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) heeft het peuterspeelzaalwerk een nadrukkelijke rol gekregen bij het
voorkomen en bestrijden van achterstanden bij peuters.
Conform het Visiedocument peuterspeelzaalbeleid zijn alle gesubsidieerde peuterspeelzalen gehuisvest in of
nabij scholen. De samenwerking met de basisscholen heeft gestalte gekregen en de warme overdracht van
peuters naar de basisschool is een feit. Tevens heeft de samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin
invulling gekregen.
Sinds 2018 is het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang geharmoniseerd. Hiermee zijn de verschillen in de
financieringsstructuur van het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang vervallen. Eind 2018 heeft de
gemeenteraad ingestemd met de Beleidsnota peuteropvang. Op grond van dit beleid kunnen ouders die niet
aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag een vergoeding van de gemeente ontvangen. De rechtstreekse
subsidie aan organisaties van peuteropvang is hiermee komen te vervallen.
Met ingang van 1 januari 2019 ontvangt de gemeente een vergoeding van het rijk voor Voorschoolse Educatie.
De inzet van deze middelen maakt onderdeel uit van de Beleidsnota peuteropvang.

Beleidsdoel
Het stimuleren van sportbeoefening op school
Activiteiten
Subsidiëring activiteiten
De gemeente ondersteunt via subsidiëring de inzet van vakleerkrachten gymnastiek op het basisonderwijs, het
schoolzwemmen en de inzet van combinatiefuncties/buurtsportcoaches.

3. Wat hebben we gemeten?
Verplichte beleidsindicatoren Economie (cijfers uit: waarstaatjegemeente.nl 26/2/2019)
Indicator

eenheid

Periode

Heemstede

landelijk

Absoluut schoolverzuim per 1000
leerlingen

aantal per 1000
leerlingen

2017

0,91

1,82

Relatief schoolverzuim per 1000 leerlingen

aantal per 1000
leerlingen

2017

15,65

26,58

Vroegtijdige schoolverlaters

% deelnemers aan het
VO en MBO onderwijs

2016

1,0

2,0

Overige beleidsindicatoren
De aanpak van het schoolverzuim meten we via het jaarlijkse Leerplichtverslag.

Programma 4 Onderwijs

55

Rekening 2018

4. Wat heeft het gekost?
(x € 1.000)

rekening

begroting

rekening

2017

2018

2018

1.982
126

2.362
29

2.336
30

Totaal saldo

-1.856

-2.333

-2.306

Resultaat programma

-1.856

-2.333

-2.306

Lasten
Baten

Baten programma 4

Lasten programma 4

€ 30.039

€ 2.336.176

Aandeel programma in totale rekening van € 58.114.912

Programma 4 Onderwijs

56

Rekening 2018

SubSub- omschrijving (sub) taakveld
taakveld tvNW
Lasten, uitgesplitst per (sub) taakveld
taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs
1401
40101 Basisonderwijs; financiën
1423
40102 Openbaar onderwijs: algemeen
taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting
1400
1402
1407

40201
40202
40203

1401
1402
1403
1404

40301
40302
40303
40304

Basisonderwijs; huisvesting
Voortgezet onderwijs
Gymlokalen
taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Basisonderwijs; financiën
Voortgezet onderwijs
Leerplicht
Schoolbegeleiding

1405

40305

Schoolzwemmen

1406
1408

40306
40307

Leerlingenvervoer
Overige lokaal bestuurlijke taken

1680
40308 Peuterspeelzalen
1740
40309 Algemeen milieubeleid
Totale lasten van het programma
Baten, uitgesplitst per sub (taakveld)
taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs
taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting
1400
40201 Basisonderwijs; huisvesting
1407
40203 Gymlokalen
taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
1406
40306 Leerlingenvervoer
1680
40308 Peuterspeelzalen
Totale baten van het programma
Saldo programma

rekening
2017

begroting
2018

rekening
2018

25
7
18
1.226

26
7
19
1.540

24
7
17
1.544

248
842
136
731
74
18
67
52

503
866
171
796
88
19
68
52

498
866
180
768
88
17
69
60

81

83

81

151
153

159
148

177
150

128
7
1.982

172
7
2.362

124
2
2.336

0
120
86
34
6

0
23
0
23
6

0
25
0
25
5

1
5
126
-1.856

1
5
29
-2.333

0
5
30
-2.306

Toelichting op de financiële cijfers:
Lasten
40306 Leerlingenvervoer
In 2018 is toenemende mate gebruik gemaakt van leerlingenvervoer door statushouders. Dit verklaart de
overschrijding van € 18.000. Daartegenover staat een aanvullende dekking vanuit de reserve statushouders van
in totaal € 10.000. Deze dekking wordt gerapporteerd in programma 0. Voor een toelichting op de mutaties in de
reserves wordt verwezen naar het bijlagenboek. Daar staan alle mutaties per reserve toegelicht.
40308 Peuterspeelzalen
De kosten voor peuterspeelzalen zijn met € 48.000 overschreden. Door nieuwe wetgeving zijn per 2018
middelen voor versterking van peuterspeelzalen die voorheen door het Rijk werden verstrekt, vervallen.
Daartegenover staat dat gemeente nieuwe gelden heeft ontvangen van in totaal € 45.000. Deze dekking wordt
nader toegelicht in programma 0 onder Algemene baten en lasten (diverse stelposten).
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Inhoud programma
Het programma omvat:
 Het uitvoeren van de taken die voortvloeien uit het vastgestelde beleid op het gebied van cultuur, sport en
recreatie.
 Het aanleggen en onderhouden van het openbaar groen.
 Het in stand houden van het wandelbos Groenendaal en de kinderboerderij Het Molentje.

1. Wat hebben we bereikt?


We willen een algemeen voorzieningenniveau bieden dat voldoet aan de behoeften van inwoners, dat
bijdraagt aan hun gezondheid en sociale participatie en dat voor iedereen toegankelijk is.
We willen het groene karakter van Heemstede behouden en zorgen voor een openbare ruimte die bijdraagt
aan het prettige leefklimaat van Heemstede.



Relevante beleidsnota’s:






Cultuurnota 2016 t/m 2019
Nota “Sport en bewegen”
Nota Subsidiebeleid 2016 t/m 2019
Groenbeleidsplan 2014 - 2023
Beheerplan Wandelbos Groenendaal 2015 - 2032

2. Wat hebben we ervoor gedaan?
Beleidsdoel
Het bieden van voldoende sport- en recreatievoorzieningen en het stimuleren van
sportbeoefening
Activiteiten
Afspraken met betrekking tot sportvoorzieningen
Gelet op het belang van een goed voorzieningenniveau op het vlak van sport én het behoud daarvan draagt de
gemeente zorg voor een kwalitatief goed eigenarenonderhoud van het sportpark, de sporthal, zwembad
Groenendaal en de tennisparken, gebaseerd op vastgestelde Meerjarenonderhoudsplannen.
De gemeente heeft voor het beheer en de exploitatie van sportpark, sporthal en zwembad Groenendaal een
huurovereenkomst en een beheer- en exploitatieovereenkomst gesloten met Sportplaza Heemstede BV. Deze
overeenkomsten zijn in 2018 verlengd en lopen tot 1 juli 2024.
Met het verlengen van de overeenkomsten is gerealiseerd dat gelijktijdig met het aflopen van de
overeenkomsten (en de start van een nieuwe aanbesteding) op zorgvuldige wijze een besluit kan worden
genomen over de toekomst, c.q. het behoud van het zwembad. Voor wat betreft het Sportcentrum Groenendaal
(waar het zwembad onderdeel van is) geldt dat via uitvoering van het vastgestelde Meerjarenonderhoudsplan
(MOP) 2015-2014 sprake is van een up-to-date zijnde voorziening tot en met in ieder geval 2024.
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Indirecte subsidiëring activiteiten
Sportplaza Heemstede BV verhuurt de sportvoorzieningen van het sportpark, de sporthal en het zwembad aan
sportverenigingen tegen een huurprijs die aanzienlijk lager is dan de daadwerkelijke kostprijs; dit wordt indirecte
subsidiëring genoemd.
Directe subsidiëring activiteiten
Met betrekking tot de zaalsport- en zwemverenigingen is tevens sprake van directe subsidiëring. Ook het
gebruik van het sportpark en de sporthal van de Stichting HBC wordt via een subsidie gefaciliteerd. Voor deze
subsidies geldt een in principe een draagvlakvoorwaarde van 50% Heemsteedse actieve leden.
Via de inzet van subsidies (het Sportstimuleringsfonds en de ondersteuning van Sportservice Noord-Holland)
stimuleert de gemeente het sporten door jeugdigen, ouderen en mensen met een beperking. Ook wordt de
ontwikkeling van jeugdige talenten ondersteund.
Combinatiefuncties en schoolzwemmen
In het schooljaar 2017-2018 is de inzet van de combinatiefuncties/buurtsportcoaches voortgezet.
Combinatiefuncties zijn functies waarbij een medewerker ten behoeve van twee sectoren - sport en onderwijs werkzaam is. Het schoolzwemmen wordt begeleid vanuit deze combinatiefuncties.

Beleidsdoel
Kwalitatief goede speellocaties (her)inrichten met inzet van bewoners/gebruikers
Activiteiten
Valondergronden en speeltoestellen worden zoveel mogelijk duurzaam verantwoord gekozen. Vanaf 2018 is het
onderhoud van het kunstgras in een reguliere cyclus opgepakt, waardoor dit veel langer meekan.
Drie locaties zijn naar aanleiding van bewonersinitiatieven uitgebreid: Korhoenlaan, Struijckenlaan en de
Slotlaan. Twee locaties zijn volledig vernieuwd: Lieven de Keylaan en Plein1. Aansluitend aan de aanleg is de
aankoop van de speellocatie Lieven de Keylaan in gang gezet. Bij de Huizingalaan is een oplossing gezocht
voor de overlast tegen een zijgevel. Op Meermond zijn de hutjes verzien van een stevigere coating, aangezien
de oude coating erg gevoelig was voor schade en vandalisme.
De Omgevings Dienst IJmond heeft in 2018 als onderdeel van een landelijke onderzoek naar lood in de grond
op speellocaties een vooronderzoek uitgevoerd. Hierover is gecommuniceerd via HeemstedeNieuws.
(Overheids)participatie
Aanpassingen en (her)inrichting van speellocaties waar mogelijk op basis van (overheids)participatie ingestoken.
Bij Plein1 is de buurt om input gevraagd. Bij de overige locaties is alles volledig op basis van bewoners
initiatieven gedaan.
Soms gaat ook veel energie zitten in een initiatief, dit hangt mede af van overtuigingskracht en inzet van de
initiatiefnemer(s) en de medewerking uit de omgeving.

Beleidsdoel
Het stimuleren van cultuurbehoud, cultuurparticipatie en cultuureducatie
Activiteiten
Uitvoering Cultuurnota 2016 t/m 2019
In 2018 is verdere uitvoering gegeven aan de beleidsvoorstellen uit de Cultuurnota 2016 t/m 2019. Deze
voorstellen zijn gericht op cultuurbehoud (monumenten en archeologie), cultuurparticipatie (onder andere
kunstbeoefening, tentoonstellingen en podiumkunst) en cultuureducatie (onder andere op scholen).
Bibliotheek
De Bibliotheek Heemstede is een vestiging van de Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Deze bibliotheek
voert de kerntaken op grond van de nieuwe Bibliotheekwet uit, volgt de trends op het gebied van het
bibliotheekwerk intensief en draagt er zorg voor dat haar vestigingen toekomstgericht zijn op digitaal
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(bijvoorbeeld via het bevorderen van het gebruik van e-books) en fysiek vlak en op het gebied van
mogelijkheden voor ontwikkeling, educatie en informatieverstrekking.
In de zomer van 2018 zijn de bouwwerkzaamheden om een multifunctionele accommodatie te realiseren op het
Julianaplein 1 afgerond. In augustus 2018 heeft de Bibliotheek Zuid-Kennemerland, samen met de andere
huurders haar intrek genomen in het verbouwde pand. Als gevolg van de verbouwingswerkzaamheden aan het
pand is de dienstverlening tot 1 september 2018 in overleg aangepast. Vanaf 1 september 2018 is de
dienstverlening weer ongewijzigd.

Beleidsdoel
Het faciliteren van activiteiten via het subsidiebeleid
Activiteiten
In 2018 is - na het overgangsjaar 2017 - verdere uitvoering gegeven aan de Nota Subsidiebeleid 2016 t/m 2019.
Dit betekent onder andere dat de draagvlakvoorwaarde is aangescherpt en dat er meer dan voorheen gekeken
is naar de maatschappelijke bijdrage die subsidiënten leveren.

Beleidsdoel
Groen: behouden, onderhouden en investeren
Activiteiten
Groenonderhoud
Het groene karakter van de openbare ruimte in Heemstede kenmerkt zich door een combinatie van bomen,
gras, hagen en (bloeiende) solitaire heesters. Daarnaast is door de aanwezigheid van natuurvriendelijke oevers,
bloemenbermen en grotere groengebieden ruimte voor ecologische inrichting, waar mogelijk gebaseerd op de
landschappelijke opbouw. Het groene karakter en de daarvoor vastgelegde groenstructuur, bestaande uit de
grote groengebieden (zoals bosgebieden, landgoederen, weilanden, bollenlanden, parken, begraafplaats en
volkstuinen) en de (hoofd)laanstructuren, is door efficiënt beheer gehandhaafd en versterkt.
Onderhoudsnorm
Het groenonderhoud is doelmatig. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van onderhoudsbestekken en serviceteams.
De kwaliteit van het groenonderhoud is gestandaardiseerd door het kennisinstituut CROW. Het groenonderhoud
in Heemstede wordt uitgevoerd als een combinatie van de kwaliteitsnormen A en B. Deze norm is ook in 2018
gehandhaafd.
Uitvoeren projecten uit groenbeleidsplan
Voor het behoud en versterken van de groenstructuur is binnen het reguliere budget voor wandelplaatsen en
plantsoenen een bedrag gereserveerd. Ieder jaar worden daarvoor in het Groenbeleidsplan specifiek benoemde
projecten uitgevoerd. In 2016 is gestart met de voorbereiding van de verbetering van het groen in Merlenhoven.
De uitvoering is verdeeld over de jaren 2017 en 2018 In 2018 startte ook de voorbereiding van de verbetering
van groenvoorziening in delen van de Rivierenwijk. Uitvoering vindt plaats eind 2018/begin 2019.
Uitvoeren investeringsprojecten
In de Jacob van Ruisdaellaan is sprake van overlast op trottoirs door boomwortels die de verharding omhoog
drukken. Vervanging van de bomen wordt in 2019 in samenspraak met de bewoners voorbereid en daarna
uitgevoerd. Hierbij wordt tevens onderzocht of in de omliggende straten mogelijkheden zijn extra bomen aan te
planten.
Bijvriendelijk beheer
Al lange tijd worden in het openbare groen geen chemische middelen toegepast. Waar mogelijk krijgen bloemen
en kruiden de kans zich te ontwikkelen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de ruige bermen, bloemenbermen en randen
van de bosplantsoenen. Bij nieuwe aanplant wordt consequent gekeken naar planten en bomen die bijen en
vlinders aantrekken. Op de landelijke zaaidag wordt jaarlijks samen met Pim Lemmers gekeken naar nieuwe
locaties voor bij-vriendelijke bermen. In 2018 zijn locaties aan de Kohnstammlaan, langs de Ringvaart en de
Vrijheidsdreef ingezaaid. Om de kwaliteit te borgen zijn afspraken gemaakt tussen de reguliere maai-aannemer
en de vrijwilligers van de Stichting MEERGroen. Tevens is op de Vrijheidsdreef een groot insectenhotel
geplaatst.
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Adoptie van groenonderhoud door buurtbewoners
Adoptie van zowel boomspiegels als plantsoenvakken blijft mogelijk. Voorwaarde hierbij is wel dat de
betreffende boomspiegel of het groenvak een openbaar karakter houdt. Een adoptie wordt kenbaar gemaakt
door het aanbrengen van een tegel met een klaversymbool. De gemeente voert na adoptie geen klein
onderhoud (schoffelen) meer uit.
Beeldbepalende bomen en groen behouden
Beeldbepalende particuliere en gemeentelijke bomen en groen blijven beschermd. Deze bomen zijn vastgelegd
op de bomenkaart. Voor deze bomen is bij kappen of ingrijpend snoeien een omgevingsvergunning nodig. Er is
in 2018 volop (snoei)advies aan particulieren gegeven met het oog op behoud van de bomen en is het belang
van groene tuinen bij onze inwoners onder de aandacht gebracht.
Flora en fauna
Natuurlijk beheer van het openbare groen is al vele jaren onderdeel van het groenbeleid in de gemeente. Waar
mogelijk wordt gezocht naar een natuurlijke inrichting van bermen en plantsoenen, waardoor de
aantrekkelijkheid van het groen voor insecten, vogels en andere dieren wordt vergroot. Heemstede heeft het
Convenant ‘bijvriendelijk handelen’ ondertekend en werkt samen met diverse partijen die actief zijn in natuurlijk
beheer, zoals het Landschap Noord-Holland en het IVN.

Beleidsdoel
Wandelbos Groenendaal: onderhoud conform beheerplan
Activiteiten
In het beheerplan Wandelbos Groenendaal zijn de mogelijkheden voor het behoud, ontwikkelen en elkaar
versterken beschreven voor drie pijlers:
 Cultuurhistorie
 Recreatie
 Natuur
De werkzaamheden die hiervoor nodig zijn bestaan uit reguliere beheer en ook het oppakken van projecten.
Hiervoor wordt binnen de Gebruikersgroep Wandelbos Groenendaal, die de gemeente adviseert over het beheer
en de voorbereiding van projecten, twee keer per jaar overleg gevoerd.
In 2018 is het project de vervanging van de bomen in de Torenlaan gestart. Door de historische basis van deze
bijzondere laan met beuken en linden te renoveren, is deze ook voor toekomstige bezoekers één van de
karakteristieke lanen van het wandelbos. Door de aansluitende werkzaamheden van Waternet heeft het rooien
van de laan reeds plaatsgevonden. De nieuwe aanplant is voorbereid en zal begin 2019 worden gerealiseerd.
Eind 2018 heeft de gemeente een schenking ontvangen voor de herbouw van de Belvedere. Om de herbouw
goed te kunnen aanpakken, wordt begin 2019 een plan van aanpak opgesteld.

Beleidsdoel
Kinderboerderij ’t Molentje: recreatie en educatie
Activiteiten
Op de kinderboerderij worden (jonge) bezoekers op een recreatieve en educatieve manier vertrouwd gemaakt
met de dieren en werkzaamheden op de kinderboerderij. Daarnaast maken we hen bewust van de in en om de
kinderboerderij aanwezige natuur. Het Keurmerk kinderboerderijen garandeert dat de kinderboerderij niet alleen
leuk en leerzaam is, maar ook veilig en verantwoord. Inhoudelijk wordt de kinderboerderij ondersteund door de
Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland (SKBN) en de Stichting Vrienden kinderboerderij
Heemstede.
In 2018 zijn twee nieuwe mensen die wat extra begeleiding nodig hebben op de kinderboerderij bij de groep
aangesloten. Ook met hun wordt samengewerkt met de Hartekampgroep.
Door dat de kinderboerderij een schenking heeft ontvangen vanuit een erfenis, is gestart met de aanleg van een
educatieve speellocatie, waarbij jonge kinderen op een actieve manier met klimaat en energie te maken krijgen.
In dat kader is ok het bezoekerscentrum in bruikleen gegeven aan de Vrienden van de kinderboerderij, zodat
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nieuwe en leuke initiatieven ontplooit kunnen worden. Daarnaast is het door de erfenis mogelijk geweest de
oude losse kippenhokken te vervangen door een nieuw hok.

En verder:
Sloepennetwerk
In het kader van de realisatie van het sloepennetwerk Amsterdam-Haarlem zijn in Heemstede in 2018 twee
locaties aangewezen voor de plaatsing van bebording. Het betreft:
- Een bord bij de kruising met het Heemsteeds kanaal
- Een bordje op het remmingswerk op de ruising met de ringvaart.
Ook komt er een overzichtspaneel. Deze wordt geplaats bij de toekomstige haven. Tot dan heeft het bord een
plaats gekregen langs de Zandvaartkade.
Wandelnetwerk
In 2018 zijn gesprekken gestart over de mogelijke aansluiting van wandelroutes binnen Heemstede op het
regionaal wandelnetwerk.

3. Wat hebben we gemeten?
Verplichte beleidsindicatoren (cijfers uit: waarstaatjegemeente.nl 26/2/2019)
Indicator

eenheid

% Niet sporters

%

periode

Heemstede

Landelijk

2016

31,8

48,7

4. Wat heeft het gekost?
(x € 1.000)

Lasten
Baten

Resultaat programma
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rekening

begroting

rekening

2017

2018

2018

4.590
367

4.517
338

4.600
375

-4.223

-4.179

-4.225

Rekening 2018

Baten programma 5

Lasten programma 5

€ 375.430

€ 4.600.169

Aandeel programma in totale rekening van € 58.114.912
SubUbomschrijving (sub) taakveld
taakveld tvNW
Lasten, uitgesplitst per (sub) taakveld
taakveld 5.1 Sportbeleid en activering
1521

50101

1520

50201

1511
1533

50301
50302

1534
1535
1563

50303
50304
50305

1540
1541

50501
50502

1504

50601

1505
1534

50602
50603

rekening
2017

begroting
2018

rekening
2018

216

214

183

Sport
taakveld 5.2 Sportaccommodaties
Gemeentelijke sportaccommodaties
taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
Vormingswerk
Muziekverenigingen

216
985
985
276
10
18

214
873
873
312
12
20

183
873
873
303
12
24

Overige cultuur en recreatie
Beeldende kunst
Feest- en herdenkingsdagen
taakveld 5.4 Musea
Oudheidkunde
Monumenten
taakveld 5.5 Cultureel erfgoed
taakveld 5.6 Media

179
27
42
14
2
12
0
934

201
41
38
17
5
12
0
1.010

188
39
40
13
2
11
0
981

Bibliotheek

783

730

730

141
10
2.165
80
1.467
284
246
86
2
4.590

270
10
2.091
70
1.464
230
235
90
2
4.517

241
10
2.247
68
1.557
307
223
90
2
4.600

Multifunctioneel pand Julianaplein 1
Overige cultuur en recreatie
taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1013
50701 Evenementen
1560
50702 Groenvoorziening
1561
50703 Kinderboerderij
1562
50704 Wandelbos Groenendaal
1564
50705 Speelobjecten
1821
50706 Gebouwen en gronden
Totale lasten van het programma
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SubUbomschrijving (sub) taakveld
taakveld tvNW
Baten, uitgesplitst per sub (taakveld)
taakveld 5.1 Sportbeleid en activering
taakveld 5.2 Sportaccommodaties
1520
50201 Gemeentelijke sportaccommodaties
taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
1563
50305 Feest- en herdenkingsdagen
taakveld 5.4 Musea
taakveld 5.5 Cultureel erfgoed
taakveld 5.6 Media
1505

50602

Multifunctioneel pand Julianaplein 1
taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1560
50702 Groenvoorziening
1561
50703 Kinderboerderij
1564
50705 Speelobjecten
1821
50706 Gebouwen en gronden
Totale baten van het programma
Saldo programma

rekening
2017

begroting
2018

rekening
2018

0
114
114
1
1
0
0
139

0
120
120
0
0
0
0
132

0
115
115
0
0
0
0
126

139
113
28
63
2
20
367
-4.223

132
86
5
60
0
21
338
-4.179

126
134
3
111
0
20
375
-4.225

Toelichting op de financiële cijfers:
Lasten
50101 Sport
Op deze post is een voordeel van € 30.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door minder
sportsubsidiebeschikkingen in 2018 dan begroot.
50303 Overige cultuur en recreatie
Op deze post is een voordeel van € 13.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door minder cultuursubsidies in
2018 dan begroot.
50602 MFA Julianaplein 1 (Plein1)
Er is sprake van een voordeel van € 29.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere exploitatielasten in
2018 dan begroot.
50702 Groenvoorziening
Als gevolg van de droogte en de daaruit voortkomende herplanting in 2018 is een nadeel van € 31.000 ontstaan.
De inhuur voor het inlopen van achterstand in de groenvoorziening heeft tot een overschrijding van € 37.000
geleidt. De inhuur van verstandelijk gehandicapten hierbij in samenwerking met de Hartekamp was niet geraamd
en bedroeg € 5.000. Aan het project Spaarneborg (inclusief advieskosten) is € 20.000 besteed. Hiermee was in
de begroting nog geen rekening gehouden. De kosten die hier gemaakt zijn vormen geen onderdeel van het
project Spaarneborg dat opgenomen is in het investeringsprogramma.
50703 Kinderboerderij
De kinderboerderij heeft een legaat ontvangen voor de dierenverblijven en de speeltoestellen. In 2018 is voor
deze doelen € 55.000 besteed maar niet begroot. Dekking vindt plaats uit de bijdrage uit het legaat dat onder de
baten wordt verantwoord. Per saldo is deze uitgave daarom budgettair neutraal. De salarislasten bedragen
€ 12.000 meer dan geraamd als gevolg van de premiestijgingen en de CAO. De overschrijding op schoonmaak
(€ 4.000) en overige kleine uitgaven (€ 6.000) bedraagt samen € 10.000.
50704 Wandelbos Groenendaal
De doorberekende salarissen bedragen € 10.000 minder dan geraamd. Dit bedrag wordt betrokken bij de
analyse van de salarislasten gemeentebreed. Op overige uitgaven is € 2.000 minder uitgegeven dan geraamd.
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Baten
50703 Kinderboerderij
De kinderboerderij heeft een legaat ontvangen. Hiervan is € 55.000 in 2018 besteed overeenkomstig de
bestedingsdoelen. Dit bedrag is niet geraamd maar staat tegenover de extra uitgaven (zie lasten) voor dit doel.
De bijdrage uit het Persoonsgebonden Budget (PGB) bedraagt € 4.000 minder dan geraamd.
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Inhoud programma


De taken op het gebied van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz. Dit betreft onder meer de toeleiding van
mensen met arbeidsvermogen naar werk, het verstrekken van uitkeringen en bijzondere bijstand en het
opstellen en uitvoeren van minimabeleid.
De taken op het gebied van de Wet sociale werkvoorziening (WSW).
De taken op het gebied van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).
De taken op het vlak van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit betreft de taken die per 1 januari 2015
van het Rijk naar de gemeenten zijn gedecentraliseerd (zoals kortdurend verblijf en begeleiding) en de
ondersteuning waarvoor gemeenten al eerder verantwoordelijk waren, zoals de individuele voorzieningen
vanuit de oude Wet voorziening gehandicapten (Wvg) en de uitvoering van de huishoudelijke ondersteuning
(de voormalige Wmo 2007).
De taken op het vlak van de Jeugdwet. Deze bestaan, naast de lichte opvoed- en opgroeiondersteuning, uit
per 1 januari 2015 gedecentraliseerde nieuwe taken, zoals jeugd- en opvoedhulp, de jeugdbescherming, de
jeugdreclassering, jeugd-GGZ, dyslexiezorg, begeleiding en behandeling en (kortdurend) verblijf.







1. Wat hebben we bereikt?


We zorgen voor inwoners die in een kwetsbare positie verkeren en bevorderen de zelfstandige participatie
aan de samenleving.
We willen bereiken dat alle Heemsteedse kinderen mee kunnen doen. Wanneer de ouders hiervoor
ontoereikende middelen hebben bieden wij hiervoor ondersteuning vanuit het minimabeleid.
We willen bereiken dat alle Heemsteedse inwoners kunnen participeren in de samenleving en dat kinderen
en jongeren gezond en veilig opgroeien en zich kunnen ontplooien. Inwoners (volwassenen en jeugdigen)
die dat niet op eigen kracht of via hun sociale netwerk kunnen bieden we ondersteuning. Dit doen we via
een samenhangend aanbod, bestaande uit algemene voorzieningen en individuele voorzieningen.
Onze ondersteuning:
 is gericht op het vergroten van participatie en eigen kracht en het probleemoplossend vermogen
 is laagdrempelig en neemt de burger en zijn of haar vraag als vertrekpunt
 is op maat, passend en waar nodig integraal
 is specialistisch waar nodig
 vindt, daar waar mogelijk en nodig, dicht bij de burger plaats
 wordt geleverd binnen de beschikbare middelen en met zo min mogelijk bureaucratie,






Relevante beleidsnota’s:








Beleidsplan Sociaal Domein/lokaal gezondheidsbeleid 2015 t/m 2018
Beleidsplan Schuldhulpverlening 2017 - 2019
Uitvoeringsprogramma Re-integratiebeleid 2018 Heemstede
Beleidsplan minimabeleid 2017 - 2018: Meedoen
Notitie Mantelzorgondersteuning
Notitie Sociaal Programma Statushouders 2017 t/m 2018
Verwervingsstrategie voorzieningen WMO en Jeugdwet per 2018
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2. Wat hebben we ervoor gedaan?
Beleidsdoel
Het bijdragen aan de bevordering van de gezondheid van de Heemsteedse inwoners
Activiteiten
Uitvoering wettelijke taken
De gemeente schept via de uitvoering van de wettelijke taken van de Wet Publieke Gezondheid (PG) de
voorwaarden om de gezondheid van de bevolking te bevorderen. Onder de taken van de Wet PG vallen onder
andere: epidemiologie, het uitvoeren van preventieprogramma’s gericht op de bevordering van de gezondheid
het bevorderen van de medische milieukunde, het bevorderen van de technische hygiënezorg (toezicht op de
hygiëne bij grote evenementen of in risico-instellingen), het bevorderen van de openbare geestelijke
gezondheidszorg, het uitvoeren van infectieziekte-bestrijding en het uitvoeren van de jeugdgezondheidszorg
voor 4-19 jarigen (schoolartsen) en voor 0-4 jarigen (consultatiebureaus). De jeugdgezondheidszorg voor 0-4
jarigen wordt in de regio’s Zuid- en Midden-Kennemerland uitgevoerd door de Jeugdgezondheidszorg
Kennemerland. De overige taken van de Wet PG worden uitgevoerd door de GGD Kennemerland, onderdeel
van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK).
Uitvoering Beleidsplan Sociaal Domein/lokaal gezondheidsbeleid 2015 t/m 2018
In 2018 is uitvoering gegeven aan de beleidsvoorstellen uit het Beleidsplan Sociaal Domein/lokaal
gezondheidsbeleid 2015 t/m 2018. Deze voorstellen zijn gericht op de speerpunten van het gezondheidsbeleid:
de ondersteuning bij of het bijdragen aan de vermindering van depressieve klachten, dementie, overgewicht,
roken en schadelijk middelengebruik.
Bij de invulling van het lokale preventieve gezondheidsbeleid is tevens een belangrijke rol vervuld door het Loket
Heemstede en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Beleidsdoel
Het bieden van ondersteuning in de vorm van algemeen maatschappelijk werk
Activiteiten
De gemeente is verantwoordelijk voor het algemeen maatschappelijk werk (AMW). Het AMW - een algemene,
laagdrempelige en kosteloos toegankelijke voorziening - helpt mensen die moeilijkheden ondervinden in hun
persoonlijk en sociaal functioneren. Concreet gesproken zijn de problemen waarvoor mensen een beroep doen
op algemeen maatschappelijk werk voor bijna de helft psychisch of psychosociaal. Bij een kwart gaat het om
relationele problemen, terwijl de overige cliënten overwegend materieel-sociale problemen hebben. De
uitvoering van het algemeen maatschappelijk werk (voorheen uitgevoerd door de Stichting Kontext) maakt sinds
2017 onderdeel uit van het takenpakket van de Stichting WIJ Heemstede. De gemeente ondersteunt de
Stichting WIJ via de aan de stichting verstrekte budgetsubsidie (2017 t/m 2018). Deze diensten worden sinds
medio 2018 aangeboden vanuit de multifunctionele accommodatie Plein 1.

Beleidsdoel
Het bieden van sociaal-cultureel werk, jeugdwerk en ouderenwerk
Activiteiten
De gemeente ondersteunt de Stichting WIJ via een budgetsubsidie voor het bieden van sociaal cultureel werk,
vrijwilligerswerk, ouderenwerk en jeugdwerk.
Het uitgangspunt voor de gemeente is dat burgers zoveel mogelijk, naast hun eigen verantwoordelijkheid en
eigen netwerk preventief ondersteund worden vanuit algemene voorzieningen. Pas als de benodigde
ondersteuning hiermee niet in voldoende mate vorm gegeven kan worden, kan worden overgegaan tot een
individuele voorziening. Om invulling te kunnen geven aan dit uitgangspunt is een sterk algemeen
voorzieningenniveau vereist. Middels deze subsidie wordt hieraan een bijdrage geleverd.
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Beleidsdoel
Het stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk
Activiteiten
De inzet van de vele vrijwilligers levert een positieve bijdrage aan het algemene voorzieningenniveau van de
gemeente Heemstede. Daarnaast draagt het verrichten van vrijwilligerswerk bij aan de sociale participatie van
de vrijwilligers zelf. In 2018 is uitvoering gegeven aan de voorstellen op dit vlak van het Beleidsplan Sociaal
Domein 2015 t/m 2018: bijvoorbeeld het op een vernieuwende wijze werven (met inzet van het Steunpunt
Vrijwilligerswerk van Stichting WIJ Heemstede), het stimuleren van vrijwilligerswerk voor mensen met een
beperking, het stimuleren van vrijwilligerswerk in het kader van de Tegenprestatie van de Participatiewet en het
aanbieden van de jaarlijkse Vrijwilligersprijs/het jaarlijkse Vrijwilligersfeest.
Tevens vereist de kanteling in het sociaal domein van individuele maatwerkvoorzieningen richting algemene
voorzieningen een intensivering en in voorkomende gevallen een nadere invulling van de werving van
vrijwilligers. Hiervoor is in 2018 aan WIJ Heemstede een subsidie verstrekt voor de uitvoering van een driejarig
projectplan (2018-2020) gericht op het realiseren van het digitale vrijwilligersplatform WeHelpen. Dit is een
online-netwerk dat aan (potentiële) vrijwilligers en organisaties de mogelijkheid biedt zich op een nieuwe manier
te verbinden, respectievelijk op een nieuwe manier vrijwilligers te werven.

Beleidsdoel
Uitkeringsgerechtigden begeleiden naar werk
Activiteiten
Participatiewet
De Participatiewet heeft als doel om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten
vinden. De Participatiewet is in de plaats gekomen van de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale
werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
(Wajong). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en daarmee voor mensen
zonder uitkering of met een uitkering van de gemeente die kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig
hebben. Voor de ondersteuning en toeleiding naar werk zijn in de Participatiewet instrumenten opgenomen. De
inzet van deze instrumenten is vastgelegd in verordeningen, beleidsregels en in het uitvoeringsprogramma reintegratiebeleid 2018.
Aansluitend bij de doelstellingen Participatiewet wordt in samenwerking met de gemeenten Haarlem en
Zandvoort bij inwoners die een uitkering aanvragen gewerkt met het ‘Poortmodel’. Dit toegangsproces heeft als
doel potentiële klanten zo snel mogelijk te ondersteunen bij het vinden van werk, waardoor een uitkering niet
nodig blijkt te zijn of waardoor er minder lang een beroep hoeft te worden gedaan op een uitkering.
Re-integratietrajecten
In 2018 zijn contracten afgesloten met Agros en Pasmatch over de invulling van re-integratie trajecten. In deze
contracten staan afspraken over producten en streefpercentages voor uitstroom uit de uitkering. Pasmatch heeft
voor 2018 een percentage van 41% uitstroom behaald. Dit ligt ruim boven het afgesproken streefpercentage van
35%. Onderdeel van deze uitstroom is ook de plaatsing van 6 personen op een garantiebaan.
Met Agros is een contract gesloten met een streefcijfer van vijfenvijftig procent. Ook dit resultaat is behaald.
Hierbij valt op dat bij de bemiddeling van ex-leerlingen van het VSO/PRO-onderwijs goede resultaten zijn
geboekt. Van de zeven in 2018 gestarte trajecten is één jongere doorgegaan met een vervolgopleiding en zijn
vijf jongeren na een proefplaatsing fulltime aan het werk gegaan. Eén jongere is nog in traject.
Het totaal aantal in 2018 beëindigde uitkeringen door werkaanvaarding ligt op 47. Het hoogste aantal in 5 jaar.
Regionaal Werkbedrijf Zuid-Kennemerland en IJmond
Het Werkbedrijf IJmond en Zuid-Kennemerland is een bestuurlijk samenwerkingsverband tussen gemeenten,
UWV, werknemers- en werkgeversorganisaties. Het is niet letterlijk een bedrijf, maar een netwerktafel. Het doel
van het Werkbedrijf is het stimuleren van de realisatie van garantiebanen voor mensen met een
arbeidsbeperking. In 2018 is de samenwerking in het Werkbedrijf voortgezet.
WSW
De Wet sociale werkvoorziening (WSW) is erop gericht mensen met een arbeidsbeperking (begeleid) te laten
werken in een passende arbeidsomgeving. Met de komst van de Participatiewet is de instroom in de sociale
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werkvoorziening afgesloten, waardoor de formatie krimpt. Ook het Rijksbudget per SW-medewerker neemt tot
2020 geleidelijk af. Om de sociale werkvoorziening gezond te houden is daarom in 2015 het Strategisch
Verbeterplan Paswerk 2015-2018 vastgesteld. In dit plan zijn maatregelen afgesproken om de kosten te
verlagen en het verdienvermogen te optimaliseren. Uit de jaarrekeningen Paswerk blijkt dat dit plan op koers ligt.
In vervolg op dit plan is het rapport ‘Toekomst sociale Werkvoorziening’ vastgesteld, waarin onder meer gekeken
is naar de huisvesting van Paswerk. Daarnaast is in 2018 begonnen met een onderzoek naar een zogenaamd
‘Participatiebedrijf’, waar Paswerk onderdeel van zou worden.
Tekorten op de WSW worden gedekt uit de integratie-uitkeringen sociaal domein.
Beschut werken
Beschut werk is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een
zodanige mate van begeleiding en aanpassingen van de werkplek nodig hebben, dat niet van een reguliere
werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt. In 2018 zijn nog geen nieuwe beschutte
werkplekken ingevuld, omdat er geen kandidaten door het UWV zijn geïndiceerd.
Participatieverklaringstraject
Er zijn in 2018 2 groepen asielmigranten geweest die een 3 daagse workshop hebben gevolgd waarin het
participatieverklaringstraject wordt behaald. De workshops werden georganiseerd door Vluchtelingenwerk in
samenwerking met het Platform Vluchtelingen Heemstede. In 2018 zijn 12 verklaringen uitgereikt in Heemstede
aan de asielmigranten die in 2017 en 2018 in de gemeente zijn komen wonen.
Vanaf 1 oktober 2017 is het Participatieverklaringstraject een verplicht onderdeel van de Wet inburgering. Ook
gezinsmigranten moeten vanaf die datum een traject volgen. Hiervoor is een apart aanbod georganiseerd door
Vluchtelingenwerk. De gemeente heeft in 2018 10 personen geïnformeerd over het aanbod. De gezinsmigranten
betalen dit traject zelf zoals ook in de Wet inburgering is vastgelegd.

Beleidsdoel
Bijstandsverlening
Activiteiten
Levensonderhoud
Het gemiddeld aantal bijstandsuitkeringen voor levensonderhoud is gedaald van 263 per maand in 2017 naar
249 per maand in 2018. Een daling van ruim 5%.
De gebundelde uitkering (BUIG) is ter bekostiging van uitkeringen op grond van de Participatiewet, de IOAW, de
IOAZ en het Bbz 2004 (voor zover deze laatste regeling betrekking heeft op levensonderhoud voor startende
ondernemers). Ook dient de gebundelde uitkering ter dekking voor de kosten van loonkostensubsidie. Het
betreft een zogenaamde open einderegeling. Dat wil zeggen dat er geen financieel plafond kan worden gesteld
aan de uitgaven.
Het BUIG budget over 2018 is voldoende gebleken om de bovengenoemde kosten te kunnen dekken. Omdat er
geen sprake is van een tekort hoeft er in 2019 geen aanvraag te worden ingediend voor de vangnetuitkering
over 2018.
Bijstandsuitgaven statushouders
De verhoogde instroom van statushouders bij gemeenten vanaf 2016 had gevolgen voor de bijstandsuitgaven
voor de gemeente. Het Rijk heeft in 2016 en in 2017 de gemeenten vóórgefinancierd, dit is de zogenaamde
intertemporele vergoeding. In 2018 is het BUIG budget voor alle gemeenten verhoogd op basis van de instroom
statushouders. Over 2016 en 2017 moet deze intertemporele vergoeding terugbetaald worden over een periode
van 2018 t/m 2025. Voor Heemstede gaat dit om een bedrag van € 24.000 per jaar.
Bijzondere bijstand en Minimabeleid
Wanneer iemand bijzondere kosten heeft kan bijzondere bijstand worden verstrekt. Bijzondere bijstand wordt
betaald uit de algemene uitkering en betreft een open einderegeling. In 2018 is aan 207 Heemsteedse inwoners
bijzondere bijstand verstrekt voor incidenteel optredende kosten en aan 54 inwoners voor periodiek optredende
kosten.
Het minimabeleid is bedoeld om inwoners en hun kinderen te laten participeren.
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Het minimabeleid is in 2017 uitgebreid. Het aantal regelingen voor kinderen is uitgebreid, de doelgroep is
vergroot en een aantal bedragen is opgehoogd. Het minimabeleid bestaat nu uit: de schoolkostenregeling,
regeling voor huiswerkbegeleiding, bijles of examentraining, een computerregeling, een fietsregeling en de
Eropuit-regeling voor kinderen. Voor volwassenen is er ook een Eropuit-regeling en de kortingsregeling
collectieve ziektekostenverzekering.
In 2018 is er, als pilot, een kledingcadeaukaart beschikbaar gesteld voor alle kinderen die in Heemstede
opgroeien in een gezin met een minimuminkomen.
In 2018 is voor kinderen het budget vanuit het Rijk (de ‘Klijnsmagelden’) volledig benut.
Het bereik van de doelgroep blijft onder de aandacht. Alle bijstandsgerechtigden krijgen een brief waarin staat
op welke regelingen uit het minimabeleid ze recht hebben. Ook wordt het minimabeleid in een persoonlijk
gesprek met hun consulent toegelicht. Met een declaratieformulier kunnen kosten vervolgens eenvoudig worden
geclaimd. De overige bekende minima ontvangen na afloop van een (school)jaar een nieuw aanvraagformulier
voor het komende jaar. Maatschappelijke instellingen zijn aangeschreven om het minimabeleid extra onder de
aandacht te brengen bij de doelgroep. Ook zijn er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor
Vluchtelingenwerk en de maatschappelijke partners in de gemeente. Op het directeurenoverleg basisscholen is
een presentatie gegeven over ons minimabeleid voor kinderen en is de folder uitgereikt. Ook zijn mensen die in
aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen individueel gewezen op het minimabeleid.
Bij de afdeling schulddienstverlening van de gemeente Haarlem zijn de regelingen voor minima bekend. Zij
wijzen gezinnen die hiervoor in aanmerking komen actief op het minimabeleid.

Beleidsdoel
Het bieden van advies en informatie op brede sociale domein (o.a. op het vlak van
welzijn, zorg en opvoedondersteuning). Het borgen van de gerealiseerde toegang tot
ondersteuning en het verder ontwikkelen van de werkwijze van de toegang
Activiteiten
Loket en CJG Heemstede
Heemsteedse inwoners die problemen ondervinden kunnen zich voor informatie en advies op het vlak van onder
andere welzijn, financiën, zorg, onderwijs en gezondheid wenden tot het Loket Heemstede en/of het CJG
Heemstede. Indien nodig kunnen de Loket- en CJG medewerkers lichte ondersteuning bieden. De medewerkers
zijn onder andere getraind in de Eigen-krachtmethodiek, ondersteuning van mantelzorgers, cliëntondersteuning
en in het signaleren van ouderen- en kindermishandeling. Het Loket Heemstede vormt tevens de toegang tot de
ondersteuning op grond van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).
De volgende partijen participeren, onder aansturing van een gemeentelijke coördinator, in het Loket Heemstede:
Stichting MEE, RIBW, Stichting WIJ Heemstede, Zorgbalans, Zorgspecialist, de Intergemeentelijke Afdeling
Sociale Zaken en Tandem.
De volgende partijen participeren, onder aansturing van een gemeentelijke coördinator, in het CJG:
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland, Stichting WIJ Heemstede, Stichting MEE, Kenter Jeugdhulp (voormalig:
OCK Spalier en Jeugd Riagg), GroeiMEE, Streetcornerwork en de Hartekamp Groep. Daarnaast is het CJG in
2018 versterkt met twee (ortho)pedagogen in dienst van de gemeente.
Het CJG Heemstede vormt tevens de toegang tot individuele voorzieningen op grond van de Jeugdwet.
Vanuit deze toegangen worden de gesprekken met cliënten en derden (ouders, mantelzorgers) gevoerd, vindt
zo nodig afstemming plaats (bijvoorbeeld met wijkverpleegkundigen, huisartsen en het onderwijs), wordt het
gespreks- en onderzoeksverslag, c.q. het gezinsplan opgesteld en ter ondertekening aan de cliënt verzonden én
wordt een advies gegeven over ingediende aanvragen. Hierbij wordt waar mogelijk uitgegaan van een gesprek
via een huisbezoek én wordt altijd maatwerk geboden.
Doorontwikkeling van de werkwijze van Loket en CJG Heemstede
De medewerkers in het Loket en CJG Heemstede werken vanuit een integrale vraagverheldering (een werkwijze
om duidelijk te krijgen wat de (werkelijke) zorg- of hulpvraag van iemand is, de ‘vraag achter de vraag’). Bij de
toegang wordt cliëntondersteuning geboden.
De afgelopen jaren is de doorontwikkeling van de werkwijze verder vorm gegeven: we zijn nagegaan of - en zo
ja welke - expertise aan het Loket en het CJG diende te worden toegevoegd én er is geïnvesteerd in de
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verbreding van de deskundigheid van de medewerkers. Tevens hebben we een verdere doorontwikkeling
ingezet in de integrale vraagverheldering door medewerkers van het Loket Heemstede en het CJG Heemstede
intensiever te laten samenwerken.
Inhoudelijk hebben we de afgelopen jaren ons aanbod verbreed door de toevoeging van de inzet van een
dementiecoach, een bemoeizorgspecialist en een autismecoach en door de aanvullende mogelijkheid van
cliëntondersteuning voor (mantelzorgers van) dementerenden. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in het verder
vormgeven van de samenwerking met huisartsen, de in Heemstede werkzame wijkverpleegkundigen en de
Specialisten ouderengeneeskunde (werkzaam bij zorgaanbieders). Op deze wijze zijn we steeds beter in staat
een passend arrangement voor de ondersteuning van cliënten samen te stellen.

Beleidsdoel
Het bieden van voldoende en kwalitatief goede maatwerkvoorzieningen Wmo
Activiteiten
Aanbod maatwerkvoorzieningen
Ten behoeve van passende ondersteuning van inwoners kan de inzet van een individuele voorziening
(maatwerkvoorziening) in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning vereist zijn.
De maatwerkvoorzieningen die we, na advisering vanuit het Loket, kunnen bieden, bestaan per 2018 uit:
a. Kortdurend verblijf (respijtzorg om de mantelzorger te ontlasten)
b. Huishoudelijke ondersteuning
c. Woonvoorzieningen (zoals trapliften)
d. Vervoervoorzieningen (zoals collectief vervoer en scootmobielen)
e. Hulpmiddelen (zoals rolstoelen)
Contracten met aanbieders
Voor het kunnen bieden van deze maatwerkvoorzieningen (a en b) per 2018 hebben we in het laatste kwartaal
van 2017 3-jarige contracten gesloten met instellingen. Voor het verstrekken in 2018 van scootmobielen en
rolstoelen hebben we een overeenkomst gesloten met JenS Revalidatieservice. Daarnaast hebben we voor de
levering van trapliften een contract met Otto Ooms.
Kanteling
Per 2018 zijn de voorzieningen Begeleiding groep en Begeleiding individueel in beginsel niet meer aangeboden
als individuele voorziening, c.q. maatwerkvoorziening, maar als algemene voorzieningen die toegankelijk zijn na
toetsing door het Loket. Hiervoor hebben we per 1 januari 2018 aan vijf aanbieders een driejarige subsidie
verleend. Sinds medio 2018 is een groot deel van de begeleiding aangeboden vanuit de multifunctionele
accommodatie Plein 1.
Doelgroepenvervoer
In 2018 is het collectief (WMO) vervoer (bovenregionaal) uitgevoerd met inzet van een vervoerscentrale.
Hiervoor is een overeenkomst gesloten met Connexxion. Voor het daadwerkelijk vervoer hebben we met 5
vervoerders overeenkomsten gesloten.

Beleidsdoel
Het bieden van voldoende en kwalitatief goede individuele voorzieningen op het vlak
van jeugdhulp, jeugdreclassering en jeugdbescherming
Activiteiten
Als het sociaal netwerk, het algemene voorzieningenniveau en de opvoed- en opgroeiondersteuning vanuit het
CJG niet voldoende is om kinderen en jongeren (en hun ouders) te ondersteunen, kan de inzet van een
individuele voorziening in het kader van de Jeugdwet vereist zijn. Per 2018 hebben we hiervoor circa 40
verschillende individuele voorzieningen beschikbaar.
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Contracten met aanbieders
De huidige overeenkomsten voor jeugdreclassering en jeugdbescherming zijn voor 2018 verlengd. Voor de
overige individuele ondersteuning op het vlak van jeugdhulp hebben we in het laatste kwartaal van 2017 3-jarige
overeenkomsten gesloten met verschillende instellingen. Daarnaast hebben we per 2018 nieuwe overeenkomsten
gesloten met vrij gevestigde aanbieders (Jeugd-GGZ en dyslexiezorg).

Beleidsdoel
Het bieden van goede mantelzorgondersteuning
Activiteiten
We hebben in 2018 uitvoering gegeven aan de beleidsvoorstellen zoals opgenomen in de Notitie
Mantelzorgondersteuning in Heemstede. Dit betekent dat we onder andere thuiswonende mensen met
(beginnende) dementie en hun naasten (extra) ondersteuning bieden door de inzet van een consulent dementie,
die kan worden ingezet vanuit het Loket Heemstede. Het algemeen voorzieningenniveau ter ondersteuning van
mantelzorgers hebben we versterkt via extra aanbod van onder andere de Stichting WIJ, we hebben de
jaarlijkse bijeenkomst voor mantelzorgers georganiseerd (inclusief persoonlijke blijk van waardering) en we
hebben via de inzet van de Stichting Tandem extra aandacht gegeven aan de ondersteuning van jonge
mantelzorgers.

Beleidsdoel
Het realiseren van een laagdrempelige GGZ-inloop
Activiteiten
Onder de Wet maatschappelijke ondersteuning is het bieden van een inloopvoorziening Geestelijke
Gezondheidszorg (GGZ) een verantwoordelijkheid van gemeenten geworden. De inloopfunctie - waarvoor geen
indicatie vereist is - is bedoeld voor inwoners met psychiatrische klachten, die zich tevens vaak in een sociaal
isolement bevinden. Via de laagdrempelige inloopmogelijkheid is contact met activiteitenbegeleiders,
medecliënten en vrijwilligers (vaak ervaringsdeskundigen) mogelijk. Het landelijke budget voor deze inloop is
verdeeld over alle gemeenten. Dit betreft ook de gemeenten die - zoals Heemstede - geen inloopvoorziening
kennen. Per medio 2018 is de inloopfunctie aangeboden vanuit de multifunctionele accommodatie Plein 1.

Beleidsdoel
Het uitvoering geven aan taken op het vlak van de Openbare Geestelijke
Gezondheidszorg (OGGZ)
Activiteiten
De OGGZ duidt op alle activiteiten en bemoeienis (bemoeizorg) met sociaal kwetsbare mensen, meestal zonder
duidelijke hulpvraag (zorgmijders), bijvoorbeeld dak- en thuislozen, sterk vereenzaamde ouderen, mensen met
ernstige schuldenproblematiek en mensen met verslavingsproblematiek. Vaak is sprake van een combinatie van
problematiek.
Op gemeentelijk niveau vindt regie en monitoring plaats van lichte en beginnende (multi)probleemsituaties.
Heemstede beschikt hiervoor over een Sociaal Team. Het Sociaal Team is een samenwerkingsverband
bestaande uit het Loket Heemstede, het CJG Heemstede, de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken, de
GGD Kennemerland, de woningbouwverenigingen, de politie (wijkagenten), GGZ InGeest, de Brijderstichting,
ZorgBalans en Stichting Wij (maatschappelijk werk). In het Sociaal Team worden signalen van zorgmijdend
gedrag ingebracht en wordt afgestemd of sprake is van een situatie die lokaal kan worden opgelost (en zo ja,
door welke organisatie) of dat moet worden opgeschaald. Deze opschaling vindt plaats, via de Brede Centrale
Toegang, naar de centrumgemeente Haarlem in het kader van maatschappelijke opvang. De centrumgemeente
neemt vervolgens in voorkomende gevallen gedurende 6 maanden de opvang en ondersteuning voor haar
rekening.
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3. Wat hebben we gemeten?
Verplichte beleidsindicatoren (cijfers uit: waarstaatjegemeente.nl 26/2/2019)
Indicator

eenheid

periode

Heemstede

landelijk

Banen

aantal per 1.000 inwoners in de
leeftijd van 15 t/m 74 jaar

2017

441

651,5

Jongeren met een delict voor
de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

20158

0,81

1,45

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

2015

1,59

6,58

Netto arbeidsparticipatie

2017

65,5

66,6

Werkloze jongeren

% van de werkzame
beroepsbevolking t.o.v. de
beroepsbevolking
%16 t/m 22 jarigen

2015

0,51

1,52

Personen met een
bijstandsuitkering

aantal per 1.000 inwoners vanaf
18 jaar

2018*

15,5

40,1

Lopende re-integratie
voorzieningen

aantal per 1.000 inwoners van 15
t/m 74 jaar

2018*

22,9

26,1

Jongeren met jeugdhulp

% jongeren tot 18 jaar

2018*

5

9,2

Jongeren met
jeugdbescherming

% jongeren tot 18 jaar

2018*

0,3

1

Jongeren met
jeugdreclassering

% jongeren 12 tot 23 jaar

2018*

/

0,3

Wmo Cliënten met
maatwerkarrangement

Aantal per 1000 inwoners

2018*

n.n.b.

58

* Dit betreft het eerste halfjaar van 2018

Overige beleidsinformatie:
WMO
De inzet en kwaliteit van de gecontracteerde of gesubsidieerde ondersteuning op het vlak van de W MO wordt
gemonitord via periodieke gesprekken met betrokken partijen. De resultaten vormen onderdeel van de (brede)
rapportages Sociaal Domein die per halfjaar ter kennisname worden gebracht van de raad. Aanvullend hierop
geven klanttevredenheidsonderzoeken inzicht in de kwaliteit en de resultaten van het aanbod en in de
ervaringen van cliënten over onze dienstverlening.
Jeugdwet
De inzet en kwaliteit van het gecontracteerde aanbod monitoren we via periodieke gesprekken met de
aanbieders. Tevens dienen de betreffende instellingen per kwartaal een rapportage te leveren. De resultaten
van de rapportages en de gesprekken vormen onderdeel van de brede rapportages Sociaal Domein die per
halfjaar ter kennisname worden gebracht van de raad. Aanvullend hierop geven klanttevredenheidsonderzoeken
inzicht in de kwaliteit en de resultaten van het aanbod.
Rapportages
Via halfjaarrapportages geeft de IASZ inzicht in de effecten van beleid en bewaking van budgetten. Daarnaast
levert de IASZ maandrapportages met de belangrijkste financiële kengetallen per gemeente aan de
verantwoordelijke portefeuillehouder sociale zaken
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Indicator

2014

2015

2016

2017

2018

Gemiddeld aantal bijstandsuitkeringen
Aantallen bijstandsaanvragen

208
125

232
124

252
104

263
90

249
85

Beëindigde uitkeringen door werkaanvaarding

44

30

35

42

47

2014

2015

2016

2017

2018

68

91

87

89

78

185

188

242

-

-

204
9
-

211
9
-

204
9
-

238
24
17
95
152

247
20
25
111
152

148
34

177
43

188
53

196
65

207
54

Beleidsindicator minimabeleid
Aantal personen dat gebruik maakt van
(personen kunnen op meerdere regelingen
aanspraak maken)
Regeling studiekosten kinderen
Declaratieregeling maatschappelijke
activiteiten 1
Tegemoetkoming collectieve
ziektekostenregeling
Computerregeling
Fietsregeling 2
Regeling Eropuit! Kind
Regeling Eropuit! Volwassene
Bijzondere bijstand incidenteel
Bijzondere bijstand periodiek

4. Wat heeft het gekost?
(x € 1.000)

Lasten
Baten

Resultaat programma

rekening

begroting

rekening

2017

2018

2018

17.719
6.012

19.769
5.923

18.958
6.813

-11.707

-13.846

-12.145

1

De declaratieregeling is met ingang van 1 januari 2017 omgezet in de Eropuit! Regeling en wordt nu gesplitst
weergegeven voor volwassenen en kinderen.
2 De fietsregeling en de regeling huiswerkbegeleiding/bijles zijn in juni met terugwerkende kracht in gegaan per 1
januari 2017.

Programma 6 Sociaal domein

74

Rekening 2018

Lasten programma 6

Baten programma 6
€ 6.812.499

€€18.958.206
18.958.206

€

Aandeel programma in totale rekening van € 58.114.912
SubSub- omschrijving (sub) taakveld
taakveld tvNW
Lasten, uitgesplitst per (sub) taakveld
taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
1640
60101 Maatschappelijke begeleiding
1648
60102 Wmo oude taken (2007): Activiteiten sociaal beleidsplan
1649
60103 Wmo oude taken (2007): Zorgondersteuning
1660
60104 Jeugd- en jongerenwerk
1661
60105 Stichting WIJ Heemstede
1671
60106 Maatschappelijke begeleiding asielzoekers en inburgering
1681
60107 Kinderdagverblijven en naschoolse opvang
taakveld 6.2 Wijkteams
1643
60201 Wmo oude taken (2007): Loket Heemstede
taakveld 6.3 Inkomensregelingen
1610
60301 Bijstandsverlening
1611
60302 Bijzondere bijstand, schuldhulp en minimabeleid
1612
60303 Fraudebeheersing
taakveld 6.4 Begeleide participatie
1621
60401 Participatiewet WSW
taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
1620
60501 Participatiewet re-integratie
taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen
1650
60601 Wmo: Rol- en vervoersvoorzieningen
1651
60602 Wmo: Woonvoorzieningen
taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
1653
67101 Wmo oude taken (2007): Huishoudelijke hulp
1655
67102 Wmo nieuwe taken (2015)
taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 181665
67201 Jeugdwet: jeugdhulp e.d.
Totale lasten van het programma
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rekening
2017

begroting
2018

rekening
2018

2.296
302
128
141
4
1.389
91
241
219
219
5.208
4.220
931
57
1.687
1.687
476
476
1.334
1.007
327
3.841
1.770
2.071
2.658
2.658
17.719

2.277
251
130
298
6
1.248
79
265
240
240
5.421
4.375
990
56
1.629
1.629
461
461
1.443
1.142
301
4.994
2.116
2.878
3.304
3.304
19.769

2.241
248
118
259
3
1.268
89
256
251
251
5.288
4.230
1.003
55
1.593
1.593
434
434
1.345
1.011
334
4.235
1.801
2.434
3.571
3.571
18.958

Rekening 2018

SubSub- omschrijving (sub) taakveld
taakveld tvNW
Baten, uitgesplitst per sub (taakveld)
taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
1640
60101 Maatschappelijke begeleiding
1661
1671
1681

60105
60106
60107

1643

60201

1610
1611

60301
60302

1612

60303

Stichting WIJ Heemstede
Maatschappelijke begeleiding asielzoekers en inburgering
Kinderdagverblijven en naschoolse opvang
taakveld 6.2 Wijkteams
Wmo oude taken (2007): Loket Heemstede
taakveld 6.3 Inkomensregelingen
Bijstandsverlening
Bijzondere bijstand, schuldhulp en minimabeleid

Fraudebeheersing
taakveld 6.4 Begeleide participatie
1621
60401 Participatiewet WSW
taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
1620
60501 Participatiewet re-integratie
taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen
1650
60601 Wmo: Rol- en vervoersvoorzieningen
1651
60602 Wmo: Woonvoorzieningen
taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
1653
67101 Wmo oude taken (2007): Huishoudelijke hulp
1655
67102 Wmo nieuwe taken (2015)
taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 181665
67201 Jeugdwet: jeugdhulp e.d.
Totale baten van het programma
Saldo programma

rekening
2017

begroting
2018

rekening
2018

798
0
539
73
186
0
0
4.190
3.862
312
16
16
16
120
120
217
136
81
679
479
200
-8
-8
6.012
-11.707

460
5
273
28
154
0
0
4.343
4.029
299
15
15
15
105
105
192
120
72
789
546
243
19
19
5.923
-13.846

467
0
292
22
153
14
14
4.918
4.545
359
14
14
14
101
101
189
117
72
588
452
136
522
522
6.813
-12.145

Toelichting op de financiële cijfers:
Lasten
60102 WMO 2007 activiteiten sociaal beleidsplan
Het voordeel van € 12.000 is het gevolg van minder subsidies in 2018 dan begroot.
60103 WMO 2007 zorgondersteuning
Het voordeel van € 28.000 is het gevolg van minder subsidies in 2018 dan begroot.
60301-Bijstandsverlening
Het voordeel op de lasten bijstandsverlening bedraagt € 145.000. Dit bestaat uit een voordeel van € 32.000 op
salarissen, een voordeel van € 86.000 op uitkeringslasten inkomensvoorzieningen Participatiewet, IOAW, IOAZ
en Bbz startende ondernemingen, een voordeel van € 18.000 op de uitkeringslasten Bbz gevestigde
ondernemers en een voordeel van 9.000 op de overige inkomensvoorzieningen. Onderstaand worden de
voordelen > € 10.000 nader toegelicht.
Bijstandslasten PW, IOAW, IOAZ en Bbz startende ondernemingen; voordeel € 86.000.
De bijstandslasten van de zgn. BUIG regeling (Inkomensvoorzieningen Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz
startende ondernemingen) bedragen in 2018 € 3.514.000. Ten opzichte van de begroting van € 3.600.000 geeft
dit een voordeel van € 86.000.
Bijstandslasten Bbz gevestigde ondernemers; voordeel € 18.000.
De bijstandslasten van de Bbz regeling (Bbz levensonderhoud en bedrijfskapitaal gevestigde ondernemingen)
bedragen in 2018 € 47.000. Ten opzichte van de begroting van € 65.000 geeft dit een voordeel van € 18.000.
60302-Bijzondere bijstand, schuldhulp en minimabeleid
Het nadeel van € 13.000 bestaat uit een voordeel van € 20.000 op salarissen, een nadeel van € 8.000 op de
bijzondere bijstand, een voordeel van € 7.000 op de schuldhulp, een nadeel van € 34.000 als gevolg van hogere
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lasten compensatie eigen bijdragen (ex WTCG), en een voordeel van € 2.000 op het minimabeleid (incl.
minimabeleid hondenbelasting en afvalstoffenheffing).
60401-Participatiewet WSW
Het voordeel op de lasten WSW bedraagt € 36.000. Dit voordeel bestaat uit een voordeel op de WSW lasten
2018 van € 5.000, een voordeel van € 17.000 op de afrekening van het positieve rekeningsaldo 2017 van
Paswerk, een vrijval van gereserveerde bonusuitkeringen begeleid werk van € 8.000, minder doorberekende
bestuurskosten Paswerk € 5.000. Verder zijn de doorberekende salarissen op dit product € 1.000 lager.
60501-Participatiewet re-integratie
Het voordeel op de lasten re-integratie bedraagt € 27.000. Dit bestaat uit een voordeel van € 9.000 op salarissen
en een voordeel van € 18.000 op de ingezette gelden voor re-integratie. Voor 2018 is vanuit de beschikbare
integratie-uitkering van het rijk (onderdeel sociaal domein) € 155.000 ingezet voor re-integratie. Naast deze
rijksmiddelen is € 45.000 ingezet vanuit het minimabeleid en € 17.000 vanuit de middelen ESF subsidie reintegratie statushouders. Daarnaast is besloten nog eens € 70.000 extra beschikbaar te stellen vanuit de reserve
statushouders. Het totale re-integratiebudget voor 2018 bedroeg hiermee € 287.000. De uitgaven bedragen
€ 269.000, een voordeel van € 18.000.

Baten
60301-Bijstandsverlening
Het voordeel op de baten bijstandsverlening bedraagt € 516.000. Dit bestaat uit een nadeel van € 13.000 op
doorberekende salarissen IASZ aan de gemeente Bloemendaal en Haarlemmerliede en Spaarnwoude, een
voordeel van € 122.000 op de inkomensvoorzieningen Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz startende
ondernemingen, een nadeel van € 24.000 op inkomensvoorzieningen Bbz gevestigde ondernemers en een
voordeel van € 431.000 op de overige inkomensvoorzieningen. Onderstaand een nadere toelichting hiervan:
Baten Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz startende ondernemingen; voordeel € 122.000
 Baten BUIG budget; voordeel € 106.000
De ontvangen rijksgelden voor het BUIG rijksbudget (Gebundelde Uitkering Inkomensvoorzieningen
Gemeenten Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz startende ondernemingen) bedragen in 2018 € 3.633.000.
Ten opzichte van de begroting van € 3.527.000 betekent dit een voordeel van € 106.000.
 Baten debiteuren; voordeel € 16.000
De baten uit verstrekte leningen (incl. een aanpassing reservering voor oninbaarheid) bedragen € 96.000.
Ten opzichte van de begroting geeft dit een voordeel van € 16.000.
Baten Bbz gevestigde ondernemingen; nadeel € 24.000
Het rijksbudget BBZ levensonderhoud en kapitaalverstrekking bedraagt voor 2018 € 28.000. Ten opzichte van
de begroting van € 50.000 betekent dit een nadeel van € 22.000. De baten uit verstrekte leningen (incl. een
aanpassing reservering voor oninbaarheid) bedragen € 13.000. Ten opzichte van de begroting geeft dit een
nadeel van € 2.000.
Baten overige inkomensvoorzieningen; voordeel € 431.000
In 2018 is van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude vanwege de fusie met de gemeente
Haarlemmermeer een schadebedrag ontvangen van € 497.000 in verband met de uittreding uit de IASZ per
1 januari 2019. In dit programma is € 434.000 op de overige inkomensvoorzieningen verantwoord. Verder is er
nog een nadeel van € 3.000 als gevolg van minder doorberekende salarissen IASZ aan de gemeente
Bloemendaal en Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
De financiële gevolgen van de uittreding zijn, volgens de afspraak in de GR, in beeld gebracht door een
onafhankelijke deskundige. De bijdrage van € 497.000 valt uiteen in:
- € 67.000 voor projectkosten. Deze zijn in 2018 gemaakt en verwerkt in de jaarrekening 2018.
- € 157.000 voor achterblijvende personeelskosten. Het Heemsteedse deel in de vergoeding voor
achterblijvende personeelskosten ad. 87.000 is toegevoegd aan het rekeningresultaat 2018 omdat de
formatiereductie als gevolg van de uittreding van Haarlemmerliede en Spaarnwoude per 1 januari 2019 is
bereikt. Voorgesteld wordt het Bloemendaalse aandeel ad. € 72.000 via resultaatbestemming mee te
nemen naar 2019 voor verdere afwikkeling richting de gemeente Bloemendaal.
- € 273.000 voor wegvallende overheadvergoeding die berekend is op basis van een staffel 2019 100%
aflopend naar 0% in 2024. Voorgesteld wordt van de eenmalig ontvangen overheadbijdrage € 91.000 aan
te wenden voor 2019 en het restant vrij te laten vallen in het rekeningresultaat. Concreet wordt dan
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€ 182.000 toegevoegd aan het rekeningresultaat en € 91.000 via resultaatbestemming meegenomen naar
2019. In de kadernota 2020-2023 wordt de structureel wegvallende overheadbijdrage van de gemeente
Haarlemmerliede verwerkt.
60302-Bijzondere bijstand, schuldhulp en minimabeleid
Het voordeel van € 60.000 bestaat uit een nadeel van € 8.000 op doorberekende salarissen IASZ aan
gemeenten Bloemendaal en Haarlemmerliede en Spaarnwoude, een voordeel van € 34.000 op baten uit
verstrekte leningen incl. aanpassing voorziening oninbaarheid en een voordeel van € 34.000 op de aan de Wmo
doorberekende lasten compensatie eigen bijdragen (ex WTCG). Zie hiervoor ook de toelichting bij de lasten.
60601 WMO rol- en vervoersvoorzieningen
Het positief resultaat bedraagt, inclusief een gering nadeel op de baten, € 128.000. Daarvan heeft € 21.000
betrekking op rolstoelen, € 97.000 op vervoersvoorzieningen en € 10.000 advieskosten.
60602 WMO woonvoorzieningen
Het negatief resultaat bedraagt € 33.000. Dit komt ten laste van de algemene middelen (rekeningresultaat 2018).

Baten en lasten (inzake sociaal domein)
67101 WMO 2007 huishoudelijke hulp
67102 WMO 2015 begeleiding en kortdurend verblijf
67201 Jeugdwet
Voor alle drie onderdelen WMO 2007 huishoudelijke hulp, WMO 2015 begeleiding en kortdurend verblijf en
Jeugdwet geldt dat de baten en lasten voor 2018 ten opzichte van de integratie/uitkeringen een overschot ten
zien van in totaal € 810.000. Daarvan heeft € 274.000 betrekking op de WMO 2007 huishoudelijke hulp,
€ 308.000 op de WMO 2015 begeleiding en kortdurend verblijf en € 228.000 op de Jeugdwet.
Deze overschotten van € 810.000 zijn conform het gestelde in paragraaf 11.5 van het Beleidskader Sociaal
Domein (vastgesteld d.d. januari 2014) gestort in de reserve “Decentralisaties Wmo en Jeugdwet”. Deze
stortingen zijn opgenomen bij programma 0 omdat daar op basis van het BBV alle mutaties in de reserves
moeten worden verantwoord.
Voor een nadere toelichting van de financiële resultaten van de drie sociaal domein onderdelen WMO 2007
huishoudelijke hulp, WMO 2015 begeleiding en kortdurend verblijf en Jeugdwet wordt verwezen naar de
Rapportage Sociaal Domein Q1 t/m Q4 2018.
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Inhoud programma
Het programma omvat:
 CJG (In Heemstede is ervoor gekozen om dit inhoudelijk bij programma 6 Sociaal Domein op te nemen)
 Het afvoeren van vuil en overtollig water, het zoveel mogelijk voorkomen van wateroverlast op straat en het
gecontroleerd laten overstorten van het riool op open water.
 Het in stand houden en versterken van de in 1828 door J.D. Zocher ontworpen gemeentelijke begraafplaats
 Het zorgdragen voor het milieu en het adviseren, informeren en stimuleren van inwoners op het gebied van
duurzaamheid. De doelstelling op het gebied van duurzaamheid is een klimaatneutrale gemeentelijke
organisatie in 2030 en een klimaatneutrale gemeente in 2050. Deze doelstelling vloeit voort uit de
ondertekening van het klimaatakkoord dat in Parijs eind 2015 is opgesteld.

1. Wat hebben we bereikt?



Kernwoorden: recycling, innovatief, milieuvriendelijk, circulaire economie, klimaatneutraal 2030.
We willen een duurzame gemeente zijn, zorgdragen voor het milieu en inwoners adviseren, informeren en
stimuleren op het gebied van duurzaamheid en vooral ook als gemeente een goede voorbeeldrol vervullen.
We willen de landelijke ambitie om in 2020 75% van het huishoudelijk afval te recyclen en maximaal 100kg
restafval per inwoner realiseren.



Relevante beleidsnota’s:






GRP 2017 – 2021 (riolering, hemelwater en grondwater)
Grondwaterbeleidsplan Bloemendaal en Heemstede 2017-2021
Grondwaterbeheerplan Heemstede 2017-2021
Beleidsplan openbare verlichting 2018-2022
Nota Duurzaamheid 2016 - 2020

2. Wat hebben we ervoor gedaan?
Beleidsdoel
Het bijdragen aan de bevordering van de gezondheid van de Heemsteedse inwoners
Activiteiten
Uitvoering wettelijke taken
De gemeente schept via de uitvoering van de wettelijke taken van de Wet Publieke Gezondheid (PG) de
voorwaarden om de gezondheid van de bevolking te bevorderen. Onder de taken van de Wet PG vallen onder
andere: epidemiologie, het uitvoeren van preventieprogramma’s gericht op de bevordering van de gezondheid,),
het bevorderen van de medische milieukunde, het bevorderen van de technische hygiënezorg (toezicht op de
hygiëne bij grote evenementen of in risico-instellingen), het bevorderen van de openbare geestelijke
gezondheidszorg, het uitvoeren van infectieziekte-bestrijding en het uitvoeren van de jeugdgezondheidszorg
voor 4-19 jarigen (schoolartsen) en voor 0-4 jarigen (consultatiebureaus). De jeugdgezondheidszorg voor 0-4
jarigen wordt in de regio’s Zuid- en Midden-Kennemerland uitgevoerd door de Jeugdgezondheidszorg
Kennemerland. De overige taken van de Wet PG worden uitgevoerd door de GGD Kennemerland, onderdeel
van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK).
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Uitvoering Beleidsplan Sociaal Domein/lokaal gezondheidsbeleid 2015 t/m 2018
In 2018 is uitvoering gegeven aan de beleidsvoorstellen uit het Beleidsplan Sociaal Domein/lokaal
gezondheidsbeleid 2015 t/m/ 2018. Deze voorstellen zijn gericht op de speerpunten van het gezondheidsbeleid:
de ondersteuning bij of het bijdragen aan de vermindering van depressieve klachten, dementie, overgewicht,
roken en schadelijk middelengebruik.
Bij de invulling van het lokale preventieve gezondheidsbeleid is tevens een belangrijke rol vervuld door het Loket
Heemstede en het Centrum voor Jeugd en Gezin (zie Programma 6).

Beleidsdoel
Goede beheersing van water en riool
Aandacht voor riolering, hemelwater, grondwater en oppervlaktewater

Activiteiten
Samenwerking met regiogemeenten en Rijnland
In het Nationaal Bestuursakkoord Water is vastgelegd dat in de waterketen moet worden samengewerkt om te
zorgen dat besparingen worden gerealiseerd zodat de kosten voor de burger zo laag mogelijk blijven. In deze
regio werken samen: de gemeenten Heemstede, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, HaarlemmerliedeSpaarnwoude, Velsen, Zandvoort, Hillegom en het hoogheemraadschap van Rijnland en PWN. Voor sommige
onderwerpen wordt Rijnland-breed samengewerkt.
In 2018 is de ketenschouw afgerond en zijn vervolgafspraken gemaakt, zijn afspraken gemaakt over
uniformering van de grondwatermodellen, is kennis ontwikkeld over riothermie (warmte uit het riool) en is er een
aanzet gemaakt in het vraagstuk over klimaatadaptatie. Ook is er gestart met het maken van bouwstenen voor
de omgevingswet voor de waterketen. Alle ketenpartners participeren (Hoogheemraadschap van Rijnland,
inliggende gemeenten en waterleidingbedrijven). Dit project wordt naar verwachting in de eerste helft van 2019
afgerond.
Samenwerking met Bloemendaal
Het grondwatermodel is samen met Bloemendaal geactualiseerd. We beschikken nu weer over een
grondwatermodel dat aan de laatste inzichten voldoet en dat geschikt is voor het berekenen van de gevolgen
van toekomstige klimaatscenario’s voor de grondwaterstanden.
Beheerplannen en beheersystemen
Er zijn werkzaamheden voorbereid en uitgevoerd die voortkomen uit de beheerplannen. Daarnaast heeft er een
transitie plaatsgevonden naar een ander beheersysteem voor de riolering (riool, hemelwater en grondwater). Het
beheersysteem is ingericht volgens de laatste standaarden (IM-BOR en het GWSW). Daarnaast zijn de
systemen en de systematiek van Heemstede en Bloemendaal geharmoniseerd.
Onderzoek riolering
In 2018 is het meerjarig meetprogramma “meten in de riolering” afgelopen. Het meetproject heeft nog enkele
maanden langer doorgelopen om enkele situaties te controleren. Na afronding worden de meetresultaten
geanalyseerd. Er wordt hierna bekeken of het rioolmodel aangepast moet worden en/of aanpassingen in de
riolering noodzakelijk zijn. Het meetprogramma wordt het eerste kwartaal van 2019 afgerond. Daarna wordt er
een analyse van de meetgegevens uitgevoerd.
Vervanging riolering
In 2018 is het meerjarig meetprogramma “meten in de riolering” afgelopen. Het meetproject heeft nog enkele
maanden langer doorgelopen om enkele situaties te controleren. Na afronding worden de meetresultaten
geanalyseerd. Er wordt hierna bekeken of het rioolmodel aangepast moet worden en/of aanpassingen in de
riolering noodzakelijk zijn. Het meetprogramma wordt het eerste kwartaal van 2019 afgerond. Daarna wordt er
een analyse van de meetgegevens uitgevoerd.
Grondwater
Het peilbuizennetwerk, waar de grondwaterstand mee wordt gemonitord, is in 2018 vervangen. De peilbuizen
zijn tevens voorzien van dataloggers. Via de peilbuizen kunnen we de grondwaterstand monitoren. Dit gebeurt in
natte perioden, maar ook bij extreme droogte zoals afgelopen jaar. Er heeft in 2018 onderzoek plaatsgevonden
naar het functioneren van de onderbemaling (ontwatering door middel van een pomp) in de Van Slingelandtlaan.
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Er is gekeken of er in de toekomst overgegaan kan worden op horizontale drainage. Dit is mogelijk op het
moment dat er in de wijk grootschalige rioolvervanging plaatsvindt.
In 2018 zou ook onderzoek plaatsvinden naar het functioneren van de drainage. Dit schuift door naar 2019
omdat er dan bij het onderzoek gebruik gemaakt kan worden van het nieuwe grondwatermodel.

Beleidsdoel
Duurzaamheid is voor gemeente, inwoners en ondernemers een ´way of life´
Activiteiten
Voorbeeldfunctie
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid en wijst haar inwoners ook op het
belang van het gebruik van duurzame energie. Het gehele raadhuis is voorzien van slimme verlichtingsdetectie.
Daarnaast zijn energieonderzoeken aan gemeentelijke gebouwen uitgevoerd en zijn de energie labels voor de
gemeentelijke gebouwen inzichtelijk. Voor de invulling van de ambitie om in 2030 een energieneutrale
organisatie te zijn wordt is een verkenning energietransitie uitgevoerd.
Klimaatakkoord
Een groot deel van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2018 is uitgevoerd. In 2050 moet Heemstede een
energie-neutrale gemeente zijn. Heemstede is met de gemeenten uit Zuid-Kennemerland en IJmond gestart toe
te werken naar een Regionale Energie Strategie (RES). Deze zal uiteindelijk worden opgenomen in een RES
voor Noord-Holland zuid (het MRA-gebied).
Way of life
Het college heeft samen met onder andere inwoners, sportverenigingen, ondernemers en gemeenten in de regio
actief samengewerkt aan duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen onder inwoners zijn gepromoot,
duurzaamheid heeft een belangrijke plek ingenomen in de prestatieafspraken met woningcorporaties en zijn
ondernemers gestart met verduurzaming. Diverse zorginstellingen zijn aangesloten aan de Green Deal en
Plein1 is gestart met onderzoek naar de Green Key. Een grote zonnepanelen actie heeft het verduurzamen van
de woning nog meer onder de aandacht gebracht en ook HeemSteeds Duurzamer heeft bijeenkomsten
georganiseerd om inwoners van Heemstede te stimuleren hun woning te verduurzamen. Ondernemers van
Heemstede zijn op de Dag van de Duurzaamheid (10 oktober) gestart om gezamenlijk te gaan werken aan de
energietransitie en de circulaire economie.
Zuinigere openbare verlichting
Sinds enkele jaren is toepassing van LED in de openbare verlichting standaard, tezamen met dimmen in de
nacht. Het Beleidsplan Openbare Verlichting is in 2018 herzien en vastgesteld voor de periode 2018-2022. Door
een extra inspanning in de planperiode kan voldaan worden aan de landelijke doelstellingen voor
energiebesparing (o.a. 20% energiebesparing in 2020 t.o.v. 2013). In 2019 wordt het uitvoeringsplan afgerond.
Heemstede doet mee aan de monitoring van de Energieakkoord-doelstellingen voor openbare verlichting (OVL)
en verkeersregelinstallaties (VRI’s) van het rijk. De besparing die t.o.v. 2013 bereikt is, wordt nu voor openbare
verlichting en VRI’s tezamen geschat op 17%.

Beleidsdoel
Het doelmatig en servicebewust gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval
In het Collegeakkoord is opgenomen dat het vormen van kringlopen met daarin hergebruik van stoffen en
materialen essentieel is. De gemeente faciliteert dit en zorgt, met inzet van haar partners zoals bijvoorbeeld
Meerlanden en Paswerk, voor optimale afvalscheiding en hergebruik waar mogelijk. We maken ons sterk voor
een circulaire economie. We streven ernaar dat in 2020 75% van het huishoudelijk afval gescheiden wordt
ingezameld en de hoeveelheid restafval per inwoner wordt verminderd tot 30 kg per jaar in 2025.

Activiteiten
Afspraken over de afvalinzameling met Meerlanden
Ons huishoudelijke afval wordt ingezameld door Meerlanden. Meerlanden wordt gezien als een
samenwerkingspartner van en voor de gemeente. Het bedrijf opereert niet als commerciële marktpartij richting
de gemeente, maar als een maatschappelijke onderneming die op proactieve wijze bijdraagt aan het
bewerkstelligen van de gemeentelijke doelstellingen. De kosten voor de afvalinzameling worden betaald via de
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afvalstoffenheffing. De huidige overeenkomst (Dienstverleningsovereenkomst / DVO) met Meerlanden is in 2018
verlengd. Om meer financiële transparantie tussen de Meerlanden-gemeenten te genereren, is in 2018 gewerkt
aan het systeem van Uniforme Tarieven. Hiermee betalen alle aangesloten gemeenten exact hetzelfde bedrag
voor een vergelijkbare dienst. In 2019 zal dit door middel een nieuw DVO worden geïmplementeerd. De effecten
op de kosten voor specifiek de afvalinzameling door Meerlanden zijn gunstig voor Heemstede. Echter door de in
2018 landelijk ingevoerde verhoging van de verbrandingsbelasting en de fors gestegen verwerkingskosten
(markt) stijgen de totale kosten voor afvalverwerking flink.
Samenwerking in de regio
Er is regelmatig kennis en informatie met andere Meerlanden-gemeenten uitgewisseld. Een goede
samenwerking kan meerwaarde betekenen in zowel organisatorisch als financieel opzicht. Ook vindt er
structureel afstemming plaats met andere gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland en de MRA (Metropool
Regio Amsterdam). Hierbij zijn mogelijkheden besproken om kringlopen zoveel mogelijk op lokale of regionale
schaal te sluiten.
Mogelijkheden voor verbeteren afvalscheiding onderzoeken
De landelijke doelstelling voor 2020 is 75% van het huishoudelijk afval te scheiden en maximaal 100 kg restafval
per inwoner per jaar over te hebben. Dit kan niet alleen met communicatie gerealiseerd worden; er zijn
ingrijpendere maatregelen nodig. In 2016 en 2017 zijn de diverse opties doorgerekend en is een
bewonersonderzoek uitgevoerd. In 2018 is gestart met de voorbereiding van de uitvoering van een proef met
een nieuwe manier van afvalinzameling in de wijk Merlenhoven. Samen met een klankbordgroep is de proef
aangescherpt en zal deze proef begin 2019 in uitvoering gaan.
Inwoners blijvend stimuleren om afval gescheiden aan te bieden
Diverse communicatiemiddelen zijn ingezet om inwoners te adviseren, informeren en stimuleren om hun afval
beter te scheiden. Meer kennis over het nut van scheiden kan aanzetten tot gewenst gedrag. Daarnaast worden
nieuwe inzamelmethoden en de wijzigingen ondersteund met een voorlichtingscampagne (onder andere ” Het
begin van iets moois”). Het festival Opgeruimd! en de uitzending van TELEKIDS Hou ’t Schoon maken jong en
oud op een luchtige manier bewust van afval en afvalscheiding.

Beleidsdoel
Algemene begraafplaats: aantrekkelijk en financieel gezond
Activiteiten
De Algemene begraafplaats is een plek voor afscheid, herdenken en rust. Ook de cultuurhistorische waarde van
de begraafplaats kan worden beleefd. Dit komt onder andere door de sfeervolle aula in art-decostijl en de
verschillende soorten graven en grafstenen die in het besloten park te vinden zijn. Het park wordt onderhouden
door een kleine ploeg vaste medewerkers en een onderhoudsteam van Paswerk. Daarnaast is er regelmatig
ruimte voor extra ondersteuning van mensen die tijdelijk een rustige werkplek nodig hebben. De begraafplaats is
toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang.
Doordat het aantal crematies langzaam stijgt ten opzichte van het aantal begrafenissen, staat de exploitatie van
gemeentelijke begraafplaatsen onder druk. In 2017 was de landelijke verhouding tussen begraven en cremeren
35 % t.o.v. 65%. In 2016 was dit nog 37% t.o.v. 63%. In 2016 is daarom het project ‘Toekomstbestendige
begraafplaats’ gestart. Eerder zijn de aula en de familiekamer heringericht, is een aanlegsteiger gerealiseerd en
is een eigen website gelanceerd. In 2018 is een locatie voor uitvaarten in de open lucht opgeleverd en is gestart
met de daadwerkelijke aanleg van het project urnenbos. Voor de open lucht locatie is gekozen voor circulair
meubilair. De geplaatste betonelementen bestaan voor 50 % uit Miscanthus. Deze grassoort wordt o.a. geteeld
in de directe omgeving van Schiphol. Bovendien kunnen deze elementen, geheel volgens de gedachte van de
circulaire economie weer worden teruggenomen door de leverancier aan het einde van de levenscyclus om weer
te verwerken in nieuwe projecten of producten.
Ook is uitgebreid archiefonderzoek uitgevoerd naar de oudste graven op de begraafplaats in het kader van de
herontwikkeling van afdeling I en II. Uitwerking van een meerjarig onderhoudsplan en een exploitatieplan zijn nu
voorzien in 2019.
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3. Wat hebben we gemeten?
Beleidsindicatoren
Algemene begraafplaats
Het aantal begrafenissen/asbijzettingen is in 2018 uitgekomen op 158. Een kleine daling t.o.v. de 161 in 2017.
Verplichte beleidsindicatoren (cijfers uit: waarstaatjegemeente.nl 22/1/2019)
Indicator

eenheid

Omvang huishoudelijk restafval
Hernieuwbare elektriciteit

Kg/inwoners
%

periode

Heemstede

2017
2017

202
1,7

Landelijk
174
13,2

Uit de cijfers blijkt dat het aantal kilo’s restafval per persoon per jaar in 2018 licht is gestegen. Dit hangt samen
met het aantrekken van de economie waardoor in 2018 meer is geconsumeerd en meer restafval is ontstaan.
Overige beleidsindicatoren
Inzamelgegevens
Hieronder staan twee tabellen met de inzamelresultaten van 2014 t/m 2017 en de prognose voor 2018.
Deze tabel laat de samenstelling van ons restafval zien. Het restafval afkomstig van huishoudens is verzameld
en gesorteerd in de verschillende fracties. Uit deze gegevens blijkt dat het aandeel gft-afval in het restafval rond
de 40% schommelt.
Sorteeranalyse
gft-afval
papier en karton
plastic verpakkingen
Glas
Textiel

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

28,9%
15,3%
14,4%
2,2%
5,7%

32,1%
9,4%
12,5%
3,7%
4,3%

43%
10%
9%
3%
2%

39%
9%
9%
3%
3%

40%
9%
6%
2%
4%

39%
11,6%
7,2%
0,9%
1,6%

43,5%
9,3%
10,1%
1,7%
2,7%

Scheidingspercentage vergeleken met de landelijke normen en doelstellingen
Afvalstroom
gft afval
papier en karton
plastic
glas
textiel
Totaal
afvalscheiding

landelijke
doelstelling

Heemstede
2014

Heemstede
2015

Heemstede
2016

Heemstede
2017

Heemstede
2018*

55%
85%
42%
90%
50%

55%
73%
29%
87%
54%

58%
75%
32%
85%
51%

62%
75%
44%
90%
41%

62%
72%
39%
82%
45%

58%
73%
32%
91%
54%

75% in 2020

62%

62,5%

65,1%

62,7%

63%

De resultaten van de jaren 2014 t/m 2017 zijn verkregen met de inzamelgegevens uit deze jaren.
*De prognose 2018 wordt bepaald door de inzamelgegevens van 2017 en de sorteeranalyse van voorjaar 2018.
Hierdoor is er geen directe relatie tussen de samenstelling van het restafval zoals dat nu gemeten is en het
totale aanbod van de verschillende fracties.
Ontwikkeling afvalstoffenheffing

Tarief afvalstoffenheffing kleine rolemmer (basistarief)
Tarief afvalstoffenheffing grote rolemmer
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2015

2016

2017

2018

202,20
252,72

193,08
241,44

193,80
242,28

197,85
247,32
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Monitoring duurzaamheid
De energiebesparing en toepassing van duurzame energie in de gemeente worden gemonitord met de web
applicatie ‘Energie in beeld’ (de nul situatie is in 2014 vastgelegd). Voor de eigen gebouwen zijn de energie
labels van de gebouwen in kaart gebracht. Begin 2019 wordt een nieuw duurzaam meerjaren onderhoudsplan
opgesteld waarin de doelstelling van klimaatneutraal in 2030 is geïncorporeerd. Om het energieverbruik van de
openbare verlichting en de verkeersregelinstallaties bij te houden, nemen we deel aan het landelijke
monitoringssysteem van Rijkswaterstaat (www.monitoringovlvri.nl). De klimaatmonitor is een landelijke tool die
alle gemeenten in de regio hebben benoemd tot monitoring systeem. Op die manier kunnen gemeente onderling
toe met elkaar vergelijken.
HeemSteeds Duurzamer coöperatie
In 2018 is de coöperatie HeemSteeds Duurzamer een samenwerking aangegaan met Stichting Huizenaanpak.
De coöperatie HeemSteeds Duurzamer is opgericht in 2017 en heeft als doel om ondernemers, inwoners en
organisaties in Heemstede te stimuleren duurzaam te wonen, ondernemen en leven.

4. Wat heeft het gekost?
(x € 1.000)

Lasten
Baten

Resultaat programma

rekening

begroting

rekening

2017

2018

2018

6.539
6.331

6.830
6.230

6.723
6.138

-208

-600

-585

Baten programma 7

Lasten programma 7

€ 6.723.537

€ 6.723.537

€ 6.138.004

€

Aandeel programma in totale rekening van € 58.114.912
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SubSub- omschrijving (sub) taakveld
taakveld tvNW
Lasten, uitgesplitst per (sub) taakveld
taakveld 7.1 Volksgezondheid
1700
70101 Gezondheidszorg
1701
70102 Centrum voor jeugd en gezin
1718
70103 Voorlichting, beleid en klachtenafhandeling
1720
70104 Beleid afvalstoffeninzameling
1740
70105 Algemeen milieubeleid
taakveld 7.2 Riolering
1731
70201 Pompen
1732
70202 Riolen en drainage
1733
70203 Rioolheffing
taakveld 7.3 Afval
1710
70301 Restafval
1711
70302 Groente-, fruit- en tuinafval
1713
70303 Glas, papier en kunststof
1714
70304 Grofvuil (incl. WEB)
1715
70305 Klein gevaarlijk afval
1717
70306 Milieustraat
1719
70307 Afvalstoffenheffing
taakveld 7.4 Milieubeheer
1700
70401 Gezondheidszorg
1743
70402 Milieuhandhaving
taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
1700
70501 Gezondheidszorg
1760
70502 Begraafplaats: uitvaartverzorging
1761
70503 Begraafplaats: onderhoud
1762
70504 Lijkbezorging/rechtsbijstand
Totale lasten van het programma
Baten, uitgesplitst per sub (taakveld)
taakveld 7.1 Volksgezondheid
1700
70101 Gezondheidszorg
1701
70102 Centrum voor jeugd en gezin
1740
70105 Algemeen milieubeleid
taakveld 7.2 Riolering
1732
70202 Riolen en drainage
1733
70203 Rioolheffing
taakveld 7.3 Afval
1710
70301 Restafval
1713
70303 Glas, papier en kunststof
1719
70307 Afvalstoffenheffing
taakveld 7.4 Milieubeheer
1746
70403 Bodembescherming
taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
1760
70502 Begraafplaats: uitvaartverzorging
1761
70503 Begraafplaats: onderhoud
Totale baten van het programma
Saldo programma

rekening
2017

begroting
2018

rekening
2018

1.731
999
314
64
43
311
2.093
71
1.947
75
2.200
879
422
226
33
38
428
174
39
7
32
476
21
289
164
2
6.539

1.785
940
392
32
40
381
2.128
91
1.966
71
2.428
990
424
285
7
31
521
170
37
5
32
452
25
255
171
1
6.830

1.718
932
385
32
39
330
2.070
101
1.900
69
2.466
978
417
293
16
32
568
162
37
5
32
432
17
275
139
1
6.723

8
0
6
2
2.686
189
2.497
3.057
224
46
2.787
6
6
574
382
192
6.331
-208

0
0
0
0
2.741
104
2.637
2.899
183
0
2.716
4
4
586
415
171
6.230
-600

0
0
0
0
2.649
2
2.647
2.897
141
0
2.756
8
8
584
417
167
6.138
-585

Toelichting op de financiële cijfers:
Lasten
70105 Algemeen Milieubeleid
Op de nota duurzaamheid 2017-2018 resteert nog € 46.000. Voorgesteld wordt dit bedrag mee te nemen naar
2019 via resultaatbestemming omdat het benodigd is voor uitgaven aan zonnepanelen op de daken aan de Van
der Waalslaan, een communicatiestrategie die daarmee ook uitvoering geeft aan de motie Maak Inwoners
Wegwijs in Duurzaamheid, energie monitoring gemeentelijk vastgoed en ondersteuning Actieplan
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Daarnaast is er € 5.000 minder dan geraamd uitgegeven aan de
omgevingsdienst IJmond.
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70201 Pompen
Aan onderhoud pompen en oplossen van storingen is € 10.000 meer dan geraamd uitgegeven. Dit bedrag leidt
niet tot een rekeningresultaat omdat verrekening met de voorziening riool plaats vindt.
70202 Riolen en drainage
De doorberekende salarislasten zijn hoger dan geraamd (nadeel € 32.000). Dit is ontstaan door een
verschuiving in tijdsbesteding tussen projecten uit het investeringsprogramma (aanleg en vervanging) en
bestaande riolering (onderhoud). Onderhoud wordt op dit subtaakveld verantwoord. De overschrijding ontstaat
omdat er nu meer uren aan onderhoud besteed zijn dan geraamd. Aan de investeringsprojecten wordt eenzelfde
bedrag minder toegerekend.
Daarnaast worden hier de meeste projecten uit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) verantwoord. Een aantal
projecten wordt volgend jaar uitgevoerd. Hierdoor is er op het GRP € 161.000 minder uitgegeven dan geraamd
(voordeel op dit subtaakveld). Het GRP omvat meerdere subtaakvelden. Het saldo van het GRP (baten minus
lasten) wordt verrekend met de voorziening GRP. In 2018 is er minder uitgegeven dan beschikbaar was vanuit
het GRP. Hierdoor is op het GRP een voordelig saldo van € 63.000 ontstaan. Dit wordt op dit subtaakveld
gestort in de voorziening riool en vormt. De storting is niet geraamd op dit subtaakveld en vormt daarom een
nadeel. Het is een budgettair neutrale mutatie omdat het totaal van de baten en lasten van het GRP gelijk is.
70301 Restafval
De verwerkingskosten van Meerlanden voor restafval bedragen € 35.000 meer dan geraamd omdat het aantal
aangeleverde tonnages door Heemstede met toegenomen is. De toename bedraagt 300 ton, waarvan met een
deel al in de begroting van Heemstede rekening was gehouden. De pilot afvalinzameling Merlenhove is nog niet
van start gegaan in 2018 waardoor er € 46.000 minder dan geraamd is uitgegeven.
70306 Milieustraat
In 2018 is een toename te zien in de hoeveelheden van de grootste stromen; hout, grof huishoudelijk afval, grof
tuinafval en puin. Daarentegen is wel een afname te zien in de hoeveelheid bezoekers. Het zijn met name de
verwerkingstarieven (vooral voor papier en matrassen) die een verhogend effect hebben. De overschrijding ten
opzichte van de begroting 2018 bedraagt € 16.000. Daarnaast is de textiel verwerker MeerGoed failliet gegaan
en zijn tevens de opbrengsten voor textiel als grondstof teruggelopen. Dit leidt tot een nadeel van € 31.000.
70502 Begraafplaats: uitvaartverzorging
Voor de aanleg van een openlucht locatie voor uitvaarten zijn kosten gemaakt die niet begroot waren (€ 27.000).
Deze uitgaven pasten binnen de exploitatie van het onderdeel uitvaarten bij de begraafplaats. Het positief
resultaat op uitvaartverzorging bedroeg € 14.736. Dit bedrag is gestort in de bestemmingsreserve
uitvaartverzorging.
70503 Begraafplaats: onderhoud
Omdat 1 medewerker is uitgevallen worden er minder loonkosten doorbelast aan de begraafplaats (voordeel
€ 37.000). Er is tevens minder ingehuurd bij de begraafplaats (voordeel € 57.000). Daar tegenover staat dat de
uitbestede werkzaamheden een nadeel van € 58.000 ten opzichte van de raming laten zien en dat de
overschrijding op benodigde machines en gereedschappen € 7.000 bedraagt. Omdat er geen voordelig resultaat
op de begraafplaats is, wordt er ook geen € 3.000 gestort in de voorziening onderhoud graven (het resultaat op
onderhoud begraafplaats laat een nadeel van € 8.200 zien). Omdat deze storting opgenomen is als uitgave,
maar nu niet plaats vindt is dat een voordeel op dit subtaakveld van € 3.000.

Baten
70202 Riolen en drainage
In de begroting 2018 is voor € 104.000 aan projecten uit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) aan de
voorziening riool onttrokken. Dit bedrag staat tegenover de uitgaven aan het GRP. Omdat de werkelijke uitgaven
van het GRP lager zijn uitgevallen is de onttrekking niet uitgevoerd (onder de lasten op dit subtaakveld is juist
een bedrag gestort in de voorziening riool). Dit leidt tot een nadeel op dit subtaakveld (wel begroot maar niet
gerealiseerd). Het is een budgettair neutrale mutatie omdat het totaal van de baten en lasten van het GRP gelijk
is. Daarnaast is er € 2.000 ontvangen voor rioolaansluiting particulieren (voordeel).
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70203 Rioolheffing
Er is € 10.000 meer aan heffingen ontvangen dan geraamd omdat het aantal aansluitingen ten opzichte van de
begroting is toegenomen.
70301 Restafval
De grondstofvergoeding voor kunststof verpakkingsmateriaal is gedaald. Hierdoor ontstaat er een nadeel van
€ 42.000 op de begroting. De ingezamelde hoeveelheid is met 17 ton toegenomen.
70307 Afvalstoffenheffing
Ten opzichte van de begroting zijn er meer huishoudens waarvoor huishoudelijk afval wordt opgehaald en die de
heffing verschuldigd zijn. Dit leidt tot een voordeel van € 36.000. Daarnaast is de onttrekking aan de voorziening
€ 4.000 hoger dan waarmee rekening is gehouden (voordeel ten opzichte van de begroting op dit subtaakveld).
Het resultaat op afvalverwerking in de rekening 2018 is € 121.286 tekort waarbij al rekening is gehouden met
een onttrekking aan de voorziening van € 105.710. De voorziening afvalstoffenheffing is hierna leeg.
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Inhoud programma
Het programma omvat het ordenen van de bebouwde en onbebouwde omgeving en het in stand houden van de
woningvoorraad, alsmede het planmatig uitvoeren van het volkshuisvestingsbeleid.

1. Wat hebben we bereikt?
We willen het karakter van Heemstede behouden en de doorstroming in de woningmarkt waar mogelijk
bevorderen.

Relevante beleidsnota’s:














Verordening starterslening Heemstede (2013)
Nota Parkeernormen Heemstede (2012)
Beleidskader ontwikkelingen herziening bestemmingsplan Landgoederen en Groene Gebieden
(december 2015)
Erfgoedverordening (2017)
Welstandsnota c.a. (2016)
Visie winkelcentra Heemstede met uitvoeringsprogramma (2016/2017)
Alle vigerende bestemmingsplannen (2009-2017)
Economisch actieprogramma Heemstede 2016-2020 (2015)
Beleid vastgoedtransacties (2016)
Volkshuisvestingsbeleid Heemstede (2016)
Nota Duurzaamheid 2016-2020 (2016)
Projectplan implementatie Omgevingswet (2016)
Groenbeleidsplan inclusief kapbeleid (2013)

2. Wat hebben we ervoor gedaan?
Beleidsdoel
De ruimtelijke ontwikkeling van Heemstede moet aansluiten bij de bestaande omgeving
en de vigerende bestemmingsplannen
Activiteiten
Manpadslaangebied
In 2017 heeft de gemeenteraad besloten het zo genoemde model 2 en de hierop gebaseerde vlekkenkaart 2 te
kiezen als uitgangspunt voor verdere uitwerking. Deze zijn vervolgens geconcretiseerd in een viertal
verkenningen. Deze zijn bekend gemaakt en hierop is door velen gereageerd, onder meer omdat enkele
verkenningen voorzagen in bebouwing van het speelveld in de zuidwesthoek van de Rivierenwijk, waar velen op
tegen zijn. Het gestarte participatietraject is in 2018 voortgezet. Op basis hiervan heeft in 2018 nogmaals op
verschillende momenten ambtelijk en bestuurlijk overleg met de provincie plaatsgevonden om de ambitie uit het
coalitieakkoord van HBB, GroenLinks en PvdA zoveel mogelijk mee te kunnen nemen in de planuitwerking.
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Het coalitieakkoord stelt ten aanzien van het Manpadslaangebied: Wat groen is blijft groen. We zijn voor het
verbeteren van de kwaliteit van dit gebied door het gebied groen in te richten voor natuur en lichte recreatie.
Ten aanzien van het bouwen buiten bestaand stedelijk gebied stelt het coalitieakkoord dat in uitzonderlijke
gevallen beperkt bouwen alleen mogelijk is als het leidt tot meer natuur, en kwalitatieve meerwaarde zoals het
behoud van cultuurhistorie en het openbaar toegankelijk maken van natuur.
Ontwikkelperspectief Binnenduinrand
De gemeenten uit Zuid-Kennemerland, de gemeente Velsen en de provincie Noord-Holland hebben een
ontwikkelperspectief opgesteld voor de Binnenduinrand met als doel de kwaliteit van de Binnenduinrand voor de
toekomst te behouden en waar mogelijk te versterken. Het ontwikkelperspectief heeft als instrument de status
van een (intergemeentelijke) structuurvisie. Aan een structuurvisie kunnen burgers en bedrijven geen rechten
ontlenen, maar de visie heeft wel een zelfbindend karakter voor de betrokken bestuursorganen. Eind 2017 is
besloten het concept-Ontwikkelperspectief vrij te geven voor inspraak. In 2018 heeft het conceptOntwikkelperspectief ter inzage gelegen en zijn (naast de reacties van de betrokken gemeenteraden op het
concept) 31 inspraakreacties ontvangen. De inspraakreacties zijn verwerkt en het concept-Ontwikkelperspectief
is naar aanleiding van de inspraakreacties op onderdelen aangepast. Naar verwachting wordt het
Ontwikkelperspectief in het tweede kwartaal van 2019 ter vaststelling voorgelegd aan de raad.
Spaarnelicht
Spaarnelicht betreft het bouwplan voor twee appartementengebouwen met parkeergarage op het terrein ten
zuiden van het Spaarne Gasthuis. Hiervoor is op 31 mei 2018 een omgevingsvergunning verleend. De bouw van
de appartementen is eind 2018 gestart.
Slottuin
Ook voor het terrein van het voormalige Nova College, genaamd Slottuin, is een nieuw plan ontwikkeld. In dit
plan is nu voorgesteld om 33 zorgwoningen te realiseren en 62 grondgebonden woningen, waarvan 22 sociale
huurwoningen. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden. De omgevingsvergunningen zijn verleend en
de bouw is gestart.
Vomar
Voor de panden Binnenweg 70-88 en de achterliggende terreinen, is een nieuw plan ontwikkeld voor de bouw
van een supermarkt (1.800 bvo), aparte winkelruimte (125 m 2), parkeergarage (99 plekken) en 10
appartementen. In november 2017 heeft de raad het bestemmingsplan voor de realisatie hiervan vastgesteld.
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is beroep aangetekend bij de Raad van State. De uitspraak van de
Raad van State wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2019.
Hierna kan het vergunningen- en bouwproces worden doorlopen.
In juni 2018 heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen voor de percelen die tot het plangebied van het
bestemmingsplan behoren met als doel te bezien wat de mogelijkheden en risico’s zijn van het niet realiseren
van een supermarkt en derhalve het terugdraaien van het besluit tot wijziging van het bestemmingsplan.
Vervolgens zijn Hoorne Vastgoed/Trottoir Participaties BV/Vomar Voordeelmarkt en de gemeente met elkaar in
overleg getreden over twee sporen die gelijktijdig en in samenhang zijn besproken:
- de consequenties het eventueel terugdraaien van het besluit tot wijziging van het bestemmingsplan;
- en over de verbetering van het plan zoals dat ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan in
november 2017 voorlag.
De naar aanleiding van dit overleg gemaakte afspraken over (onder andere) verbetering van het plan zijn in
december 2018 geborgd in een drietal overeenkomsten ter aanvulling op de door partijen in december 2017
gesloten samenwerkingsovereenkomst. De raad heeft op 31 januari 2019 besloten het voorbereidingsbesluit in
te trekken.
Meer en Bosch
Eigenaar SEIN is voornemens op het terrein van Meer en Bosch een polikliniek (t.b.v. behandeling en onderzoek
van/naar epilepsie en slaapstoornissen) te bouwen. Het college heeft voor de realisatie hiervan op 16 oktober
2018 een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan, het kappen van bomen en het
bouwen verleend. Tegen de verleende omgevingsvergunningen is beroep aangetekend. Een uitspraak in dit
beroep wordt in de eerste helft van 2019 verwacht.
Reggelaan 14
Voor het perceel Reggelaan 14 is een bestemmingsplan in procedure waarbij de huidige maatschappelijke
functie wordt omgezet naar wonen en het bouwvlak centraal op het perceel wordt gelegd. De grond zal worden
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gebruikt voor de realisatie van een duurzame woning. In 2018 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.
Verkoop moet nog worden gestart.
Zuidstrook De Hartekamp
In 2007 is er voor de zuidstrook van de buitenplaats vrijstelling van het bestemmingsplan gegeven voor 43
woningen en 12 zorgeenheden. In het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan Herziening
Landgoederen en Groene Gebieden is dit gedeelte van de buitenplaats uit het plangebied genomen en besloten
hiervoor een separate procedure te volgen. Na hierover met de raadscommissie te hebben gesproken, heeft het
college in oktober 2018 hiervoor een procesvoorstel vastgesteld.
Omgevingswet
De Omgevingswet wordt gezien als een van de grootste stelselwijzigingen sinds de komst van de Grondwet. De
invoering heeft gevolgen voor het beleid maar ook voor onze processen rondom vergunningverlening, toetsing
en handhaving. Daarnaast wordt verwacht dat er 100% digitaal kan worden gewerkt en dat alles digitaal
beschikbaar en te gebruiken is voor onze inwoners en ketenpartners. In juni 2017 heeft de gemeenteraad
ingestemd met het Plan van Aanpak voor de implementatie van de Omgevingswet. Dit plan van aanpak geeft
richting aan het handelen van iedereen die in Heemstede (en Bloemendaal) betrokken is bij de Omgevingswet.
Aan de hand van dit plan van aanpak wordt de Omgevingswet in de organisatie uitgerold. In 2018 heeft de raad
ingestemd met en plan van aanpak voor de Omgevingsvisie. Het proces om te komen tot een Omgevingsvisie is
direct gestart. Ook de projecten: Was-wordt (vereenvoudiging regelgeving), Digitaal Stelsel Omgevingswet
Informatisering (opstellen plan van aanpak) en Dienstverlening onder de Omgevingswet (opstellen plan van
aanpak) zijn gestart. De raad is hierover via de kwartaalbrief geïnformeerd. In 2018 is voor Heemstede ook de
pilot Omgevingsplan Woonwijken Noordwest gestart.
Ter ondersteuning van de medewerkers en de projecten is een trainee aangetrokken.

Beleidsdoel
Continueren van een florerende Binnenweg en Raadhuisstraat
Activiteiten
In september 2016 is de Visie winkelcentra Heemstede door de gemeenteraad vastgesteld. In mei 2017 is
vervolgens het bijbehorende Uitvoeringsprogramma vastgesteld door de raad. In 2018 is een aanvang gemaakt
met alle projecten. In 2018 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:
- een ondernemersbijeenkomst over het vestigingsbeleid voor de Jan van Goyenstraat;
- overleg op verschillende momenten met pandeigenaren, dan wel (beoogd) initiatiefnemers over
ontwikkelmogelijkheden in het deel van de Binnenweg ten noorden van de Binnendoor. E.e.a. heeft
overigens niet tot concrete initiatieven geleid;
- een uitgangspuntennotitie voor een paraplubestemmingsplan over horeca en terrassen. Deze is in de
inspraak gebracht en het ontwerp-bestemmingsplan is voorbereid. Dit wordt in naar verwachting in het
eerste kwartaal van 2019 in procedure gebracht;
- een bewegwijzeringsplan voor de bewegwijzering gemeentebreed van de winkelgebieden;
- een eerste aanzet voor de discussie over het parkeerbeleid voor het centrum;
- optimalisering van het parkeren in de winkelgebieden (enkele kleine maatregelen in het centrum, betere
bebording Jan van Goyenstraat, indeling parkeervakken en extra parkeerplaatsen Zandvoortselaanwest);
- verduidelijking fietssuggestiestrook en oversteekplaatsen centrum (nb. conform de wens van de raad
worden de oversteekplaatsen opnieuw ingericht);
- toevoegen fietsparkeerplaatsen in het centrum, Jan van Goyenstraat en Zandvoortselaan-west (bij AH);
Over de aanleg van de ontmoetingsplek/terras bij de IJzeren Brug heeft –conform de wens van de raad- overleg
plaatsgevonden met de betrokken partijen (omwonenden, ondernemers). Uit dit overleg is naar voren gekomen
dat er geen draagvlak voor dit programmaonderdeel is. In verband hiermee is besloten af te zien van uitvoering.
De resterende projecten, waarvoor een krediet is gereserveerd, zullen naar verwachting in 2019 worden
uitgevoerd. Aansluitend zal de eindverantwoording plaatsvinden.
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Beleidsdoel
Doorstroming op de woningmarkt
Activiteiten
Huisvesten statushouders
Elk half jaar bepaalt het Rijk per gemeente op basis van het aantal inwoners de taakstelling voor het aantal te
huisvesten statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning). Het streven van het Ministerie is om
statushouders te huisvesten in normale woningen. In de praktijk betekent dat, dat woonruimte voor
statushouders moet worden geleverd door de woningcorporaties. De corporaties zijn zich van die taak bewust.
Zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau wordt goed samengewerkt met de in Heemstede werkzame
corporaties Pré Wonen en Elan Wonen.
Sociale huurwoningen zijn schaars in Zuid-Kennemerland. Niet alleen in Heemstede, maar ook in de omliggende
gemeenten. De mutatiegraad van sociale huurwoningen in Heemstede ligt jaarlijks rond de 60 woningen. De
taakstelling voor 2018 was in totaal 39 statushouders. Daarvan zijn er nu 33 geplaatst. Bij de huisvesting van
gezinnen betekent dit, dat in 2018 circa 10 van de 60 vrijkomende sociale huurwoningen aan statushouders
worden toegewezen.
In het kader van het streven van het COA statushouders versneld buiten de AZC’s te huisvesten, heeft
Heemstede een drietal woningen in de vrije sector gehuurd. In 2017 is dat nog één woning. De gemeenteraad
heeft middelen beschikbaar gesteld om voor dit doel een viertal appartementen te verwerven. Er zijn twee
appartementen gekocht. De huur van de vrije sector woningen is beëindigd. Het appartement aan de Rijnlaan is
in 2018 verkocht.
Startersleningen
In de vergadering van de raad van 28 maart 2013 is op initiatief van de fracties van PvdA, GroenLinks en D66
de Verordening Starterslening Heemstede vastgesteld. Daarbij is een revolverend fonds van € 675.000
beschikbaar gesteld (terugbetaalde leningen vloeien weer terug in het fonds). Starters op de koopmarkt komen
in aanmerking voor een zogenaamde starterslening van maximaal € 30.000. Met het bedrag van € 675.000
corresponderen 25 à 30 woningen. In 2018 zijn er 2 startersleningen verstrekt.

3. Wat hebben we gemeten?
Verplichte beleidsindicatoren (cijfers uit: waarstaatjegemeente.nl 26/2/2019)
Indicator

eenheid

periode

Heemstede

landelijk

Nieuwbouw woningen

Aantal per 1.000
woningen

2016

1

7,2

Demografische druk*

%

2018

101

69,6

Gemiddelde WOZ waarde

In duizend euro’s

2018

453

230

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens

In euro’s

2018

807

649

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens

In euro’s

2018

856

721

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

Overige beleidsindicatoren
Heemstede heeft behoefte aan woningen in het sociale huur segment en het middensegment (dat wil zeggen de
middeldure huur- en koopwoningen tot circa € 400.000).
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4. Wat heeft het gekost?
(x € 1.000)

Lasten
Baten

Resultaat programma

rekening

begroting

rekening

2016

2017

2017

1.993
1.295

1.660
1.754

1.461
1.414

-698

94

-47

Lasten programma 8

Baten programma 8
€ 1.413.871

€ 1.460.596

€ 1.460.596

€

Aandeel programma in totale rekening van € 58.114.912
SubSub- omschrijving (sub) taakveld
taakveld tvNW
Lasten, uitgesplitst per (sub) taakveld
taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening
1800
80101 Bestemmingsplannen
1801
80102 Bovenlokale RO
taakveld 8.3 Wonen en bouwen
1242
80301 Woonschepenhaven
1550
80302 Kapvergunningen
1810
80303 Volkshuisvesting
1813
80304 Woonruimteverdeling
1816
80306 (Ver)bouwplannen
1821
80307 Gebouwen en gronden
1822
80308 Grondzaken
1825
80309 Omgevingsvergunningen
1827
80310 Handhaving woningwet en wet RO
1828
80311 Commissie welstand
1840
80312 Woonwagens
Totale lasten van het programma
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rekening
2017

begroting
2018

rekening
2018

475
462
13
1.518
1
5
562
12
91
424
30
327
43
22
1
1.993

492
480
12
1.168
1
4
343
12
84
284
27
333
49
30
1
1.660

463
451
12
998
1
4
126
12
84
330
27
326
49
37
2
1.461

Rekening 2018

SubSub- omschrijving (sub) taakveld
taakveld tvNW
Baten, uitgesplitst per sub (taakveld)
taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening
1800
80101 Bestemmingsplannen
taakveld 8.3 Wonen en bouwen
1242
80301 Woonschepenhaven
1810
80303 Volkshuisvesting
1813
80304 Woonruimteverdeling
1821
80307 Gebouwen en gronden
1822
80308 Grondzaken
1825
80309 Omgevingsvergunningen
1840
80312 Woonwagens
Totale lasten van het programma
Saldo programma

rekening
2017

begroting
2018

rekening
2018

0
0
1.295
6
488
2
487
53
256
3
1.295
-698

0
0
1.754
6
280
3
472
0
990
3
1.754
94

1
1
1.413
6
61
1
500
0
841
4
1.414
-47

Lasten
80101 Bestemmingsplannen
Er is € 5.000 meer aan advieskosten bestemmingsplannen uitgegeven dan geraamd (Spaarnelicht, Havendreef).
Voor de implementatie van de omgevingswet was een bedrag van € 80.000 geraamd. Hiervan is € 34.000 niet
uitgegeven. Dit is een voordeel op dit subtaakveld maar omdat de kosten van de implementatie van de
omgevingswet worden verrekend met de reserve “implementatie omgevingswet” leidt niet tot een
rekeningresultaat (budgettair neutraal).
80303 Volkshuisvesting
Voor uitgaven voor het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) was een bedrag van € 245.000
geraamd. Hiervan is € 25.000 uitgegeven aan de bodemsanering Havendreef. Het overige deel van € 220.000 is
nog verwerkt in de rekening 2017 waardoor een bedrag van € 220.000 resteert. Dit is een voordeel ten opzichte
van de begroting maar leidt niet tot een rekeningresultaat omdat de onttrekking aan de voorziening ISV die dient
ter dekking van deze uitgaven ook niet plaats vindt. Op de kapitaallasten voor de woningen statushouders is een
voordeel van € 1.000 ontstaan.
80307 Gebouwen en gronden
Voor het onderhoud van het dak raadhuis wordt gedurende de periode 2016 tot en met 2021 een rijkssubsidie
ontvangen. Het werk is reeds uitgevoerd ten laste van de voorziening “onderhoudsfonds woningen en
gebouwen”. Het bedrag dat tot en met 2018 is ontvangen wordt gestort in deze voorziening. Dit is een nadeel
van € 25.000. Het leidt niet tot een rekeningresultaat omdat de ontvangst van de subsidie aan de inkomstenkant
wordt verantwoord voor eenzelfde bedrag. Op inhuur ontstaat een nadeel van € 7.000 onder andere in verband
met het voorbereiden en aanvragen van de rijkssubsidies voor de gebouwen. Dit wordt betrokken bij de analyse
van de salarislasten. Bij de Kerklaan 61 leiden de voorschotten op de nutsvoorzieningen tot een nadeel van
€ 7.000. Aan taxaties is € 3.000 uitgegeven maar niet geraamd. Dit betreft onder meer de verkoop van de
Rijnlaan 133. De kapitaallasten van de auto van bouwkunde werden voorheen verdeeld over 3 subtaakvelden. In
afwijking van de begroting en uit praktische overwegingen worden de kapitaallasten van dit transportmiddel nu
geheel verantwoord op dit subtaakveld. Hierdoor ontstaat een overschrijding op dit subtaakveld van € 4.000. De
totale kosten bedragen echter niet meer dan voorheen geraamd was op de 3 subtaakvelden samen waardoor dit
alleen een technische wijziging is die niet leidt tot een exploitatieresultaat.

Baten
80303 Volkshuisvesting
Hier is de onttrekking aan de voorziening ISV geraamd voor de uitgaven (zie lasten op dit subtaakveld). Een
bedrag van € 219.000 is niet onttrokken omdat de uitgaven niet hebben plaatsgevonden. Dit is een nadeel ten
opzichte van de begroting maar leidt niet tot een rekeningresultaat omdat de uitgaven ten laste van het ISV ook
niet plaats vinden.
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80307 Gebouwen en gronden
De subsidie voor het onderhoud van het dak raadhuis wordt hier verantwoord maar is niet begroot. Dit leidt tot
een voordeel van € 25.000 maar niet tot een rekeningresultaat omdat de storting van deze subsidie in de
voorziening onderhoudsfonds woningen en gebouwen onder de lasten wordt verantwoord voor eenzelfde
bedrag. Op huren en pachten is een voordeel van € 3.000 ten opzichte van de begroting ontstaan.
80309 Omgevingsvergunningen
In de jaarrekening 2017 was reeds rekening gehouden met een legesopbrengst voor de polikliek van het Sein.
De begroting 2018 is daarna niet met deze opbrengst verlaagd. Hierdoor is een nadelig verschil ontstaan van
€ 107.000. Daarnaast is er op reguliere vergunningen € 42.000 minder aan leges opgelegd dan geraamd.
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Recapitulatie programma’s
(x € 1.000)

rekening

begroting

rekening

2017

2018

2018

52.903
55.203

54.839
53.470

54.105
54.349

Totaal saldo

2.300

-1.369

244

Mutaties reserves:
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves

4.566
2.972

2.500
3.904

3.509
3.765

706

35

-500

Lasten
Baten

Resultaat programma
(na mutaties reserves)

Recapitulatie programma’s/Overzicht baten en lasten
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Overzicht baten en lasten
begroot 2018 ultimo
Lasten
Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Baten

rekening 2018
Saldo

Lasten

Baten

Saldo

12.870.682 39.099.424 -26.228.742

13.720.737

39.342.472

-25.621.735

Programma 1 Veiligheid

1.741.991

5.350

1.736.641

1.804.182

13.342

1.790.840

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

4.990.755

47.000

4.943.755

4.869.287

176.418

4.692.869

Programma 3 Economie

135.035

46.400

88.635

132.644

47.254

85.390

Programma 4 Onderwijs

2.360.912

28.126

2.332.786

2.336.176

30.039

2.306.137

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

4.517.081

337.806

4.179.275

4.600.169

375.430

4.224.739

19.769.309

5.923.090

13.846.219

18.958.206

6.812.499

12.145.707

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

6.828.964

6.229.045

599.919

6.723.537

6.138.004

585.533

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke
ordening en stedelijke vernieuwing

1.660.058

1.754.359

-94.301

1.460.596

1.413.871

46.725

54.874.787 53.470.600

1.404.187

54.605.534

54.349.329

256.205

3.903.671

-1.404.187

3.509.378

3.765.583

-256.205

57.374.271 57.374.271

0

58.114.912

58.114.912

0

Programma 6 Sociaal domein

Saldo van baten en lasten
Mutaties reserves
Resultaat

Recapitulatie programma’s/Overzicht baten en lasten
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1. Paragraaf lokale heffingen
Inleiding
Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen en belastingen op hoofdlijnen. Hiermee
ontstaat inzicht in de lokale lastendruk, wat van belang is voor de integrale afweging tussen enerzijds beleid en
anderzijds inkomsten. Tevens wordt weergegeven welk beleid de gemeente in het verslagjaar heeft gevoerd ten
aanzien van de lokale heffingen. De tarieven, grondslagen en overige bepalingen van in deze paragraaf
genoemde heffingen worden jaarlijks door de raad in de maand december van het jaar voorafgaand aan het
verslagjaar definitief vastgesteld in de verschillende (belasting)verordeningen.
In het verslagjaar is 25% van de inkomsten van de gemeente Heemstede afkomstig uit lokale heffingen. Bij de
lokale heffingen maken we onderscheid naar retributies en belastingen.
Retributies hebben een directe relatie met een gemeentelijke taak, zoals riolering, afvalstoffeninzameling,
begraafplaats en leges. Bij retributies mogen de geraamde opbrengsten niet uitgaan boven de geraamde kosten
ter zake.
Belastingen hebben een algemeen karakter en geen directe relatie met een gemeentelijke taak. Zij worden
onder meer geheven als een bijdrage in de kosten van de voorzieningen van openbaar nut die de gemeente
heeft getroffen. Er is sprake van een autonoom beleid ten aanzien van de hoogte van de belastingtarieven.
Deze inleiding wordt afgesloten met een tabel die inzicht geeft in de geraamde opbrengsten uit lokale heffingen,
zoals die zijn ingezet als dekkingsmiddel in de begroting 2018.
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leges en retributies 2018

Opbrengst leges en retributies

pr
. taakveld
0 0.2 burgerzaken

subtaakveld
1020 huwelijken

directe
lasten
taakvelden
33.150

directe
baten
taakvelden
(excl.
heffingen)

netto
lasten
taakvelden
33.150

indirecte
lasten
(overhead,
BTW)
12.878

totaal
lasten
46.028

opbrengst
heffingen
87.175

dekking
189%

48.781

48.781

9.523

58.304

8.847

15%

0

0.2 burgerzaken

1021 documenten
burgerlijke stand

0

0.2 burgerzaken

1023 Basisregistratie
Personen (BRP)

191.208

191.208

37.932

229.140

30.762

13%

0

0.2 burgerzaken

1025 rijbewijzen

132.483

132.483

15.506

147.989

137.715

93%

0

0.2 burgerzaken

1026 reisdocumenten

331.281

331.281

57.075

388.356

319.024

82%

subtotaal producten
burgerzaken

736.903

736.903

132.914

869.817

583.524

67%

145.185

145.185

91.668

236.853

13.342

6%

23.408

6.205

27%

1

1.2 openbare orde
en veiligheid

10201+10202

3

8.3 wonen en
bouwen

20402 +80301
woonschepenhaven

23.408

23.408

3

3.3 bedrijvenloket en
bedrijfs- regelingen

30301 weekmarkt

49.522

49.522

15.297

64.819

43.125

67%

8

8.3 wonen en
bouwen

80309 omgevingsvergunningen

325.828

325.828

199.297

525.125

841.060

160%

7

7.4 milieubeheer

70403 milieubeleid

7.807

7.807

0

7.807

7.807

100%

7

7.3 Afval

70301 tm 70306 +
70104

2.722.748

2.183.313

587.785

2.771.098

2.649.812

96%

7

7.2 riolering

70201 - 70203

2.296.607

2.296.607

350.296

2.646.903

2.646.903

100%

7

7.5 begraafplaatsen

70502-70503
begraafplaats

428.783

17.461

411.322

155.300

566.622

566.622

100%

totaal leges/
retributies

6.736.793

556.896

6.179.897

1.532.556

7.712.452

7.358.400

95%

539.435

Algemene belastingen 2018
progr. taakveld
0
0
0
0
0
0

0.63 parkeerbelasting
0.64 belasting overig
0.61/0.62 OZB
0.64 belasting overig
0.64 belasting overig
0.64 belasting overig

subtaakveld
20201 parkeerbelasting
20402 precario recreatieboten
1920 onroerende zaakbelasting
10201 precariobelasting
1923 roerende ruimtebelasting
1924 hondenbelasting
totaal belastingen

totale opbrengst
694.386
39.294
6.207.239
209.289
4.978
122.993
7.278.180

Leges burgerzaken
De hoogte van de leges van de producten van burgerzaken is gebaseerd op kostendekkendheid. Uitgezonderd
hiervan zijn de leges burgerlijke stand, waarvoor door het Rijk de hoogte wordt vastgesteld en de leges voor de
reisdocumenten en rijbewijzen, waarvoor het Rijk het maximum bedrag vaststelt. De totale dekking van de
kosten van de producten burgerzaken bedraagt 67% (in 2017 71%).
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Nadere toelichting OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing
algemeen
De opbrengst OZB wordt verkregen door de netto belastingcapaciteit (WOZ-waarde) van de onroerende zaken
in Heemstede af te zetten tegen het OZB-tarief. De totale (netto) belastingcapaciteit van de Heemsteedse
objecten is voor 2018 gebaseerd op de WOZ-waarden op de peildatum 1 januari 2017. De hoogte van de ozbopbrengst wordt mede bepaald door het aantal toegekende beroep- en bezwaarschriften en percentage
leegstand bij niet-woningen.
De OZB-opbrengst bedroeg in 2018:
opbrengst ozb

begroot 2018

werkelijk 2018

tarief 2018

Woningen
-eigenaren

4.810.000

4.848.959

0,0887%

Niet-woningen
-eigenaren
-gebruikers
Totaal niet-woningen

803.000
540.000
1.343.000

847.995
510.286
1.358.281

0,2110%
0,1691%

totale opbrengst ozb 2018

6.153.000

6.207.239

Zie toelichting bij programma 0, product 1920.
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b. rioolheffing
In onderstaande tabel wordt de opbouw van de toegerekende kosten 2018 uitgewerkt.
taakveld

subpr.

taak-

Kosten taakvelden:

Begroot 2018
(incl.wijzigingen)

Werkelijk
2018

veld
7.2

7

70202

kapitaallasten

868.935

868.514

7.2

7

70202

exploitatielasten

409.300

212.066

7.2

7

70201

exploitatielasten

83.400

93.791

2.1

2

20102

schoonhouden wegen (50%)

213.100

219.072

3.3

3

30301

veegkosten weekmarkt (50%)

10.200

10.294

7.2

7

70201

Doorbelasting overhead primair proces VOR

2.072

2.077

7.2

7

70202

Doorbelasting overhead primair proces VOR

120.125

145.716

7.2

7

70201

Doorbelasting overhead primair proces UOR

5.521

5.154

7.2

7

70202

Doorbelasting overhead primair proces UOR

137.678

147.164

7.2

7

70203

Doorbelasting GBKZ

71.182

69.199

7.2

7

70202

oninbare vorderingen

12.400

12.400

7.2

7

70202

toeslag toekomstige investeringen

335.000

335.000

7.2

7

70202

efficiencyvoordeel rioolinvesteringen

-30.000

0

7.2

7

70202

Storting voorziening riool

8.877

176.161

2.247.790

2.296.607

Totaal baten

0

0

Netto kosten

2.247.790

2.296.607

algemene overhead

132.238

132.238

BTW-druk exploitatielasten

166.848

129.022

BTW-druk investeringen

110.292

89.036

Totale kosten

2.657.168

2.646.903

Opbrengst heffingen

2.637.355

2.646.903

99%

100%

Totaal kosten taakvelden
Baten taakvelden
7.2

7

70202

Onttrekking voorziening riool

Extracomptabel toe te rekenen kosten:
0.4

7.2

0

3

div.

70203

Dekking
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c. afvalstoffenheffing
In onderstaande tabel wordt de opbouw van de toegerekende kosten 2018 uitgewerkt.
taak
veld

pro
gramma

sub
taak

Kosten taakvelden:

veld

Begroot
2018 (incl.
wijzigingen)

Werkelijk
2018

7.3

7

70301 Meerlanden (restafval)

924.000

958.517

7.3

7

70302 Meerlanden (GFT)

423.600

417.173

7.3

7

70303 Meerlanden (glas, papier, kunststof)

238.000

245.952

7.3

7

70303 Kapitaallasten containers (glas, papier, kunststof)

47.397

47.397

7.3

7

70304 Meerlanden (grofvuil)

7.3

7

70305 Meerlanden klein gevaarlijk afval)

7.3

7

70306 Meerlanden (milieustraat)

7.1

7

70103 Meerlanden (voorlichting e.d.)

2.1

2

7.3

7

7.1

6.600

15.737

30.500

31.629

545.200

560.205

32.200

32.539

20102 ledigen en verwerken afval-/hondenpoepbakken

131.200

131.200

70307 Doorbelasting GBKZ

166.589

161.949

7

70104 Doorbelasting VOR

19.044

19.331

7.1

7

70104 Doorbelasting UOR

21.137

19.730

7.3

7

70301 Oninbare vorderingen

12.750

12.750

6.3

6

60302 Kwijtschelding

60.000

68.639

2.658.217

2.722.748

23.800

-7.554

Totaal kosten taakvelden
Baten taakvelden
7.3

7

70306 Netto opbrengst textielinzameling

7.3

7

70301 Nedvang

183.150

141.279

0.1

0

01007 Onttrekking algemene reserve

300.000

300.000

7.3

7

70307 Onttrekking voorziening afvalstoffen

98.844

105.710

Totaal baten

605.794

539.435

Netto kosten

2.052.423

2.183.313

41.302

41.302

534.510

546.483

Totale kosten

2.628.235

2.771.098

70307 Opbrengst heffingen
Dekking

2.613.940

2.649.812

99%

96%

Extracomptabel toe te rekenen kosten:
0.4

0

div.

algemene overhead
BTW-druk exploitatielasten

7.3

7

Kwijtscheldingsbeleid
De gemeente Heemstede voert voor een aantal heffingen een beleid, waardoor het voor belastingplichtigen die
niet in staat zijn om hun belastingschuld te betalen, mogelijk is om in aanmerking te komen voor kwijtschelding.
In 2018 werd kwijtschelding verleend voor:
- afvalstoffenheffing;
- hondenbelasting (alleen 1e hond).
De totale kwijtscheldingen worden voor 2018 bedroegen € 68.639 voor de afvalstoffenheffing en € 2.713 voor de
hondenbelasting.
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2. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
2.1 Inleiding
Het weerstandsvermogen en het beheersen van risico’s vormen belangrijke en complexe gemeentelijke
aangelegenheden. Hier komt nog bij dat niet elk risico gemakkelijk vertaald kan worden naar een financiële
impact. Bij het samenstellen van deze paragraaf is de nota reserves en voorzieningen - weerstandsvermogen
2014 (vastgesteld in de raad van 26 juni 2014) als onderlegger gebruikt.
In paragraaf 2.2 wordt het weerstandsvermogen van Heemstede toegelicht. Allereerst wordt ingegaan op de
gebruikte begrippen en wordt de berekening van de ratio van het weerstandsvermogen weergegeven.
Vervolgens worden de risico’s van de gemeente Heemstede geïnventariseerd en gekwantificeerd.
In paragraaf 2.3 is een overzicht van de 5 verplichte kengetallen (ter ondersteuning van de financiële positie)
opgenomen, een nadere toelichting en beoordeling.

2.2 Het weerstandsvermogen
Om een goed oordeel te kunnen geven over het weerstandsvermogen zijn twee elementen van belang:
A. Beschikbare weerstandscapaciteit
Dit zijn de middelen en mogelijkheden waarover een gemeente beschikt of kan beschikken om risico's in
financiële zin af te dekken. We onderscheiden incidentele (algemene reserve, post onvoorzien en stille
reserves) en structurele weerstandscapaciteit (begrotingsruimte en reserve belastingcapaciteit). Conform de
nota reserves en voorzieningen - weerstandsvermogen 2014 wordt in Heemstede de weerstandscapaciteit
bepaald door de algemene reserve. Deze bedraagt per 31-12-2018 € 4.483.000.
B. Benodigde weerstandscapaciteit (de risico's)
Inventarisatie van de risico's die niet op een of andere manier zijn ondervangen en die een financieel gevolg
kunnen hebben. Een risico is in dit verband een kans op het zich voordoen van een onvoorziene gebeurtenis
met een financieel nadelig gevolg. De risico's worden ingeschat op totaal € 1.976.000. Het werkelijk
voorgedane risico bedraagt in 2018 € 0.
Ratio weerstandsvermogen
Bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen - weerstandsvermogen 2014 is besloten om een norm
van 2,0 als uitgangspunt te nemen voor het weerstandsvermogen met een bandbreedte van 1,8 – 2.2. Gekozen
is voor een norm van 2,0 (=uitstekend weerstandsvermogen) omdat de voorkeur is gegeven aan een solide
weerstandsvermogen, mede omdat dit de robuustheid van de financiële positie weergeeft.
De ratio van het weerstandsvermogen kan per 31 december 2018 als volgt worden berekend.

Beschikbare incidentele weerstandscapaciteit (A)
-----------------------------------------------------------------Benodigde incidentele weerstandscapaciteit (B)

=

€ 4.483.000
-------------------€ 1.976.000

=

2,3

Deze ratio kan worden beoordeeld met behulp van onderstaande normtabel.
Normtabel weerstandsvermogen
> 2,0
1,4 – 2,0
1,0 – 1,4
< 1,0

Uitstekend
ruim voldoende
Voldoende
Onvoldoende
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De gemeente Heemstede heeft een berekende ratio voor het weerstandsvermogen van 2,3, wat volgens de
normtabel overeenkomt met een uitstekend weerstandsvermogen. Uitgaande van een risico-omvang van
€ 1.976.000 en een ratio weerstandsvermogen van 2,0 (met een bandbreedte van 1,8 – 2,2) is een
weerstandscapaciteit (lees algemene reserve) benodigd van maximaal afgerond € 4.350.000 (2,2 x
€ 1.976.000).
Berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit (onderdeel A)
De beschikbare weerstandscapaciteit van Heemstede bestaat uit het geheel van middelen die de organisatie
daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico’s in financiële zin af te dekken. Voor Heemstede betreft dit de
algemene reserve.
Beschikbare weerstandscapaciteit (A)
€ 4.483.000

Algemene reserve per 31 december 2018

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve, de post onvoorzien, stille reserves en
onbenutte belastingcapaciteit. Bij het bepalen van de beschikbare weerstandscapaciteit in deze paragraaf wordt
conform de nota reserves en voorzieningen–weerstandsvermogen 2014 de beschikbare weerstandscapaciteit
alleen bepaald door de algemene reserve.
Berekening van de benodigde weerstandscapaciteit - de risico’s (onderdeel B)
De belangrijkste risico’s zijn in deze paragraaf opgenomen. De lijst moet worden beschouwd als een zo goed
mogelijke inschatting op basis van de beschikbare informatie. Ingeschat wordt hoe groot de kans is dat de
risico’s zich inderdaad voordoen. Omdat niet alle risico’s zich tegelijk voor zullen doen en ook de risicokans niet
gelijk is, is het niet noodzakelijk om de vastgestelde risico’s voor 100% op te nemen. Om enige spreiding te
bewerkstelligen is voor deze systematiek gekozen en wordt van onderstaande tabel uitgegaan.
Score
1. laag
2. gemiddeld
3. hoog
4. zeer hoog

Risicokans
0%
25%
50%
75%

- 25%
- 50%
- 75%
- 100%

Gemiddelde risicokans
12,50%
37,50%
62,50%
87,50%

Risico’s uit groep 4 (zeer hoog) doen zich vrijwel zeker voor en zijn daarmee niet echt een risico meer maar min
of meer een zekerheid. Daarom dienen de risico’s in deze groep zoveel mogelijk te worden afgedekt door het
vormen van een voorziening. Het is dan wel nodig dat het risico goed te kwantificeren is, want een voorziening
moet altijd in overeenstemming met de onderliggende verplichting zijn. Er bestaan ook risico’s die door de
hoogte niet afgedekt kunnen worden door de gemeente zelf. Indien mogelijk worden deze risico’s bij een
verzekeraar onder gebracht. Dit geldt bijvoorbeeld voor aansprakelijkheid en brandschade. Risico’s uit groep 1
(laag) worden in de meeste gevallen niet afzonderlijk genoemd maar worden getotaliseerd. Risico’s lager dan
€ 50.000 worden niet in de risico-inventarisatie betrokken. Deze moeten worden gedekt uit de normale flexibiliteit
van de bedrijfsvoering. Onderstaand een samenvatting van de inventarisatie van de opgenomen risico’s zoals bij
de begroting 2018 werden voorzien. Het gaat om risico’s die niet op een of andere manier zijn ondervangen
(waar geen voorziening voor is gevormd of verzekering voor is aangegaan) en die een financieel gevolg kunnen
hebben. Hier zijn de werkelijk in 2018 voorgedane risico’s tegen afgezet.
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Totaaloverzicht benodigde weerstandscapaciteit (B)

Risico’s

werkelijk
risico

begroot risico
maximaal
risico

kans

%

p.m.

p.m.

p.m.

bedrag
p.m.

1.
2.

GR Zuid-Kennemerland WSW
Algemene uitkering overheveling integratie-uitkering
sociaal domein

1.200.000

gemiddeld

37,50%

450.000

3.

Investeringsprojecten

1.041.000

gemiddeld

37,50%

390.000

4.

Garantiestelling leningen

1.593.000

laag

12,50%

199.000

5.

Veiligheidsregio Kennemerland

639.000

gemiddeld

37,50%

240.000

6.
7.

Renteontwikkeling
Precario op ondergrondse kabels en leidingen
nutsbedrijven

180.000
n.v.t.

gemiddeld
n.v.t

37,50%
n.v.t.

68.000
0

8.

BTW

2.787.000

laag

12,50%

348.000

9.

Dividenduitkering

1.332.000

laag

12,50%

167.000

10.

Niet verhaalbare planschades

100.000

laag

12,50%

13.000

11.

APPA regeling bestuurders

p.m.

p.m.

p.m.

12.

Decentralisatie overheidstaken

p.m.

p.m.

p.m.

13.

Open einderegeling Participatiewet -inkomensdeel,
IOAW, IOAZ en Bbz

100.000

gemiddeld

37,50%

38.000

14.
15.
16.

Omgevingswet
Instroom asielzoekers
Overige risico’s

p.m.
p.m.
500.000

p.m.
p.m.
laag

p.m.
p.m.
12.50%

p.m.
p.m.
63.000

maximaal risico

bedrag

p.m.
p.m.

9.472.000
benodigde weerstandscapaciteit

1.976.000

0

In onderstaande schema’s worden de risico’s nader toegelicht.
1. Gemeenschappelijke regeling Zuid-Kennemerland (WSW)
Omschrijving

De rijksbijdrage maakt, samen met de gelden voor re-integratie, onderdeel uit van de
integratie-uitkering sociaal domein. Gemeenten moeten op contractniveau met Paswerk
afspraken maken ten aanzien van het realiseren van Sociale Werkvoorziening (SW)plaatsen, Begeleid Werken (BW)-plaatsen en detacheringen. De Participatiewet zal ook
gevolgen hebben voor Paswerk. De Participatiewet biedt slechts voor een beperkte groep
personen de mogelijkheid van een vorm van beschut werk.

Kans

p.m.

Impact

Uitgaande van een maximaal exploitatietekort Paswerk van € 1.000.000 zal de
Heemsteedse bijdrage (naar rato van de integratie-uitkeringen WSW van de deelnemende
gemeenten) hierin ca. 8% ofwel € 80.000 bedragen. Gelet op de beschikbare
bestemmingsreserve decentralisaties Wmo en Jeugdwet wordt in deze paragraaf er van
uitgegaan dat geen aanvullende dekking uit de algemene reserve noodzakelijk is.

Voorgedaan
risico

Geen.
Omdat voor 2018 een positief rekeningsaldo 2018 is te verwachten, zal geen extra bijdrage
van de deelnemende gemeenten benodigd zijn.
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2. Algemene uitkering overheveling integratie-uitkering sociaal domein
Omschrijving

De voorgenomen overheveling per 2018 van de integratie-uitkering sociaal domein (Wmo,
Jeugdwet en Participatiewet) naar de algemene uitkering is uitgesteld. De overheveling kan
op zijn vroegst in 2019 plaatsvinden. De gevolgen voor Heemstede zijn moeilijk in te
schatten. Voor de risicoberekening wordt uitgegaan van een overgangsregeling van
maximaal € 15 per inwoner bij jaar. Deze is ook gehanteerd bij het groot onderhoud aan het
verdeelstelsel wat in 2017 is afgerond.

Kans

Gemiddeld

Impact

Het risico bedraagt theoretisch maximaal € 15 per inwoner per jaar ofwel afgerond
€ 400.000 per jaar. Dit betekent vanaf 2019 t/m 2021 een maximaal risico van € 1.200.000.
Uitgaande van een gemiddeld risico kan het incidentele risico worden berekend op
€ 450.000 (37,50% van € 1.200.000).

Voorgedaan
risico

Geen
De overheveling van de integratie-uitkering sociaal domein heeft in 2019 plaatsgevonden.

3. Investeringsprojecten
Omschrijving

De gemeente loopt risico bij de investeringsprojecten waarbij zij zelf opdrachtgever is.

Kans

Gemiddeld

Impact

Uitgaande van een gemiddeld investeringsbedrag van € 1.041.000 voor grote projecten
(bruto krediet > € 500.000), waarbij het risico zich in de komende 4 jaar één keer voordoet,
wordt het risico berekend op 37,50% hiervan. Het berekend incidenteel risico komt
daarmee op afgerond € 390.000.

Voorgedaan
risico

Geen

4. Garantiestelling leningen
Omschrijving

De gemeente staat garant voor een aantal leningen, die onder andere aan College
Hageveld, sportverenigingen en gezondheidsinstellingen zijn verstrekt. Hoewel jaarlijks de
begrotingen en jaarrekeningen worden beoordeeld, loopt de gemeente financieel risico
doordat zij aangesproken kan worden door een geldverstrekkende instantie. In de bijlagen
is een overzicht opgenomen (overzicht gewaarborgde geldleningen) waarin de
gegarandeerde geldleningen zijn weergegeven. Het bedrag van de gegarandeerde
geldleningen waarvoor de gemeente Heemstede garant staat (zonder de leningen die zijn
overgenomen door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw) bedraagt volgens dit
overzicht per 1 januari 2018 € 9,6 mln.

Kans

Laag

Impact

De kans dat een vereniging of instelling niet aan de verplichtingen kan voldoen, wordt op
basis van de historie -ondanks de recente economische crisis- praktisch nihil geschat. Het
risico wordt derhalve gekenmerkt als “laag”. Het gemiddelde bedrag per lening, waarvoor
de gemeente garant staat, bedraagt € 1.593.000. Er wordt van uitgegaan dat in de
komende 4-jaarsperiode één incident kan plaatsvinden. Uitgaande van een laag risico
wordt het incidentele risico geschat op 12,50% van € 1.593.000= € 199.000.

Voorgedaan
risico

Geen
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5. Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
Omschrijving

In 2014 is de verplichte regionalisering van de brandweertaken een feit geworden. Hiermee
zijn de gemeentelijke brandweertaken naar de Veiligheidsregio Kennemerland verschoven.
Op basis van het aantal inwoners maakt Heemstede 5% uit van het totaal. Bij tekorten zal
Heemstede ook voor dit percentage worden aangesproken. Inmiddels heeft de VRK naast
een goedkeurende accountantsverklaring 2016 ook een rechtmatigheidsverklaring en is
hier geen beperking meer van toepassing. Het risico blijft daarmee gemiddeld en hoeft niet
verhoogd te worden.

Kans

Gemiddeld

Impact

Het risico wordt beoordeeld als gemiddeld. Berekening vindt plaats aan de hand van de
Heemsteedse bijdrage in 2017 aan de VRK (excl. de overgedragen lokale brandweerkosten en de kazerne) van € 639.000. Uitgaande van een gemiddeld risico wordt het risico
(benodigde weerstandscapaciteit) berekend op 37,50% van € 639.000 ofwel afgerond
€ 240.000.

Voorgedaan
risico

De risico’s waren in 2018 beperkt en zijn grotendeels opgevangen door genomen
beheersmaatregelen van VRK.

6. Renteontwikkeling
Omschrijving

De renteontwikkeling is een onzekere en niet te beïnvloeden factor.

Kans

Gemiddeld

Impact

Uitgaande van een gemiddeld investeringsbedrag voor de komende 4 jaar van € 4,5
miljoen en een afwijkend rentepercentage van 1% kan het risico worden berekend op
€ 45.000. Dit betekent voor 4 jaar een maximaal risico van € 180.000. Uitgaande van een
gemiddeld risico kan het incidentele risico worden bepaald op € 68.000 (37,50% van
€ 180.000).

Voorgedaan
risico

Geen.
Er is sprake van een rentevoordeel ten opzichte van de primaire begroting. Dit is reeds
verwerkt in de voorjaarsnota 2018. Het rentevoordeel ontstaat met name door het
doorschuiven van investeringen.

7. Precario op ondergrondse kabels en leidingen van nutsbedrijven
Omschrijving

Het Rijk heeft besloten precariobelasting voor kabels en leidingen van nutsbedrijven per 1
juli 2017 af te schaffen. Het kabinet heeft gekozen voor een overgangstermijn van 5 jaar.
Gemeenten die op 10 februari 2016 (datum wetsvoorstel) een verordening met tarief
hebben vastgesteld voor het heffen van precariobelasting van nutsbedrijven kunnen nog tot
uiterlijk 1 januari 2022 precariobelasting heffen. De hoogte van de te heffen
precariobelasting is beperkt tot het tarief zoals het gold op 10 februari 2016.

Kans

N.v.t.

Impact

In de meerjarenbegroting 2018-2021 is rekening gehouden met een inkomst uit precario
voor kabels en leidingen van €127.000. Met ingang van 2022 komt deze bate,
overeenkomstig de rijkswetgeving, te vervallen. Gedurende de planperiode 2018-2021
loopt de gemeente geen risico.

Voorgedaan
risico

Geen.
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Het Rijk heeft besloten de precario op kabels en leidingen van nutsbedrijven per 1 juli 2017
af te schaffen. Het kabinet heeft gekozen voor een overgangstermijn van 5 jaar.
Gemeenten die op 10 februari 2016 (datum wetsvoorstel) een verordening met tarief
hebben vastgesteld voor het heffen van precariobelasting voor nutsnetwerken kunnen nog
tot 1 januari 2022 precariobelasting heffen. De hoogte van de te heffen precariobelasting is
beperkt tot het tarief zoals dat gold op 10 februari 2016.

8. BTW
Omschrijving

Van de meeste uitgaven die de gemeente als overheid doet kan de betaalde BTW deels of
geheel gedeclareerd worden bij het BTW compensatiefonds (BCF). Daarnaast kan de
gemeente ook de BTW die zij als ondernemer betaalt in vooraftrek brengen (Fiscale BTW).
De belastingdienst ziet hierbij toe op de juistheid. In 2017 verbetert de gemeente de eigen
interne audits op BTW verder. Hiermee wordt er vanuit gegaan dat het aantal fouten in de
aangifte beperkt zal zijn. Het risico wordt daarom laag ingeschat.

Kans

Laag

Impact

Het risico wordt beoordeeld aan de hand van de totaal gedeclareerde BTW over 2016 bij
het BTW compensatiefonds en de in 2016 als ondernemer in vooraftrek genomen BTW. De
BCF declaratie over 2016 bedroeg € 2.760.000 en de in vooraftrek genomen fiscale BTW
bedroeg € 27.000. Het totale bedrag komt daarmee op € 2.787.000 wat bij een laag risico
van 12,50% neerkomt op afgerond € 348.000.

Voorgedaan
risico

Er heeft geen controle van de belastingdienst plaats gevonden in 2018 en er was geen
sprake van naheffingen. Binnen de gemeente zijn stappen gezet tot verdere verbetering
van de interne controles op een juiste belastingaangifte.

9. Dividenduitkeringen
Omschrijving

Het is lastig om een voorspelling te doen van de dividenduitkeringen. De dividenduitkeringen
over 2016 die in 2017 worden ontvangen bedragen naar verwachting afgerond € 1.318.000
(Eneco € 901.000, Meerlanden € 216.550 en BNG € 200.700). In de begroting 2018 is een
totaalbedrag van € 1.332.000 opgenomen.

Kans

Laag

Impact

Uitgaande van een laag risico wordt het risico berekend op afgerond € 167.000 (12,50% van
€ 1.332.000).

Voorgedaan
risico

Geen.
In 2018 is € 1.324.000 aan dividenduitkeringen ontvangen: BNG € 309.700, Meerlanden
€ 203.000, Stedin € 253.000 en Eneco € 558.700. Dit betekent nagenoeg dat er evenveel
dividend is ontvangen dan primair geraamd.

10. Niet verhaalbare planschades
Omschrijving

Hoewel ten behoeve van de afhandeling van claims inzake planschades met succes een
beroep op externe expertise kan worden gedaan, blijven de uitkomsten van mogelijke
procedures en risico's een onzekere factor. Nu de wet uitdrukkelijk de mogelijkheid biedt
planschadeovereenkomsten aan te gaan, wordt dit ook standaard gedaan, waardoor de
risico's tot een minimum beperkt blijven. Door het aangaan van een
planschadeovereenkomst neemt de initiatiefnemer het risico van de planschade op zich.

Kans

Laag
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Impact

Uitgaande van een laag risico en een claim van € 100.000 in 4 jaar wordt het incidentele
risico berekend op afgerond € 13.000 (12,50% van € 100.000).

Voorgedaan
risico

Geen.

11. APPA regeling bestuurders
Omschrijving

De wet APPA biedt wethouders de mogelijkheid om het reeds opgebouwde pensioen aan
de gemeente te laten overdragen. Daarmee wordt de gemeente de pensioenuitvoerder.
De gemeente heeft niet de mogelijkheid noch de kennis om deze pensioenen zodanig te
beleggen dat er voldaan kan worden aan de pensioenverplichting in de toekomst. Daarom
brengt de gemeente dit onder bij een pensioenverzekeraar. Ook dan ligt het risico bij de
gemeente als het behaalde rendement niet overeenkomt met het benodigde rendement.
Als het rendement achter blijft, dient de gemeente bij te betalen om het benodigde
eindkapitaal veilig te stellen.

Kans

p.m.

Impact

De mate waarin extra gestort moet worden voor de belegde bedragen onder de APPA
verzekering is afhankelijk van de waardeontwikkeling van de beleggingsportefeuille van de
pensioenverzekeraar. Daarmee is dit niet kwantificeerbaar voor de gemeente. Daarnaast is
het afhankelijk van de leeftijd en het arbeidsverleden van een wethouder of er een
bijbetaling moet volgen als hij/zij zijn reeds opgebouwde pensioen laat overdragen naar de
gemeente. Ook is het overdragen van het pensioen voor de wethouder geen verplichting
maar een keuze. Daarmee is ook dit niet goed te kwantificeren. Het risico wordt hier
daarom wel genoemd maar p.m. opgenomen.

Voorgedaan
risico

Geen

12. Decentralisaties overheidstaken
Omschrijving

Conform de gemaakte afspraken in de raad blijven wij de gelden voor het sociaal domein in
Heemstede volledig inzetten voor dit beleidsterrein. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat de
(huidige) ontschotte rijksvergoedingen meerjarig toereikend zijn om het Heemsteedse
beleid te kunnen uitvoeren. In de begroting 2018 is de Wmo en de Jeugdwet budgettair
neutraal verwerkt. Voor de Participatiewet worden de geraamde WSW exploitatietekorten
(2018 € 14.000, 2019 € 79.000, 2020 € 133.000 en 2021 € 132.000) gedekt door de
reserve decentralisaties Wmo en Jeugdwet. Bij de jaarrekening 2018 zal worden bezien of
dit binnen het sociaal domein gecompenseerd kan worden.
Hierbij maken we de volgende kanttekening.
Op dit moment zijn de financiële gevolgen van de nieuwe aanbesteding (per 2018) nog niet
concreet in beeld te brengen. Hierbij speelt mee dat er sprake is van een verschuiving naar
het algemeen voorzieningenniveau, nieuwe producten, nieuwe tarieven en - als gevolg van
o.a. de vergrijzing en met name de extramuralisering - een stijgende ondersteuningsvraag
(zowel kwantitatief als qua complexiteit). Ook de uitvoerings- en aanpalende kosten (te
denken valt aan de toegang, Veilig Thuis en de Integrale Crisisdienst) nemen toe. Tot slot is
sprake van een verplichte uitvoering van een nieuwe taak (tijdelijk verblijf licht verstandelijk
beperkten) binnen het voor 2017 en volgende jaren beschikbaar gestelde budget. Hiervoor
is in 2018 € 90.000 opgenomen.
Bovenstaande leidt op termijn tot een structureel groter financieel risico en het belang van
een daarbij passende reserve om dit risico te dekken. Dit temeer doordat mede door de
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afnemende budgetten en de stijgende kosten de reserve op korte termijn naar verwachting
niet verder zal toenemen
Kans

p.m.

Impact

Reserve decentralisaties sociaal domein
Bij de kadernota is aangegeven uit te gaan van een minimaal percentage van 40% van de
toekomstige inkomsten ad € 12,5 miljoen. Dit leidt tot een bestemmingsreserve van
minimaal € 5 miljoen. Hierbij zijn onderstaande ontwikkelingen meegenomen.
- de afnemende budgetten in de komende periode en de daarnaast verwachte stijgende
kosten zullen ertoe leiden dat de reserve op korte termijn niet verder zal toenemen (zie
paragraaf 1.1 Inleiding en samenvatting). De stijging van de kosten wordt veroorzaakt
door:
- de toenemende vergrijzing en daarmee samenhangende ondersteuningsvraag;
- de doorgaande extramuralisering (voor ouderen, licht verstandelijk beperkten en de GGZdoelgroep) en de daarmee samenhangende (complexere) ondersteuningsvraag;
- de effecten van de nieuwe verwerving per 2018 (Wmo en Jeugdwet);
- de verdere decentralisatie per 2020, leidend tot de verantwoordelijkheid voor nieuwe
taken met een aanzienlijk financieel risico: Beschermd Wonen en Maatschappelijke
Opvang. De jaarlijkse inkomsten hiervan zullen naar schatting met circa € 2,5 à € 3
miljoen toenemen (afhankelijk van de door het Rijk te gebruiken verdeelsleutel) tot € 12,5
miljoen.
De bestemmingsreserve decentralisaties sociaal domein bedraagt per 1 januari 2018 € 5,7
miljoen. In 2018 t/m 2020 zullen, conform besluit voorjaarsnota 2017, de
inhaalafschrijvingen sportvelden ten laste van deze reserve worden gebracht. Na aftrek van
de geraamde exploitatietekorten WSW in de planperiode, bedraagt de bestemmingsreserve
decentralisaties sociaal domein aan het eind van de planperiode € 5 miljoen.
Kortom: gezien het uitgangspunt verwoord in het coalitieakkoord 2016-2018 en de
beschikbare bestemmingsreserve wordt in deze paragraaf er van uitgegaan dat geen
aanvullende dekking uit de algemene reserve noodzakelijk is.

Voorgedaan
risico

Geen.
In 2018 bedraagt het overschot op de Wmo 2007 (huishoudelijke ondersteuning en overige
inzet) € 274.336, het overschot op de Wmo 2015 (begeleiding en kortdurend verblijf)
€ 308.022 en het overschot op de Jeugdwet € 227.827. Deze overschotten zijn gestort in
de reserve decentralisaties Wmo en Jeugdwet. Deze reserve bedraagt per ultimo 2018
€ 8.150.301.

13. Open einde regeling Participatiewet-inkomensdeel, IOAW en IOAZ
Omschrijving

Voor de WWB, IOAW en IOAZ wordt door het rijk een specifieke uitkering verstrekt. Vanaf
2015 worden de bijstandsbudgetten verdeeld via een nieuw objectief verdeelmodel. Voor
kleinere gemeenten zal naast een objectieve verdeling ook nog een historische component
onderdeel van gaan uitmaken. Er is een overgangsregime van 3 jaar (2015-2017). In 2018
is dit overgangsregime volledig doorgevoerd en is het rijksbudget voor Heemstede voor
47% objectief verdeeld en voor 53% historisch.
Voor 2018 – 2021 zijn tekorten geraamd van jaarlijks € 280.000. Dit is na aftrek van de
bijdrage uit de vangnetregeling van het Rijk. Gemeenten die een omvangrijk tekort hebben
kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een vangnetregeling. Deze regeling
voorziet in een compensatie van 50% voor tekorten tussen de 5% en de 12,5% en
volledige compensatie voor tekorten boven de 12,5%. Op basis hiervan zal het tekort nooit
hoger kunnen zijn dan jaarlijks ca. € 300.000.
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Kans

Gemiddeld

Impact

In 2018 zal het tekort worden gedekt door de bestemmingsreserve Participatiewetinkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz. Deze reserve bedraagt per eind 2018 € 4.000. Vanaf
2019 zullen de tekorten ten laste van de algemene middelen komen (2019 € 276.000 en
vanaf 2020 € 280.000. Hier is in de (meerjaren)begroting 2018-2021 rekening mee
gehouden. Uitgaande van de huidige vangnetregeling bedraagt het maximale tekort
jaarlijks € 300.000. Het extra tekort voor 2018 t/m 2021 bedraagt dan jaarlijks € 20.000. Het
maximale risicobedrag bedraagt dan voor 4 jaar afgerond € 100.000. Uitgaande van een
gemiddeld risico van 37,5% bedraagt het incidentele risico € 38.000.

Voorgedaan
risico

Geen.
Het overschot op de zgn. BUIG regeling (inkomensvoorzieningen Participatiewet, IOAW,
IOAZ en BBZ startende ondernemers) bedraagt voor 2018 5,89% van het rijksbudget, ofwel
€ 214.000. Na aftrek van de terugbetaling van de € 24.000 inter-temporele rijksuitkering
2016 i.v.m. de hogere asielinstroom bedraagt het uiteindelijke overschot € 190.000. Dit
overschot is toegevoegd aan de reserve PW inkomensdeel, IOAW. IOAZ en BBZ

14. Omgevingswet
Omschrijving

De Omgevingswet loopt opnieuw vertraging op. Werd de invoeringsdatum eerder al een
jaar uitgesteld (van 1 januari 2018 naar 2019), nu zegt de minister van Infrastructuur en
Milieu in een interview met Binnenlands Bestuur (bron VNG) dat ook die datum niet wordt
gehaald. Onder de nieuwe Omgevingswet wordt de categorie vergunningvrij bouwen
aanzienlijk uitgebreid. Dat betekent dat er minder omgevingsvergunningen worden
verleend en de legesopbrengst daarmee evenredig afneemt. Op dit moment is nog geen
inschatting te maken met welk percentage de legesopbrengst zal afnemen, daarvoor is
over het vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet nog te weinig bekend. Onder de
Wabo kan ook al ruim vergunningvrij worden gebouwd. De regelgeving rond vergunningvrij
bouwen is tamelijk complex. Vanuit het oogpunt van dienstverlening wordt veel tijd
gestoken in het informeren van burgers wat er vergunningvrij mag worden gebouwd. De
verwachting is dat het vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet nog complexer
wordt. Het verruimen van het vergunningvrij bouwen zal niet leiden tot een kleinere
formatie.

Kans

N.v.t. in 2018. Vanaf 2019 p.m.

Impact

Niets over te zeggen

Voorgedaan
risico

Geen.

15. Instroom asielzoekers
Omschrijving

Structurele middelen
Het rijk verstrekt gemeenten op grond van het Uitwerkingsakkoord Verhoogde
Asielinstroom een structurele bijdrage voor de maatschappelijke begeleiding van € 2.370
per instromende inburgeringsplichtige statushouder. Deze structurele bijdrage zal in 2018
worden ingezet voor maatschappelijke begeleiding en de bijdrage aan het platform
vluchtelingen.
Incidentele middelen 2016 en 2017
Daarnaast leidt de verhoogde instroom van statushouders tot een toenemende druk op - en
stijgende kosten van - de voorzieningen binnen het Sociaal Domein. Het rijk heeft besloten
gemeenten hiervoor in 2016 en 2017 te compenseren met incidentele middelen: € 4.430
per gehuisveste statushouder (jaarlijks € 190.5 miljoen). De uitbetaling van deze incidentele
middelen vindt achteraf plaats, op basis van realisatiecijfers, en volgt het ritme van de
gemeentefondscirculaires. Niet bestede middelen vloeien terug in het gemeentefonds.
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Notitie "Sociaal programma statushouders Heemstede 2017 t/m 2018"
Met de vaststelling van de notitie "Sociaal programma statushouders Heemstede 2017 t/m
2018" is besloten de incidentele middelen 2016 en 2017 samen met het restantbedrag van
de structurele bijdrage 2016 te reserveren voor tijdelijke inzet in 2017 en 2018.
Kans

p.m.

Impact

Het voor 2018 in te zetten bedrag (volgens de notitie € 197.000) zal via
resultaatbestemming 2017 na vaststelling van de jaarrekening 2017 beschikbaar komen.

Voorgedaan
risico

Geen.
Via resultaatbestemming van de jaarrekening 2017 is een bedrag van € 361.000
overgeheveld naar 2018. Aangezien de besteding van de incidentele rijksmiddelen
over meerdere (toekomstige) jaren plaatsvindt, is besloten deze gelden te storten in
een nieuw in te stellen bestemmingsreserve statushouders. Het bestedingsplan is
door de raad vastgesteld met de vaststelling van de notitie “Sociaal programma
statushouders Heemstede 2017 t/m 2018”. In 2018 is € 85.000 onttrokken aan de
reserve statushouders.

16. Overige risico’s
Omschrijving

Alle overige risico’s zijn te beperkt van omvang om ze apart te berekenen en toe te lichten.

Kans

Laag

Impact

Hiervoor worden 10 risico’s van € 50.000 met een laag risico geraamd. Dit komt neer op
afgerond € 63.000.

Voorgedaan
risico

Geen.
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2.3

Kengetallen ter ondersteuning van de beoordeling van de financiële positie

Conform de BBV is elke gemeente met ingang van 2016 verplicht in deze paragraaf de volgende kengetallen op
te nemen: netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen,
solvabiliteitsratio, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit.
Deze kengetallen maken inzichtelijk(er) over hoeveel (financiële) ruimte de gemeente beschikt om structurele en
incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven zodoende inzicht in de financiële weerbaar- en
wendbaarheid. De kengetallen worden gezamenlijk opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en
risicobeheersing, omdat deze paragraaf weergeeft hoe solide de begroting is en in hoeverre financiële
tegenvallers kunnen worden opgevangen.
1a. Netto schuldquote

Rekening
2017

Begroting
2018

Rekening
2018

23.446.000

32.874.000

28.871.000

B Kortlopende schulden = Netto vlottende schuld (BBV art.48)

7.259.000

6.613.000

6.955.000

C Overlopende passiva (BBV art.49)
D Langlopende uitzettingen = Fin. vaste activa (BBV art.36d t/m 36f)

4.132.000
0

6.772.000
0

3.071.000
0

E Kortlopende vorderingen en uitzettingen < 1 jaar (BBV art.39)

6.000.000

4.575.000

6.308.000

31.000

0

1.647.000

1.825.000

2.112.000

2.221.000

26.981.000

39.572.000

28.721.000

55.202.741

52.803.053

54.349.329

48,9%

74,9%

52,8%

A Onderhandse leningen = Vaste schulden (BBV art.46)

F Liquide middelen (BBV art.40)
G Overlopende activa (BBV art.40a)
A+B+C-D-E-F-G
H Totale baten excl. mutaties reserves (BBV art.17c)
Netto schuldquote (A + B + C - D - E - F - G) / H x 100%

Ten opzichte van de begroting is de netto schuldquote beduidend lager. In de begroting 2018 was nog uitgegaan
van een in 2018 af te sluiten vaste geldlening van € 12 miljoen. In 2018 is een vast geldlening aangetrokken van
€ 8 mln (zie onder A. onderhandse leningen).
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (kengetal 1b)
Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief
doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen). Op die
manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor
de schuldenlast.

1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor
alle verstrekte leningen

Rekening
2017

Begroting
2018

Rekening
2018

23.446.000

32.874.000

28.871.000

A

Onderhandse leningen = Vaste schulden (BBV art.46)

B

Kortlopende schulden = Netto vlottende schuld (BBV art.48)

7.259.000

6.613.000

6.955.000

C
D

Overlopende passiva (BBV art.49)
Langlopende uitzettingen = Fin. vaste activa (BBV art.36b t/m 36f)

4.132.000
462.000

6.772.000
317.000

3.071.000
378.000

E

Kortlopende vorderingen en uitzettingen < 1 jaar (BBV art.39 )

6.000.000

4.575.000

6.308.000

F

Liquide middelen (BBV art.40)

31.000

0

1.647.000

G

Overlopende activa (BBV art.40a)

1.825.000

2.112.000

2.221.000

26.519.000

39.255.000

28.343.000

55.202.741

52.803.053

54.349.329

48,0%

74,3%

52,1%

A+B+C-D-E-F-G
H

Totale baten excl. mutaties reserves (BBV art.17c)
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
(A + B + C - D - E - F - G) / H x 100%
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Solvabiliteitsratio (kengetal 2)
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te
voldoen. Onder het solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen (zowel de algemene reserve als de
bestemmingsreserves) als percentage van het balanstotaal.
2. Solvabiliteitsratio

Rekening
2017

Begroting
2018

Rekening
2018

A Eigen vermogen (BBV art.42 lid 1)

22.372.000

19.245.000

22.616.000

B Balanstotaal (BBV art. 37 en 41)

66.222.000

74.829.000

70.716.000

33,8%

25,7%

32,0%

Solvabiliteit (A / B) x 100%

Grondexploitatie (kengetal 3)
De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van
een gemeente. Dit is overigens niet het geval bij de gemeente Heemstede, omdat wij gronden zelf niet
exploiteren. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden
terugverdiend bij de verkoop. Voor de berekening van dit kengetal worden de niet in exploitatie genomen
gronden en de bouwgrond in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten.
3. Grondexploitatie

A Niet in exploitatie genomen bouwgronden (BBV art.38a)
B Bouwgronden in exploitatie (BBV art.38b)
A+B
C Totale baten excl. mutaties reserves (BBV art.17c)
Grondexploitatie (A + B) / C x 100%

Rekening
2017

Begroting
2018

Rekening
2018

0
0

0
0

0
0

0
55.202.741

0
52.803.053

0
54.349.329

0,0%

0,0%

0,0%

Structurele exploitatieruimte (kengetal 4)
Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt een onderscheid gemaakt
tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten of baten gaat het om eenmalige zaken die zich
gedurende maximaal drie jaar voordoen. Voorbeelden van structurele baten zijn de algemene uitkering en eigen
belastinginkomsten. Bij structurele lasten zijn dat bijvoorbeeld de personeelslasten, kapitaallasten en bijdragen
aan gemeenschappelijke regelingen. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele
lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn.
De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo
van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten en uitgedrukt in
een percentage.
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4. Structurele exploitatieruimte

Rekening
2017

Begroting
2018

Rekening
2018

A Totale structurele lasten (BBV art.17c en 19c)

50.934.000

52.805.000

52.392.000

B Totale structurele baten (BBV art.17c en 19c)

51.793.000

52.567.000

52.763.000

0

0

0

223.000

260.000

261.000

1.082.000

22.000

632.000

55.203.000

52.803.000

54.349.000

2,0%

0,0%

1,2%

C Totale structurele toevoegingen aan de reserves (BBV art.19d)
D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves (BBV art.28d)
(B - A) + (D - C)
E Totale baten exclusief mutaties reserves (BBV art.17c)
Structurele exploitatieruimte ((B - A) + (D - C)) / (E) x 100%

Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden (kengetal 5)
De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de totale
woonlasten. De Coelo publiceert deze lasten ieder jaar in de Atlas van de lokale lasten. Onder de woonlasten
worden verstaan de OZB en de rioolheffing en reinigingsheffing voor een woning met een gemiddelde WOZwaarde in de gemeente. De belastingcapaciteit van een gemeente wordt daarom berekend door de totale
woonlasten meerpersoonshuishouden in jaar t te vergelijken met het landelijk gemiddelde in jaar t-1 in en uit te
drukken in een percentage.
Rekening
2017

Begroting
2018

Rekening
2018

A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

402

402

402

B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

196

207

207

C Afvalstoffenheffing voor een gezin

242

247

247

D Eventuele heffingskorting
E
Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde
(A + B + C - D)

0
840

0
856

0
856

F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1

721

721

721

116,5%

118,7%

118,7%

5. Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden

Woonlasten tov landelijke gemiddelde jaar ervoor (E/F) x 100%

Beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie
Uit de beschrijving van de verschillende kengetallen hierboven blijkt dat een afzonderlijk kengetal nog weinig
zegt over hoe de financiële positie moet worden beoordeeld. Zo hoeft een hoge schuld geen nadelig effect te
hebben op de financiële positie, maar is dat afhankelijk of en wat er aan eigen vermogen en baten tegenover die
schuld staat en hoe groot de kans is dat de schuld weer wordt afgelost. Noch hoeft een tegenvallende
ontwikkeling op de grondprijs geen negatieve invloed te hebben indien de structurele exploitatieruimte groot is of
men over voldoende ruimte in belastingcapaciteit beschikt, omdat er dan ruimte is om tegenvallers op te vangen.
Het is dus, met andere woorden, niet mogelijk om een individueel kengetal te gebruiken voor de beoordeling van
de financiële positie. De kengetallen zullen altijd in samenhang moeten worden bezien, omdat ze alleen
gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie van een
gemeente.
De uitkomsten van de kengetallen geven het volgende beeld:
 De netto schuld bedraagt ca. 50% van de totale omzet van de gemeente Heemstede. Normaal ligt de netto
schuldquote van een gemeente tussen de 0 en 90%. Als de netto schuldquote tussen 100% en 130% ligt, is
de gemeenteschuld hoog (oranje). Als de netto schuldquote boven de 130% uitkomt, dan bevindt de
gemeente zich in de gevarenzone (rood) (bron: VNG). Heemstede staat dus goed;
 Het effect van doorgeleende gelden aan derden op de schuldpositie is beperkt;
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De solvabiliteitsratio, of te wel het eigen vermogen (reserves) als percentage van het balanstotaal bedraagt
32,0%. Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te
voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van de gemeente.
Dit cijfer geeft dus een soort toekomstvisie weer;
De risico’s m.b.t. gronden in eigendom zijn nagenoeg nihil;
De begroting van de gemeente Heemstede is structureel en reëel in evenwicht;
De woonlasten voor een meerpersoonshuishouden zijn in Heemstede hoger dan het (ongewogen) landelijk
gemiddelde. Dit heeft te maken met het feit dat huizen in de gemeente Heemstede gemiddeld een hogere
WOZ-waarde hebben (ca. € 452.000) dan het landelijk gemiddelde (ca. 244.000).
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3. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
Inleiding
Het beheer van de openbare ruimte heeft direct invloed op het leef-, woon- en werkklimaat van iedereen. Ten
behoeve van de openbare ruimte heeft de gemeente Heemstede een groot aantal kapitaalgoederen in beheer.
De kwaliteit en het onderhoudsniveau zijn bepalend voor het voorzieningenniveau binnen de gemeente.
Kapitaalgoederen vertegenwoordigen over het algemeen een groot kapitaal waarvan het beheer en onderhoud
veel geld kost. In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de paragraaf kapitaalgoederen verplicht
voorgeschreven met het doel het inzicht voor de raad te vergroten.

Beleidskader
Kapitaalgoederen kunnen op verschillende onderhoudsniveaus worden onderhouden. De raad is hier autonoom
in en stelt het onderhoudsniveau vast met het budget om dit niveau te behouden. Het is de raad niet toegestaan
een te laag onderhoudsniveau vast te stellen waarbij sprake is van kapitaalvernietiging of onveilige situaties. Wel
is het toegestaan om verschillende onderhoudsniveaus vast te stellen. Bijvoorbeeld bij een onderscheid naar
centrum of buitengebied.

Onderhoud versus investering
Onderhoud wordt opgenomen in een beheerplan en is onderdeel van deze paragraaf kapitaalgoederen.
Investeringen worden opgenomen in het investeringsprogramma. Het onderscheid is belangrijk, maar niet altijd
duidelijk te maken. Ook de financiële verwerking is anders. Onderstaand is daarom een korte toelichting op de
verschillen.
Het kenmerk van onderhoud is dat het er om gaat het object in een goede oorspronkelijke staat te houden
(werkend en veilig) die voldoet aan het door de raad vastgestelde onderhoudsniveau. Op onderhoud mag nooit
meerjarig worden afgeschreven (activering is niet toegestaan). Onderhoud wordt onderscheiden in klein en groot
onderhoud. Klein onderhoud mag niet opgenomen zijn in een onderhoudsvoorziening maar moet zijn
opgenomen als structureel budget in de exploitatie. Bij klein onderhoud gaat het om zaken als het vervangen
van kapotte ruiten, jaarlijkse keuringen van elektrische installaties, onderhoudsbeurten etc.
Voor groot onderhoud mag een voorziening worden gevormd. Het gaat daarbij om gepland onderhoud door
slijtage na een langere periode van gebruik en voor een substantieel deel van het object. Het gaat dan om zaken
als vervanging van riolering, cv-ketel of gras/kunstgras van een voetbal- of hockeyveld maar ook periodiek
schilderwerk, zonwering, vloerbedekking etc.
Bij een investering gaat het om de volledige vervanging van een bestaand object (vervanging van de weg
bijvoorbeeld) of een geheel nieuw object.
Bij een bestaand object kan ook sprake zijn van een investering. Dat is het geval als voldaan wordt aan één van
de volgende voorwaarden:
 de levensduur wordt verlengd (zoals renovatie om een pand aan de huidige maatstaven en normen te laten
voldoen); en/of
 er aanpassingen worden verricht om te voldoen aan wet- en regelgeving (zoals het voldoen aan
veiligheidsvoorschriften); en/of
 er is sprake van een significante kwaliteitsverbetering (object blijft niet in dezelfde staat).

Beheerplannen
In beheerplannen wordt het onderhoudsniveau verder uitgewerkt. Een beheerplan geeft inzicht in de financiële
positie en verbetert de risicobeheersing. Een beheerplan is verplicht als een voorziening is gevormd om de
lasten van groot onderhoud gelijkmatig te verdelen over meerdere begrotingsjaren. Een dergelijke voorziening
kan alleen door de raad worden ingesteld en mag alleen groot onderhoud betreffen. Het onderliggende
beheerplan dient daarnaast recent te zijn en mag niet ouder zijn dan vijf jaar ten opzichte van het verslagjaar.
Het beheerplan dient daarnaast een minimale looptijd van vier jaar te hebben. In Heemstede is het beleids- en
beheerplan vaak een gecombineerd document.
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Voor onderstaande kapitaalgoederen is een beheerplan vastgesteld:
Categorie

Beheerplan

Wegen

wegen

riolering

Water

Groen

Gebouwen

Voorziening
groot
onderhoud

Storting
voorziening

Looptijd

Raadsbesluit

2018-2027

26 apr 2018

Ja

2018-2022

Nog vast te
stellen

Nee

Nvt

Arcadis
Nederland BV

2017-2021

29 jun 2017

Nee

Nvt

Wareco
Ingenieurs

2017-2021

29 jun 2017

Nee

Nvt

Wareco
Ingenieurs

2017-2021

29 jun 2017

Nee

Nvt

bruggen en beschoeiingen Nebest BV
Tijhuis Ingenieurs
Baggerplan
bv

2015-2020

26 apr 2018

Ja

€ 150.000

2015-2024

26 mrt 2015

Ja

€ 120.000

Groenbeleidsplan

2014-2023

31 okt 2013

Nee

Nvt

Groenendaalse Bos

2015-2032

26 mrt 2015

Nee

Nvt

openbare verlichting

GRP Bloemendaal en
Heemstede 2017-2021
Grondwaterbeleidsplan
Bloemendaal en
Heemstede
Grondwaterbeheerplan
gemeente Heemstede
2017-2021

Opgesteld door
Arcadis
Nederland BV
Montad
elektrotechnisch
adviesbureau

Onderhoudsfonds
woningen en gebouwen

Nibag

2010-2019

Sportcomplex

Grontmij

2015-2024

Sportcomplex -tennis

AA Sportsystems

2011-2021

Collegebeslui
t (D-stuk)
23 nov 2010
Collegebeslui
t (C-stuk)
28 jul 2015
27 sept 2012

€ 590.000

Ja

€ 663.750

Ja

€ 127.900

Ja

€ 17.100

Onderhoudsfonds woningen en gebouwen
In 2018 zijn alle gemeentelijke gebouwen weer opnieuw geïnspecteerd. Dit is gedaan door een extern bureau
waarbij de voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen en bouwkundige objecten de door de raad
vastgestelde norm 'sober doch doelmatig’ is gevolgd. Voor de inspectie van de staat van het onderhoud is daarbij
gewerkt met een conditiemeting conform de NEN 2767 methodiek. Conditiescore 3 komt daarbij overeen met het
kwaliteitsniveau “sober doch doelmatig”.
Door vanaf 2019 eens in de drie jaar het MJOP te laten actualiseren door een externe partij, waarbij voor alle
gebouwen en bouwkundige objecten die op dat moment in beheer van de gemeente zijn, de actuele staat wordt
geïnspecteerd, kan tijdig worden bijgestuurd en wordt tevens voldaan aan de bepaling uit het BBV dat een beheerplan
recent dient te zijn. Vanaf 2019 wordt overeenkomstig BBV gewerkt met een splitsing in groot onderhoud (gedekt

vanuit de voorziening) en klein onderhoud (structurele onderhoudspost in de reguliere begroting).
Bruggen en beschoeiingen
Het beheerplan “bruggen en beschoeiingen” wordt in 2019 geactualiseerd.
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Voor de wegen, bruggen, beschoeiingen en openbare verlichting is klein onderhoud overeenkomstig BBV
opgenomen in de exploitatie. Omdat er geen voorziening groot onderhoud is, wordt zowel het groot als het klein
onderhoud voor het Groenbeleidsplan en het Groenendaalse Bos in de exploitatie opgenomen. Het betreft hier
de volgende structurele budgetten:

Categorie

Beheerplan

Wegen

Wegen
openbare verlichting

Water

bruggen en beschoeiingen

Groen

Groenbeleidsplan

Klein onderhoud

Klein en groot onderhoud
gecombineerd

80.000
62.700
8.000

879.000

Groenendaalse Bos

47.300

Deze paragraaf bestaat uit 5 categorieën: wegen, water, riolering, groen en gebouwen. Hieronder wordt verder
ingegaan op de beheerplannen per categorie.
Kengetallen
Heemstede beschikt onder meer over:

1.200.000 m² verharde wegen, fiets- en voetpaden

9.025 straatkolken

4.700 lichtmasten

Wegen
Voor het groot onderhoud van de wegen is een voorziening wegen ingesteld. De jaarlijkse storting is gebaseerd
op de geprognotiseerde onderhoudskosten voor 10 jaar (2018 - 2027). Het programma wordt jaarlijks
geactualiseerd.
Kwaliteitsniveau en onderhoud
Het kwaliteitsniveau is gebaseerd op de gestandaardiseerde “Kwaliteitscatalogus openbare ruimte“ van het
kennisinstituut CROW. Zij hanteren de kwaliteitsnormen A+, A, B, C, D en waarbij A+ het hoogste
kwaliteitsniveau is. Het kwaliteitsniveau waarop wegen worden onderhouden is niveau B. Dit wil zeggen dat
indien het kwaliteitsniveau C ontstaan is, dat onderhoud gepland moet worden. Als niveau D bereikt is, is sprake
van onderhoudsachterstand (het onderhoud is niet tijdig uitgevoerd).
In de jaren 2013 t/m 2015 werd, in verband met de financiële positie van de gemeente, het onderhoudsniveau
tijdelijk verlaagd naar niveau C, waarbij gesteld werd dat geen gevaarlijke situaties zouden mogen ontstaan of
sprake mocht zijn van kapitaalvernietiging (overeenkomstig het BBV). Dit is voorkomen door extra in te zetten op
klein onderhoud gedurende de komende vier jaar. Het bedrag dat benodigd is voor de achterstand is reeds
onderdeel van het saldo van de voorziening en dus direct beschikbaar. De achterstand is in 2023 ingelopen.
Schoonhouden wegen en onkruidbestrijding
Het schoonhouden van de wegen (de onkruidbestrijding op verhardingen) wordt uitgevoerd op basis van
beeldkwaliteit A volgens de “Kwaliteitscatalogus Openbare ruimte“ versie juli 2010. Daarbij is ook in 2018 geen
gebruik gemaakt van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen.
Openbare verlichting
Jaarlijks wordt voor renovatie van een deel van de openbare verlichting (2,5% van de masten en 5% van de
armaturen) geld beschikbaar gesteld. In 2018 zijn o.a. de masten en armaturen vervangen in de
Rivierenwijk-Noord en in een deel van de Geleerdenwijk (project is nog in uitvoering). Tevens is het beleidsplan
geactualiseerd voor de periode 2018-2022.
Op dit moment wordt een nieuw beheerplan opgesteld voor de periode 2018-2022. Hierin wordt aandacht
geschonken aan de keuze van de raad voor een hogere beeldkwaliteit. In deze periode wordt een extra
inspanning verricht op het gebied van vervanging, omdat in de jaren ’90 veel verlichting is vervangen en met
name de armaturen uit die tijd zijn nu weer aan vervanging toe. Dit geeft tevens de kans te voldoen aan de
doelstellingen van energiereductie.
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Riolering
Kengetallen
Heemstede beschikt onder meer over:
 vuilwaterriool: 107 km
 hemelwaterriool: 18 km
 drainage: 21 km
 drukriolering: 5 km
In 2017 is het nieuwe GRP 2017-2021 vastgesteld. Hierin is het ambitieniveau “basis” vastgelegd. Er is geen
sprake van onderhoudsachterstand.

Water
Kengetallen
Heemstede beschikt onder meer over:

160.000 m2 watergangen

37.000 m1 beschoeiing
Bruggen en beschoeiingen (oevers)
In 2015 is het beleidsplan Bruggen en beschoeiingen 2015-2020 opgesteld. In het beheerplan is een
meerjarenonderhoudsplan opgenomen. In 2018 zijn werkzaamheden voorbereid, maar is uitvoering vooralsnog
voorzien in 2019. Dat betreft o.a. de vervanging van de brug bij het IJsbaanpad, groot onderhoud aan de
Asterbrug en de brug in de J. Dixlaan en het vervangen van brugdekken van de bruggen in de Amer, Eemslaan
en Grevelingen. Ook is de vervanging van de damwand in de Van Merlenhaven voorbereid.
Kwaliteitsniveau en onderhoud
Bij bruggen en beschoeiingen worden kwaliteitsniveaus “top”, “basis” en “sober” onderscheiden. In het
beleidsplan is vastgelegd dat niveau “basis” wordt gehanteerd. Op basis hiervan is inspectie uitgevoerd in 2014.
Op basis hiervan is een onderhoudsplan opgesteld voor de periode tot en met 2020 en is een
onderhoudsbudget bepaald. In 2019 wordt alles opnieuw geïnspecteerd.

Groen
Kengetallen
Heemstede beschikt onder meer over:
 ca. 310.000 m2 gras
 ca. 115.500 m2 heesters
 ca. 8. 500 m2 hagen
 ca. 9.950 bomen in openbaar gebied
 76 ha wandelbos
 10 ha begraafplaats
Wandelplaatsen en plantsoenen
Het Groenbeleidsplan 2014-2023 beschrijft de uitstraling waar het groen in Heemstede aan moet voldoen.
Daarnaast is daarin de groenstructuur en het onderhoudsniveau verankerd.
Het schoonhouden (schoffelen) van de plantsoenen wordt uitgevoerd op A-niveau. Het onderhoud wordt
uitgevoerd als een combinatie van de kwaliteitsnormen A en B, waarbij geen chemische middelen mogen
worden gebruikt. Deze niveaus zijn vastgelegd in de CROW beeldkwaliteitscatalogus. Het onderhoudsniveau
voldoet aan de gestelde norm. Het onderhouden van de groenvoorzieningen gebeurt voor het grootste deel door
derden aan de hand van bestekken (onderhoudscontracten). In 2018 hebben we te maken gehad met een
extreme droogte waardoor uitval van beplanting heeft gezorgd voor extra kosten. Ook is meer geld nodig
geweest voor watergeven.
In 2018 waren de volgende (meerjarige) onderhoudscontracten, met daarin bovengenoemde normen, van
toepassing:
 Regulier groenonderhoud wijken: onderzocht is of het schoonhouden van de plantsoenen (schoffelen)
onderdeel kan worden van het DVO met Meerlanden. Dit onderzoek loopt door in 2019;
 Onderhoud hagen: is meegenomen in de gesprekken over het onderbrengen van (delen van) groenwerk in
het DVO met Meerlanden;
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Snoeiwerk plantsoenen op basis van snoeiplan: Is eind 2018 in regie door Paswerk uitgevoerd;
Intensief maaiwerk: in 2018 opnieuw aanbesteed. Looptijd contract (inclusief verlengingsopties) tot maart
2022;
Extensief maaiwerk: in 2017 aanbesteed. Looptijd (inclusief verlengingsopties) tot maart 2020;
Groot Groen (inzet groot materieel en plantsoenrenovaties): wordt in 2019 opnieuw aanbesteed.

Wandelbos Groenendaal
Het beheerplan Wandelbos Groenendaal 2015-2032 beschrijft de onderhoudsdoelen die voor dit gebied gesteld
zijn. In 2017 is de aangevraagde SIM-subsidie ten behoeve van het in standhouden van het Wandelbos
Groenendaal toegekend door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Deze subsidie wordt in zes jaar uitgekeerd
en dient om de in het beheerplan omschreven achterstand in beheer in te lopen.

Gebouwen
Gemeentelijke woningen en gebouwen
Het onderhoud aan de gemeentelijke woningen en gebouwen wordt aan de hand van de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) 2010-2019 uitgevoerd. Er is in 2018 een actualisatie uitgevoerd. Conform het BBV wordt vanaf
2019 gewerkt met een doorlopende meerjarenplanning. De planning kijkt 10 jaar vooruit (minimale eis in het
BBV is vier jaar). Iedere drie jaar wordt de meerjarenplanning door een externe partij geactualiseerd. Jaarlijks
volgt er een bureau-actualisatie door eigen medewerkers, zodat ieder jaar gestart wordt met een actueel
onderhoudsprogramma dat aansluit bij de stand van de voorziening onderhoud woningen en gebouwen.
Voor het jaar 2018 is vooral gewerkt aan de renovatie van Plein 1. Het Fonteinhuis in het wandelbos is het
metselwerk opgeknapt. Ook de historische muur op de Thorbeckelaan is opgeknapt.
Sportcomplex en tennisbanen
In 2018 is de verlichting van baan 1 tot en met 7 van het tennispark HBC vervangen voor LED-verlichting.
Inzicht gemeentelijke gebouwen
Op 17 februari 2015 is door het college van B&W (C-stuk) de “Stand van zaken optimalisatie onroerend goed”
vastgesteld. Hiermee heeft de raad kennis genomen van de stand van zaken en zijn keuzemogelijkheden met
betrekking tot het onroerend goed van de gemeente geschetst. Op 13 september 2010 (B-stuk) is een indeling
van het gemeentelijk onroerend goed gemaakt en ingedeeld naar strategisch onroerend goed en niet-strategisch
onroerend goed. Strategisch onroerend goed komt in principe niet voor verkoop in aanmerking op basis van de
ligging, functie of cultuur-historische waarde. Bij de niet-strategische panden wordt steeds bekeken of
voortzetting van het eigendom noodzakelijk is. Indien dat niet het geval is, wordt een voorstel tot verkoop
gedaan. Op deze basis is bijvoorbeeld de Rijnlaan 133 (voormalige woning statushouders) verkocht in 2018. Als
strategisch onroerend goed is in 2018 het voormalige politiebureau aan de Kerklaan aangekocht in. In de
begroting staat een structurele opbrengst verkoop onroerend goed. Er zal een herijking plaatsvinden van het
gemeentelijk onroerend goed op de kwalificatie strategisch en niet-strategisch aan de hand waarvan ook
duidelijk zal worden of die structurele opbrengst gehandhaafd kan of moet blijven.
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4. Financieringsparagraaf
Inleiding
De Wet Financiering decentrale Overheden (Wet Fido) geeft grotendeels het kader aan waarbinnen de
financieringsfunctie bij decentrale overheden moet worden uitgevoerd. Een gemeente is o.a. verplicht om
volgens een door de raad vastgesteld treasurystatuut te werken. In het treasurystatuut wordt onder treasury
verstaan: “het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op: de financiële
vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s”. Alle
financieringsactiviteiten worden uitgevoerd conform het statuut, dat is vastgesteld in de raad van 17 december
2015.

Beleid en ontwikkelingen
De ontwikkeling van de rentetarieven op de geld- en kapitaalmarkt wordt nauwlettend gevolgd. De gemeente
Heemstede heeft hier in het geheel geen invloed op en zal de tarieven als gegeven moeten aanvaarden. Voor
de ontwikkelingen van de rentestanden op korte en lange termijn baseert de gemeente Heemstede zich op de
visie van de huisbankier, de Bank Nederlandse Gemeenten

Risicobeheer
Verstrekking van gelden of het stellen van garanties mag de gemeente ingevolge het treasurystatuut alleen
indien dat uit hoofde van de publieke taak gebeurt. Verstrekking van gelden uit hoofde van de treasuryfunctie
mag alleen indien dit niet gericht is op het verkrijgen van inkomen en er geen overmatige risico’s gelopen
worden. De Wet Fido geeft twee verplichte richtlijnen voor de bewaking en beheersing van de renterisico’s: a. de
kasgeldlimiet voor de korte financiering (< 1 jaar) en b. de renterisiconorm voor de lange financiering(> 1 jaar).
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is het maximale bedrag waarmee een financieringstekort met een kortlopende lening
gefinancierd mag worden. De kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal. Voor 2018 is een
kasgeldlimiet aangehouden van € 4,2 miljoen.
Renterisiconorm
Om te voorkomen dat er jaarlijks grote wijzigingen zijn in de rentelasten, is de risiconorm voorgeschreven. De
jaarlijkse aflossingen en wijzigingen in de rente (bv bij een rentevast periode) mogen niet meer dan 20% van het
begrotingstotaal zijn.
Uit de tabel blijkt dat de gemeente Heemstede ruimschoots voldoet aan de renterisiconorm.
Renterisiconorm

2018

Berekening renterisiconorm 2018
Begrotingstotaal (primair)
Renterisiconorm 2018 in €
Renterisiconorm 2018 in %

56.000.000
11.200.000
20%

Berekening renterisico volgens rekening 2018
Reguliere aflossingen
Vervroegde aflossingen
Renteherziening gedurende het jaar

2.575.058
0
0

Totaal renterisico 2018 Heemstede in €
Totaal renterisico 2018 Heemstede in %

2.575.058
5%

Liquiditeitenbeheer
Voor het liquiditeitenbeheer is een overeenkomst met de Bank Nederlandse Gemeenten gesloten. Een tekort
aan middelen kan hierdoor op voordelige wijze worden geleend. Voor overtollige gelden is -in het kader van het
schatkistbankieren- een rekening-courant overeenkomst gesloten met het Rijk. Deze gelden worden uitgezet
zonder risico voor de gemeente.
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Schatkistbankieren
Het schatkistbankieren houdt in dat de gemeente verplicht is om overtollig geld in de schatkist te houden. Vanaf
1 januari 2014 zijn gemeenten verplicht te schatkistbankieren. Wel is er sprake van een drempel van 0,75% van
het jaarlijks begrotingstotaal ofwel ca. € 400.000.
Debiteurenbeheer
Verder voert de gemeente een actief debiteurenbeheer waardoor het debiteurenrisico zoveel mogelijk beperkt
wordt. Indien debiteurenrisico’s bestaan dan zal daarvoor op basis van een analyse bij de jaarrekening een
voorziening worden getroffen

Financieringsbehoefte, rentelasten externe financiering, renteresultaat en wijze van
rentetoerekening.
De gemeente Heemstede heeft het principe van integrale financiering. In dit systeem bestaat er geen direct
verband tussen een bepaalde investering en het financieringsmiddel. Conform de BBV-wetgeving worden alle
rentekosten met ingang van 2018 toegerekend aan de taakvelden via de zgn. rente-omslagmethode (gemiddeld
rentepercentage). De renteomslag voor 2018 bedraagt 1,5%. Uitzonderingspercentages zijn niet meer
toegestaan.
Financieringsbehoefte
Om te voorzien in de financieringsbehoefte staan de gemeente interne en externe financieringsmiddelen ter
beschikking. De interne financieringsmiddelen bestaan uit reserves, oftewel eigen vermogen, en de
voorzieningen. De externe financieringsmiddelen bestaan uit de opgenomen langlopende geldleningen (langer
dan 1 jaar) en kortlopende middelen.
In 2018 is gerekend met een rentepercentage van 1,5% voor een nieuw aan te trekken geldlening die was
begroot op € 12.800.000. In verband met o.a. het doorschuiven van investeringen is in 2018 minder geld
geleend dan geprognosticeerd. Hierover is gerapporteerd in de Voorjaarsnota 2018 (blz 6). In 2018 is een
langlopende geldlening aangegaan van € 8.000.000.

Leningenportefeuille
Aangegane langlopende geldleningen

2018

Leningenbestand 1 januari 2018

23.280.393

Reguliere aflossingen

2.575.058

Vervroegde aflossing

0

Nieuw aangetrokken geldlening 2018

8.000.000

Leningenbestand per 31 december 2018

28.705.335

Verstrekte langlopende geldleningen

2018

Leningenbestand 1 januari 2018

462.504

Aflossingen

114.459

Verstrekkingen

30.000

Stand per 31 december 2018
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Rentelasten externe financiering
De rentelasten externe financiering bestaan uit: rentelasten langlopende en kortlopende geldleningen.
Rentelasten externe financiering

2018

rentelasten bestaande langlopende
geldleningen

906.035

rentelasten kort geld

-15.537

Totaal rentelasten

890.498

Het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening
De externe rentelasten worden toegerekend aan de diverse (sub) taakvelden. Onderstaande tabel geeft aan
welke bedragen op welke wijze zijn verantwoord in de jaarrekening 2018. Hierbij wordt -conform het BBVgebruik gemaakt van de rente-omslagmethode. Het totaal aan externe rentelasten en rentebaten over verstrekte
geldleningen bedraagt € 885.226 en wordt op basis van een berekend rente-omslagpercentage van 1,5%
verdeeld.
Rentelasten externe financiering, het renteresultaat en de wijze van toerekening:

2018

De externe rentelasten over de korte en lange financiering

890.498

Af: de externe rentebaten verstrekte geldleningen

-13.969

Saldo rentelasten en rentebaten

876.529

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente:
876.529

via rente-omslagmethode (1,5%)
Totaal aan taakvelden toe te rekenen externe rente

876.529

De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente

868.521

Renteresultaat op het taakveld treasury (programma 0 subtaakveld 1911/00502)

8.008

Toelichting rente-omslagpercentage.
Voor alle investeringen is het rente-omslagpercentage gehanteerd van 1,5%. Conform de BBV mag het
omslagpercentage met een marge van 0,5% worden afgerond. Zoals uit bovenstaande tabel blijkt is er sprake
van een renteresultaat van € 8.008. Dit valt binnen de toegestane norm van 0,5%.

Gewaarborgde leningen
Uit het overzicht van gewaarborgde geldleningen opgenomen in het Bijlagenboek blijkt voor welke instellingen
de gemeente garant staat uit hoofde van haar publieke taak. Er is niet gebleken dat daarbij sprake is van een
instelling die een verhoogd risico heeft op het niet kunnen voldoen aan haar verplichtingen op lange termijn.
Garantiestelling per 31 december 2018

2018

Garantiestelling publieke taak
Achtervang garantiestelling WSW (1)

8,9 miljoen
67,3 miljoen

Totaal

76,5 miljoen

(1)

Dit zijn de geldleningen waarvoor de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) borg staat, waarbij de gemeente de
achtervang heeft m.b.t. deze leningen. Het gemeentelijke financiële risico is te verwaarlozen.
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Indien een instelling waarvoor de gemeente garant staat te laat is met betalen gaat er per omgaande een brief
van de geldgever (vaak de BNG) naar de gemeente waarin wordt aangegeven dat er sprake is van een
betalingsachterstand. In zo’n geval neemt de gemeente contact op met de instelling en de geldgever om
afspraken te maken over de betaling. Tevens wordt de instelling uitgenodigd voor een gesprek om te kunnen
beoordelen of er sprake is van een structureel probleem. Voor verstrekte geldleningen geldt in principe de
zelfde procedure met dien verstande dat de geldlening dan verstrekt is door de gemeente en niet de BNG.
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5. Paragraaf bedrijfsvoering
Inleiding
Bedrijfsvoering ondersteunt de gemeentelijke organisatie bij het doelmatig en effectief uitvoeren van
gemeentelijke taken voor burgers, bedrijven en instellingen en het bestuur. Een goede bedrijfsvoering is een
voorwaarde voor het uitoefenen van onze primaire taken en processen.
Binnen onze organisatie werken we aan een moderne, duurzame bedrijfsvoering passend bij de ontwikkeling
van Heemstede. Tevens willen we een aantrekkelijk werkgever blijven zodat we over de juiste kwaliteit mensen
kunnen beschikken.

Ambtelijke samenwerking met Bloemendaal
Sinds enige jaren werken de ambtelijke organisaties van Heemstede en Bloemendaal op een aantal onderdelen
samen. In 2017 zijn een aantal bedrijfsvoeringteams vervlochten. Begin 2018 is daar de vervlechting van
Handhaving (BOA’s) bijgekomen. Na een periode van organische groei bij bedrijfsvoering is het nodig de
bedrijfsvoering steviger te borgen en daarmee de transparantie in de beheersing van budgetten te behouden.
Tezamen met de 7e voortgangsrapportage zal in het voorjaar 2019 daartoe een voorstel aan de Raad worden
gedaan.
Verdere ontwikkeling van de samenwerking is ‘on hold’ gezet in afwachting van de Raadsgesprekken in beide
gemeenten over het verdere perspectief van de samenwerking.
In 2018 is een traject gestart gericht op de outsourcing van de Gemeenschappelijke Regeling Informatie
Technologie (GRIT). Dit moet in 2019 zijn beslag krijgen.

Organisatieontwikkeling
De organisatieontwikkeling is gericht op het toekomstproof houden van de organisatie. Een veranderende
samenleving, complexere opdrachten zoals Omgevingswet en Energietransitie, verdere digitalisering, nieuwe
taken en de noodzakelijke samenwerking in de regio, zijn daarbij de belangrijkste componenten.
Met de komst van de nieuwe gemeentesecretaris is de organisatieontwikkeling een volgende impuls gegeven.
De toekomstvisie is breed in de ambtelijke organisatie tegen het licht gehouden. De hierboven genoemde
componenten staan nog buiten kijf, maar de weg er naartoe is aangescherpt. We zien drie thema’s waar wij
intern de organisatieontwikkeling op gaan richten: ‘een wendbare organisatie’, ‘weerbare en lenige professionals’
en ‘een stevige basis’. De stevige basis in de bedrijfsvoering die gevormd is door de samenwerking met
Bloemendaal is daarbij van belang. Dit zorgt voor een kwaliteitsimpuls door het bundelen en benutten van
elkaars kennis, ervaring en capaciteit. Hierdoor kunnen gewenste ontwikkelingen sneller, beter en krachtiger
worden vormgegeven.
Om de organisatie toekomstproof te houden is eind 2018 ook een traject gestart om werkwijzen - hoe wij het
werk met elkaar organiseren - nog eens goed te beschouwen. Onder het motto ‘structuur volgt inhoud’ zal de
organisatiestructuur waar nodig worden aangepast. Daarbij zal ook gekeken worden naar knelpunten zijn in de
kwantitatieve bezetting. Indien aan de orde, zal hier in de Kadernota 2020 op worden teruggekomen.
Het ‘van buiten naar binnen’ werken vergt ook een integrale aanpak vanuit de diverse vakdisciplines.
Daarom is in 2018 veel aandacht uitgegaan naar het borgen van Projectmatig werken.

Personeel en HRM-beleid
In 2018 is verder aan de slag gegaan met de uitvoering van het strategisch HRM-beleid voor de periode 2017 tot
en met 2020. Wij zien ons op het gebied van mens en organisatie voor de volgende opgaven gesteld:
 borgen van de kwalitatieve inzetbaarheid van onze medewerkers in een zich voortdurend wijzigende
context;
 instroom gebruiken en/of vergroten om tot verjonging te komen;
 bij het proces gericht op het toekomstproof maken en houden van de organisatie, ervoor zorgen dat de
kwaliteit geborgd blijft (zie ook thema's organisatieontwikkeling);
 bieden van voldoende perspectief voor medewerkers bij gevolgen van digitalisering;
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aantrekkelijk zijn als werkgever om bij de werving van vacatures voldoende te kunnen meedingen op de
arbeidsmarkt met toenemende schaarste.

Het aantal wervingen is in 2018 aanzienlijk toegenomen: van 16 vacatures in 2017 naar 26 in 2018. Dit komt
overeen met de landelijke stijging van het aantal openstaande vacatures, die in 2018 een piek bereikte. Door
deze toename is het niet alleen moeilijker om geschikte mensen te vinden; ook nemen steeds meer eigen
medewerkers het initiatief om van baan te wisselen.
Een kwart van de vacatures konden we intern vervullen. Voor de overige functies hebben we, bij meerdere
vacatures met extra wervingsinspanningen, geschikte kandidaten kunnen werven. Gezien we verwachten dat
deze mate verloop zich zal voortzetten, gaan we daar binnen P&O specifieke capaciteit voor vrij spelen.
In 2018 is ook een begin gemaakt met de implementatie van een nieuw systeem voor functie-indeling: HR21.
Dit systeem is specifiek ontwikkeld voor gemeenten en wordt inmiddels ook bij meer dan 200 gemeenten
gebruikt. Alle functies zijn overgezet naar dit nieuwe systeem. Wat nog rest voor 2019 is de afhandeling van
eventuele bezwaren. De financiële consequenties zijn opgevangen binnen het reguliere budget salariskosten.
De invoering van dit systeem faciliteert een grotere wendbaarheid van de organisatie.
Ook is in 2018 een regeling 'vitaliteitsbudget' tot stand gekomen. Het vitaliteitsbudget is een persoonlijk budget
voor het bevorderen van de eigen vitaliteit. Het budget kan worden aangewend voor persoonsgebonden
lidmaatschappen of activiteiten die beweging of een gezonde levensstijl stimuleren. En het vormt ook een
aanvulling in ons streven naar een goed en aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket.
HRM kerngegevens

Formatie (fte’s)
Salariskosten ** (excl. raad en college)
Aantal in dienst zijnde medewerkers
Ziekteverzuimpercentage
Leeftijdsverdeling:
- < 25 jaar
- 25 tot 35 jaar
- 35 tot 45 jaar
- 45 tot 55 jaar
- 55 tot 60 jaar
- > 60 jaar
Verdeling man – vrouw
Gemiddelde leeftijd
Gemiddelde duur dienstverband

2017 *

2018 *

172,03
12,1 mln
185
3,33

172,60
12,1 mln
188
2,89

2
20
33
70
33
27
83-102
48,51
13,10

1
13
39
64
37
25
86-102
48,4
12,90

Gemeenschappelijke Regeling IT (GRIT)
Per 1 januari 2016 is de lichte gemeenschappelijke regeling GRIT (samenwerking met gemeente Bloemendaal)
van start gegaan. De gemeente Bloemendaal neemt 46% van de GRIT kosten voor zijn rekening en Heemstede
de resterende 54%.
Harmonisatie
De focus lag in 2018 op het inrichten en in gebruik nemen van de gezamenlijke ICT infrastructuur. Daarvoor zijn
is de oude IT infrastructuur voor beide gemeenten uitgezet en ontmanteld en zijn alle applicaties gemigreerd
naar het gezamenlijke GRIT netwerk. Tevens zijn in het gemeentehuis Bloemendaal alle netwerkcomponenten
vervangen en is het project HIYOD (inrichting mobiele werkplekken) gestart en begin 2019 succesvol afgerond.
Naast alle projecten is er geïnvesteerd in het professionaliseren van de IT dienstverlening door de servicedesk
procesmatig te laten werken en het invoeren van wijzigingsbeheer. Tevens is er een start gemaakt om voor alle
projecten te werken met een plan van aanpak (PVA).
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Met betrekking tot de servicedesk lag de focus op het verminderen van de hoeveelheid openstaande tickets.
Dit resulteerde in de volgende cijfers:
Binnengekomen
meldingen 2017:
5576

Opgeloste
meldingen
2017:
5376

Openstaande
meldingen eind
2017:
343

Binnengekomen
meldingen 2018:
5602

Opgeloste
meldingen 2018:
5915

Openstaande
meldingen eind
2018:
30

Monitoring, AS400 en Oracle beheer
Om de stabiliteit van de GRIT omgeving te waarborgen worden het beheer van de AS400 en de Oracle
databases bij een externe partij ondergebracht. Deze externe partij verzorgt ook het monitoren van alle kritische
systemen.
Kosten GRIT
Begroting 2018

Werkelijk 2018

Kosten GRIT
Bijdragen van Bloemendaal en andere afnemers

2.438.000
1.128.000

2.501.000
1.160.000

Kosten GRIT voor Heemstede

1.310.000

1.341.000

Externe inhuur
In de begroting is er vanuit gegaan dat de externe inhuur vanaf 2018 naar beneden zal gaan. Echter door krapte
op de arbeidsmarkt, waardoor het lastig is om goed technisch personeel aan te trekken, alsmede het besluit om
het ICT beheer vanaf 2019 te outsourcen, was het ook in 2018 noodzakelijk om tijdelijk externe capaciteit aan te
trekken. Van de oorspronkelijke vaste formatie van GRIT van 10 fte zijn in 2018 4 fte overgebleven. Het was dus
noodzakelijk om 6 fte extra externe capaciteit in te huren om de formatie van GRIT op orde te houden en de
daarmee de continuïteit de ICT en onze bedrijfsprocessen te waarborgen. Binnen deze extra formatie is in 2018
ook tijdelijk een interim teammanager aangetrokken.
Aanbesteden outsourcing ICT
Voor de begeleiding van de Europese aanbesteding van de ICT outsourcing was het noodzakelijk hiervoor een
externe deskundigheid aan te trekken. Tevens is een telecom specialist ingehuurd om de landelijke
aanbesteding en implementatie van vaste en mobiele telefonie te begeleiden. In de GRIT begroting 2018 is voor
externe inhuur eenmalig ad. € 160.000 opgenomen en voor begeleiding van de aanbesteding van de
outsourcing € 130.000.

Informatisering
Het team Informatisering Bloemendaal werkt als één team samen met het team Informatisering Heemstede.
De financiën zijn gescheiden. Informatisering is verantwoordelijk voor het Informatiemanagement en het
informatiebeveiligingsbeleid. Hieronder vallen onder andere het beheer van (ongeveer 200) applicaties,
gegevensbeheer (zoals de basisregistraties BAG en BGT), digitaliseringsprojecten (zoals zaakgericht werken en
het aansluiten op het digitale stelsel van de nieuwe omgevingswet), postverwerking & archivering en
informatiebeveiliging (zoals de AVG). Het informatiebeleidsplan 2016-2020 waarin richting gegeven wordt aan
de verschillende digitaliseringstrajecten, wordt in de 2e helft van 2019 herzien.
Doorontwikkeling zaakgericht werken
Met behulp van de applicatie Mozard werkt de gemeente ‘zaakgericht’. Hierbij worden klantcontacten - zoals
vragen, vergunningen, productaanvragen - centraal als ‘zaak’ geregistreerd en uitgezet bij de betrokken
afdelingen. Dit zorgt voor een efficiënte afhandeling en vergemakkelijkt de samenwerking tussen afdelingen.
Inwoners kunnen via de website de status van hun aanvraag volgen. Steeds meer werk- en dienstverleningsprocessen worden door Mozard ondersteunt. Er zijn daarnaast omgevingen voor GBKZ (belastingen) en IASZ
(sociale zaken) ingericht om de online dienstverlening te ondersteunen. Het bestuurlijk proces dat de
besluitvorming richting B&W ondersteunt, is in kaart gebracht en is in de testfase. Op termijn zal ook de
informatievoorziening richting de raad via het nieuwe RIS (Raadsinformatiesysteem) vanuit Mozard gevoed
worden. Dat is nu nog Verseon (dit systeem zal vanaf dat moment als archief raadpleegbaar blijven). Doordat
Mozard door steeds meer medewerkers wordt gebruikt ontstaan ook steeds meer verzoeken tot verbetering van
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werkprocessen. Daarbij moeten prioriteiten gesteld worden zodat de beschikbare ontwikkelcapaciteit zo effectief
mogelijk ingezet wordt.
Recordmanagementtool VHIC
Een recordmanagementtool wordt gebruikt voor het beheer van documenten binnen digitale omgevingen (zoals
archieven). Door gebrek aan capaciteit is de implementatie van een dergelijke tool niet uitgevoerd. Bij het
opstellen van het nieuwe informatiebeleidsplan wordt de noodzaak nogmaals onderzocht.
Aansluiten Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)
De generieke digitale infrastructuur van de overheid (GDI) bestaat uit standaarden, producten en voorzieningen
die gezamenlijk gebruikt worden door overheden, publieke organisaties en in een aantal gevallen ook private
partijen. Om goed aan te kunnen sluiten is het van belang om onze eigen applicatiearchitectuur te
vereenvoudigen, waardoor de beheerslast wordt verlaagd. Hiervoor is in 2018 onderzoek gedaan, het project
wordt in 2019 uitgevoerd.
Functionaris Gegevensbeveiliging
De bestuursorganen raad, college en burgemeester als ook de rekenkamercommissie en de commissie
bezwaarschriften, hebben met ingang van 25 mei 2018 een Functionaris Gegevensbescherming (FG) als
bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangewezen. De FG is een interne
toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens.
De FG dient te beschikken over toezichthoudende bevoegdheden in de zin van titel 5.2 van de Algemene wet
bestuursrecht. Het gaat hier om de bevoegdheid om ruimten te betreden, zaken te onderzoeken en inlichtingen
en inzage te vragen. Het college heeft deze bevoegdheden aan de FG gegeven. De FG oefent haar taken uit
voor zowel de gemeente Heemstede als Bloemendaal.
Informatiebeveiliging bewustwording en pentesten
In 2018 is gemeentebreed de e-learning van de Vereniging Nederlandse Gemeenten gevolgd door de
medewerkers. In deze e-learning zijn zowel items over Informatiebeveiliging en items rond privacy behandeld.
De e-learning is afgesloten met een viertal toetsen en door 90% van de medewerkers afgerond. Daarnaast is er
een actie rond diverse phishingmails uitgevoerd.
Audits op informatiebeveiliging over 2018 worden begin 2019 uitgevoerd in verband met de invoering van
ENSIA. ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit. Deze methode is vanaf 2018 verplicht
ingevoerd voor gemeenten. Het doel is om alle verschillende audits op gebied van informatiebeveiliging en
privacy te bundelen tot een eenmalige actie. Eén audit over alles, en eenmaal per jaar rapporteren naar alle
interne en externe instanties. In juni wordt de rapportage aan de gemeenteraad voorgelegd. Pentesten zijn
testen op websites en toegangen vanaf internet of deze voldoen aan de beveiligingseisen om hackers tegen te
kunnen houden. Eind 2018 is hiervoor een tool ingezet die regelmatige testen uitvoert.
Functionaris gegevensbeheerder
In de afgelopen jaren zijn veel basisregistraties in het leven geroepen die eisen dat geografisch georiënteerde
data op eenduidige wijze actueel en betrouwbaar vastgelegd zijn. De functionaris gegevensbeheerder is
hiermee belast en deze functie is als onderdeel van het GEO informatiebeheer binnen team Informatisering
ingevuld.
Aanschaf Business Intelligence tool
Er wordt momenteel onderzocht wat er bereikt kan worden met de verschillende tools die al in huis zijn voor het
analyseren van data en het verkrijgen van (management)informatie uit de verschillende systemen. Bij het
opstellen van het nieuwe informatiebeleidsplan zal de uitkomst hiervan worden meegenomen en kan besloten
over de noodzaak tot aanschaf van een business intelligence tool.
Wet open overheid (Woo)
Met het wetsvoorstel Open overheid (Woo) wil de overheid op den duur de Wet openbaarheid van bestuur
(Wob) vervangen. De Wob regelt al dat overheidsinformatie openbaar is op benoemde uitzonderingen na en hoe
men deze informatie kan opvragen. Er ligt een nieuw voorstel bij de 2e kamer, het is nog niet duidelijk wat de
impact van de wet is en wanneer invoering zal plaatsvinden.
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6. Paragraaf verbonden partijen
Inleiding
Een verbonden partij is een privaat- of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een
financieel belang heeft. Dit kan een direct of een indirect belang zijn. Bij een direct financieel belang is de
gemeente aansprakelijk bij niet-nakoming van verplichtingen of schulden uit een faillissement. Bij een direct
bestuurlijk belang heeft de gemeente zeggenschap in bijvoorbeeld het bestuur doordat daar een wethouder
zitting in heeft. Bij een indirect bestuurlijk belang voert de verbonden partij een wettelijke taak uit van de
gemeente. Zodra de gemeente in een externe partij een bestuurlijk en een financieel belang heeft wordt deze
opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.
Samenwerkingsverbanden waarbij Heemstede fungeert als centrumgemeente worden beschouwd als deel van
de gemeentelijke organisatie van Heemstede en zijn daarom niet meegenomen in deze paragraaf. Dit is het
geval bij de lichte gemeenschappelijke regelingen (GR) “intergemeentelijke regeling sociale zaken (IASZ)” en de
“intergemeentelijke afdeling automatisering (GRIT)”.
Conform de aanbevelingen in het Rapport Rekenkamercommissie Verbonden Partijen 2015 wordt één keer per
vier jaar door het college een totaaloverzicht, in de vorm van een nota verbonden partijen, met informatie over
de ontwikkelingen rondom verbonden partijen voorgelegd aan de raad. Deze nota verschijnt in het jaar van
aantreden van een nieuwe raad. De informatievoorziening in deze paragraaf is in overeenstemming met de
aanbevelingen van de rekenkamercommissie.
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Overzicht verbonden partijen
Conform de geldende wetgeving wordt vanaf 1-1-2018 de lijst van verbonden partijen gesplitst in:
A. Vennootschappen en corporaties
Naam

Rechtsvorm

Vestigingsplaats

Publiek belang

Tijdsduur

Bank Nederlandse Gemeenten
(BNG)

NV

Den Haag

Bankier voor overheden,
huisbankier Heemstede

Onbepaald

Eneco Groep

NV

Rotterdam

Productie- en levering
energie

Principebesluit
tot afbouw

Stedin Groep

NV

Rotterdam

Netwerkbeheerder energie

Onbepaald

Meerlanden

NV

Rijsenhout

Afvalinzameling en
verwerking

Onbepaald

B. Stichtingen en verenigingen
Naam

Rechtsvorm

Vestigingsplaats

Publiek belang

tijdsduur

Stichting Regionaal Inkoopbureau
IJmond en Kennemerland (Rijk)

Stichting

Heemstede

Inkoopsamenwerking

Onbepaald

Stichting Openbaar Onderwijs
Zuid-Kennemerland (STOPOZ)

Stichting

Haarlem

Aanbod van openbaar
onderwijs

Onbepaald

Vestigingsplaats

Publiek belang

tijdsduur

Onbepaald

C. Gemeenschappelijke regelingen
Naam

Rechtsvorm

Veiligheidsregio Kennemerland
(VRK)

GR

Haarlem

Regionale en lokale
brandweerzorg, GGD,
GHOR, Ambulancevervoer
en meldkamer.

Gemeentebelastingen
Kennemerland Zuid (GBKZ)

GR

Bloemendaal

Belastingheffing- en inning

Onbepaald

Paswerk

GR

Cruquius

Sociale werkvoorziening

Onbepaald

Schoolverzuim en Voortijdig
Schoolverlaten “WestKennemerland”.

GR

Haarlem

Leerplichtadministratie,
leerplichthandhaving en
voortijdig schoolverlaten.

Onbepaald

Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland GR

Haarlem

Bereikbaarheid regio ZuidKennemerland

Onbepaald

Omgevingsdienst IJmond

Beverwijk

Uitvoerende taken op het
gebied van Bouwen, Ruimte
en Milieu

Onbepaald

GR

D. Overige verbonden partijen
Naam

Rechtsvorm

Vestigingsplaats

Publiek belang

tijdsduur

Geen
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Toelichting
A. Vennootschappen en corporaties
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vorm samenwerking
Samenwerkingspartners
Onderwerp
Aard samenwerking

Vertegenwoordigers in
bestuursorganen
Zeggenschap
Motieven voor
oprichting
Informatiemomenten
raad
Sturingsmomenten
raad
Lokale beleidsruimte
Uittredingsmogelijkheden

Financieel belang
Jaarverslag (2017)

Resultaat en
uitgekeerd dividend

Ontvangen dividend
vs. begroting

Actuele risico’s

Algemeen
NV
Alle gemeenten, provincies en Rijksoverheid
Financiën
Historisch gegroeid aandeelhouderschap
Sturings- en controlemogelijkheden
Wethouder financiën in Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA)
0,2% van de stemmen
(Goedkope) financiering voor gemeenten.
Via de reguliere P&C-cyclus.
Geen, anders dan standaard–instrumenten zoals het stellen van vragen en aannemen van
moties.
Niet als aandeelhouder, wel als rekeninghouder.
Uittreden is geregeld in de statuten. Mogelijkheden tot overdragen aandelen worden hierdoor
beperkt.
Relatief belang
122.421 aandelen à € 2,50 nominaal
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

1 jan 2017

31 dec 2017

1 jan 2017

31 dec 2017

€ 4.486
miljoen

€ 4.953
miljoen

€ 149.483
miljoen

€ 135.041
miljoen

Resultaat na belastingen

Dividend per aandeel

2016

2017

2016

2017

€ 369 miljoen

€ 393 miljoen

€ 1,64

€ 2,53

2018
Begroot

Werkelijk

€ 240.700

€ 309.700

Risico’s voor Heemstede als aandeelhouder is met name financieel van aard in de zin dat de
dividenduitkering lager kan uitvallen. In het jaarverslag van de BNG wordt ingegaan op de
verschillende risico’s en de beheersmaatregelen die genomen zijn. Het risicobeheer is gericht op
handhaving van het veilige risicoprofiel van de bank.

Beleidsdoelen vs resultaten
Gezamenlijke
N.v.t.
beleidsdoelen 2018
Heemsteedse
In de voorjaarsnota 2018 (blz .5) is aangegeven dat de dividenduitkering 309.700 bedraagt.
beleidsdoelen 2018
Heemsteedse politieke Geen specifiek aandachtspunt.
aandachtspunten
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Eneco Groep

Vorm samenwerking
Samenwerkingspartners
Onderwerp
Aard samenwerking

Vertegenwoordigers in
bestuursorganen

Zeggenschap
Motieven voor
oprichting
Informatiemomenten
raad
Sturingsmomenten
raad
Lokale beleidsruimte
Uittredingsmogelijkheden

Algemeen
NV
In totaal zijn 53 Nederlandse gemeenten aandeelhouder.
Productie- en leveringsbedrijf energie
Historisch gegroeid na samengaan Energiebedrijf Zuid Kennemerland met Eneco. Eind januari
2017 is de Eneco Groep gesplitst om te voldoen aan de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON)
waardoor per 31 december 2017 twee bedrijven zijn ontstaan: Eneco Groep en Stedin Groep.
Alle aandeelhouders die eerst eigenaar waren van één bedrijf, zijn eind januari 2017 eigenaar
geworden van twee bedrijven.
Sturings- en controlemogelijkheden
Wethouder financiën in Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).
Wethouder financiën is vice-voorzitter van de aandeelhouderscommissie (AHC) die wordt
gevormd door 9 aandeelhouders waaronder de drie grootste aandeelhouders: Rotterdam
(31,69%), Den Haag (16,55%) en Dordrecht (9,05%). De AHC heeft als doel om de
gecoördineerde betrokkenheid van de 53 aandeelhouders te borgen.
0,9% van de stemmen
Aandeelhouderschap is historisch gegroeid.
Via de reguliere P&C-cyclus.
Geen, anders dan standaard instrumenten zoals het stellen van vragen en aannemen van moties.
n.v.t.
Op 31 januari 2017 is de splitsing van Eneco in een netwerkbedrijf (Stedin) en een energiebedrijf
(Eneco) afgerond. De aandelen van Stedin dienen in handen te blijven van publieke aandeelhouders maar dat geldt, na splitsing, niet meer voor de aandelen van Eneco.
Tijdens de splitsing is toegezegd dat na de splitsing ingegaan wordt op de mogelijke invulling van
het aandeelhouderschap in het commerciële energiebedrijf Eneco. Aan alle 53 gemeentelijke
aandeelhouders is gevraagd om voor 31 oktober 2017 een principebesluit te nemen over de
invulling van het toekomstig aandeelhouderschap in het energiebedrijf Eneco. In de raadsvergadering van 28 september 2017 heeft de raad van Heemstede het principebesluit genomen
om het aandelenbelang in Eneco af te bouwen.
52 van de 53 aandeelhouders van Eneco hebben een principebesluit genomen waarin zij hebben
aangegeven hun aandelenbelang te willen houden of te willen afbouwen. De aandeelhouders die
hun aandelen wensen af te bouwen vertegenwoordigen circa 92% van het geplaatste kapitaal.
Het principebesluit dat door de aandeelhoudende gemeenten is genomen is nog geen definitief
besluit. Het is nog niet bekend wanneer het definitieve besluit zal worden voorgelegd aan de
raad.

Financieel belang
Jaarverslag (2017)

Resultaat en
uitgekeerd dividend

Relatief belang
44.795 aandelen
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

1 jan 2017
31 dec 2017
(1)
€ 5.310
€ 2.869
miljoen
miljoen
Resultaat na belastingen

1 jan 2017
31 dec 2017
(1)
€ 4.502
€ 2.787
miljoen
miljoen
Dividend per aandeel

2016 (1)

2017

2016 (1)

2017

€ 199 miljoen

€ 127 miljoen

€ 19,72

€ 12,77

(1) Betreft cijfers van het ongesplitste Eneco. Eneco is eind januari 2017 gesplitst in Eneco
Groep [productie- en leveringsbedrijf] en Stedin [netwerkbedrijf].
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Ontvangen dividend
vs. begroting

2018
Begroot (2)

Werkelijk

€ 437.500

€ 558.700

(2) De dividendraming na splitsing is voor 50% toegerekend aan Eneco Groep en voor 50% aan
Stedin Groep.
Actuele risico’s

Gezamenlijke
beleidsdoelen 2018
Heemsteedse
beleidsdoelen 2018
Heemsteedse politieke
aandachtspunten

Risico’s voor Heemstede zijn met name financieel van aard in de zin dat de dividenduitkering
lager kan uitvallen. In het jaarverslag wordt ingegaan op de verschillende risico’s en de
beheersmaatregelen die genomen zijn.
Beleidsdoelen vs resultaten
N.v.t.
In de voorjaarsnota 2018 (blz .4) is aangegeven dat de dividenduitkering 558.700 bedraagt.
Zoals hiervoor is aangegeven bij het kopje ‘uittredingsmogelijkheden’ heeft de raad van
Heemstede in zijn vergadering van 28 september 2017 het principebesluit genomen om het
aandelenbelang in Eneco af te bouwen. Het principebesluit dat door de aandeelhoudende
gemeenten is genomen is nog geen definitief besluit. Het is nog niet bekend wanneer het
definitieve besluit zal worden voorgelegd aan de raad.

Stedin Groep

Vorm samenwerking
Samenwerkingspartners
Onderwerp
Aard samenwerking

Vertegenwoordigers in
bestuursorganen

Zeggenschap
Motieven voor
oprichting
Informatiemomenten
raad
Sturingsmomenten
raad
Lokale beleidsruimte
Uittredingsmogelijkheden

Financieel belang
Jaarverslag (2017)

Algemeen
NV
In totaal zijn 53 Nederlandse gemeenten aandeelhouder.
Netwerkbedrijf energie
Historisch gegroeid na samengaan Energiebedrijf Zuid Kennemerland met Eneco. Eind januari
2017 is de Eneco Groep gesplitst om te voldoen aan de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON)
waardoor per 31 december 2017 twee bedrijven zijn ontstaan: Eneco Groep en Stedin Groep.
Alle aandeelhouders die eerst eigenaar waren van één bedrijf, zijn eind januari 2017 eigenaar
geworden van twee bedrijven.
Sturings- en controlemogelijkheden
Wethouder financiën in Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).
Wethouder financiën is vice-voorzitter van de aandeelhouderscommissie (AHC) die wordt
gevormd door 9 aandeelhouders waaronder de drie grootste aandeelhouders: Rotterdam
(31,69%), Den Haag (16,55%) en Dordrecht (9,05%). De AHC heeft als doel om de
gecoördineerde betrokkenheid van de 53 aandeelhouders te borgen.
0,9% van de stemmen
Aandeelhouderschap is historisch gegroeid.
Via de reguliere P&C-cyclus.
Geen, anders dan standaard instrumenten zoals het stellen van vragen en aannemen van moties.
n.v.t.
Op 31 januari 2017 is de splitsing van Eneco in een netwerkbedrijf (Stedin) en een energiebedrijf
(Eneco) afgerond. De aandelen van Stedin dienen in handen te blijven van publieke
aandeelhouders maar dat geldt, na splitsing, niet meer voor de aandelen van Eneco.
Relatief belang
44.795 aandelen
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

1 jan 2017
31 dec 2017
1 jan 2017
31 dec 2017
(1)
(1)
€ 5.310
€ 2.583
€ 4.502
€ 3.968
miljoen
miljoen
miljoen
miljoen
(1) Betreft cijfers van het ongesplitste Eneco. Eneco is eind januari 2017 gesplitst in Eneco
Groep [productie- en leveringsbedrijf] en Stedin [netwerkbedrijf].
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Resultaat en
uitgekeerd dividend

Ontvangen dividend
vs. begroting

Resultaat na belastingen

Dividend per aandeel

2016 (1)

2017

2016 (1)

2017

€ 199 miljoen

€ 89 miljoen

€ 19,72

€ 5,64

2018
Begroot (2)

Werkelijk

€ 437.500

€ 253.000

(2) De dividendraming na splitsing is voor 50% toegerekend aan Eneco Groep en voor 50% aan
Stedin Groep.
Actuele risico’s

Risico’s voor Heemstede zijn met name financieel van aard in de zin dat de dividenduitkering
lager kan uitvallen. In het jaarverslag wordt ingegaan op de verschillende risico’s en de
beheersmaatregelen die genomen zijn.

Beleidsdoelen vs resultaten
Gezamenlijke
N.v.t.
beleidsdoelen 2018
Heemsteedse
In de voorjaarsnota 2018 (blz .4) is aangegeven dat de dividenduitkering 252.600 bedraagt.
beleidsdoelen 2018
Heemsteedse politieke
aandachtspunten
Geen specifiek aandachtspunt.

Meerlanden

Vorm samenwerking

Algemeen
NV

Samenwerkingspartners

Haarlemmermeer, Aalsmeer, Heemstede, Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude,
Diemen, Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout.

Onderwerp

Afvalinzameling en –verwerking, onderhoud openbare ruimte

Aard samenwerking

Dienstverleningsovereenkomst inzake afvalinzameling en –verwerking en onderhoud openbare
ruimte

Vertegenwoordigers in
bestuursorganen
Zeggenschap

Sturings- en controlemogelijkheden
Wethouder financiën in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA)
14% van de stemmen

Motieven voor
oprichting

Efficiënt werken, verminderen risico’s en kwetsbaarheid.

Informatiemomenten
raad

Meerlanden legt de begroting en de jaarrekening ter goedkeuring voor aan de AVA.
De jaarrekening bevat onder meer het voorgestelde dividend per aandeel.
Raadscommissie ontvangt collegebesluiten over de dienstverleningsovereenkomst. (DVO).

Sturingsmomenten
raad

Advies aan college over verlenging DVO.
De nieuwe DVO geldt vanaf 2018.

Lokale beleidsruimte

Het lokale afvalbeleid, dat door de raad wordt vastgesteld is betrokken bij de DVO.

Uittredingsmogelijkheden

Verkoop van de aandelen (geregeld in de statuten van Meerlanden). Onder meer vanwege de
aanwezigheid van de Milieustraat in Heemstede is uittreding gecompliceerd.

Financieel belang

Relatief belang
24.580 aandelen à € 46,00
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De jaarrekening 2018 wordt eerst vrijgegeven door Meerlanden rond 16 mei, ter voorbereiding op
de vergadering van aandeelhouders (AVA). Daarom worden hier de cijfers uit de vastgestlde
rekening 2017 weergegeven.
Jaarverslag (2017)

Resultaat en
uitgekeerd dividend

Ontvangen dividend
vs. begroting

Actuele risico’s

Gezamenlijke
beleidsdoelen 2018
Heemsteedse
beleidsdoelen 2018

(Heemsteedse)
politieke
aandachtspunten

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

1 jan 2017

31 dec 2017

1 jan 2017

31 dec 2017

€ 26.140.000

€ 27.049.000

€ 29.521.000

€ 29.562.000

Resultaat na belastingen

Dividend per aandeel

2016

2017

2016

2017

€ 2.694.000

€ 2.525.000

€ 8,81

€ 8,26

2018
Begroot

Werkelijk

€ 216.550

€ 203.000

Het financiële effect van de implementatie van het uniforme tarievenbeleid komt tot uiting vanaf
de begroting 2019 van Meerlanden. Invoering vindt gefaseerd plaats gedurende de periode 20192021. Voor Heemstede is sprake van een voordeel op de dienstverleningsovereenkomst.
Beleidsdoelen vs resultaten
Uitvoering van de DVO en in alle werkzaamheden duurzaamheid nastreven.
In 2018 zou volgens planning een proef starten met een nieuwe manier van inzameling van afval.
Na een ongelukkige start is de keuze gemaakt deze proef pas in 2019 van start te laten gaan.
Hierdoor hebben wij geen stappen kunnen maken in het behalen van de landelijke doelstelling.
Wij verwachten in 2019 de stappen inzichtelijk te maken om daarmee toe te kunnen werken naar
de doelstelling.
In 2018 is gewerkt door Meerlanden aan de Uniforme Tarieven. Hiermee is de tariefsopbouw voor
alle deelnemende gemeenten gelijk en transparant. Ook wordt gewerkt met hetzelfde
contractformat. Daarmee worden ook de contractopbouw en tarieven voor Bloemendaal en
Heemstede eenduidig.

B. Stichtingen en verenigingen
Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (Stg. Rijk)

Vorm samenwerking
Samenwerkingspartners
(aangeslotenen)

Onderwerp
Aard samenwerking

Vertegenwoordigers in
bestuursorganen
Zeggenschap

Motieven voor
oprichting

Algemeen
Stichting
Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, De Ronde Venen, Diemen, Heemskerk, Heemstede,
Hillegom, Lisse, Noordwijk, Ouder-Amstel, Uitgeest, Teylingen, Uithoorn, Velsen en OVERgemeenten (Oostzaan en Wormerland). Heemskerk is per 2018 aangesloten. Noordwijk en
Noordwijkerhout fuseren in 2019. Per 1 januari 2019 gaan Noordwijk en Noordwijkerhout verder
als de gemeente Noordwijk. Sinds 2013 participeerde Haarlemmerliede & Spaarnwoude niet
meer rechtstreeks in Stichting Rijk, maar sluit deze gemeente aan bij de gemeente Heemstede
met enkele aanbestedingen. Vanaf 2018 is deze samenwerking als gevolg van de aanstaande
fusie met de gemeente Haarlemmermeer vervallen.
Inkoop- en aanbesteding
Gezamenlijke uitvoering en delen van hulpbronnen (shared services).
Sturings- en controlemogelijkheden
De gemeentesecretaris van Heemstede maakt deel uit van het algemeen bestuur van de
Stichting Rijk.
1 van de 16 stemmen in het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur kan ook buiten
vergadering besluiten nemen, mist alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk
hun mening te uiten. De dagelijkse leiding van de stichting berust bij de directeur. De taken en
bevoegdheden van de directeur zijn vastgelegd in het directiestatuut. Aan de directeur is een
volmacht verleend. De volmacht is volledig.
Creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig gebied voor zelfstandige
gemeenten door het faciliteren van een regionaal inkoopbureau.
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Informatiemomenten
raad

Sturingsmomenten
raad
Lokale beleidsruimte

Uittredingsmogelijkheden

Jaarverslag (2017)

Rekeningresultaat

Het college geeft voor vaststelling van het jaarverslag en de begroting van Stichting Rijk in het
algemeen bestuur een zienswijze aan. Het algemeen bestuur van Stichting Rijk stelt vervolgens
de begroting en het jaarverslag vast, rekening houdend met de zienswijzen en de
stemverhouding binnen Stichting Rijk. De raad ontvangt het besluit hierover van het college ter
kennisname (C-stuk).
Geen andere dan de standaardinstrumenten zoals het stellen van vragen en aannemen van
moties.
Gemeenten stellen zelf het lokale inkoopbeleid vast en maken met Stichting Rijk een jaarplan
waarin wordt vastgesteld bij welke trajecten de gemeenten ondersteuning van Stichting Rijk
willen.
Beëindiging van het bestuurslidmaatschap is geregeld in de statuten. Beëindiging van de
samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Heemstede en Stichting Rijk kan door elk der
partijen met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar. De overeenkomst is vanaf april
2013 voor onbepaalde tijd, omdat de oorspronkelijk 4-jarige overeenkomst stilzwijgend is
verlengd.
Relatief belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

1 jan 2017

31 dec 2017

1 jan 2017

31 dec 2017

€ 386.264

€ 262.516*

€ 388.127

€ 252.544

*inclusief het nog te bestemmen resultaat
Resultaat voor bestemming
rekeningresultaat
2016
2017
- € 32.514

Bijdrage vs. begroting

- € 53.748

2018
Begroot

Werkelijk

€ 192.341

188.233

Actuele risico’s

De bij Stichting Rijk uitstaande waarborgsom (weerstandsvermogen) bedraagt € 10.230.

Gezamenlijke
beleidsdoelen 2018
Heemsteedse
beleidsdoelen 2018
Heemsteedse politieke
aandachtspunten

Beleidsdoelen vs. Resultaten
Vastleggen van het ambitieniveau van Stichting Rijk en die mede vormgeven in een
meerjarenraming.
Geen Heemsteedse beleidsdoelen in de zienswijze bij de begroting 2018 van Stichting Rijk
meegegeven.
Geen Heemsteedse aandachtspunten in de zienswijze bij de begroting 2018 van Stichting Rijk
meegegeven.
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Stichting Openbaar Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ)

Vorm samenwerking
Samenwerkingspartners
Onderwerp
Aard samenwerking

Vertegenwoordigers in
bestuursorganen
Zeggenschap
Motieven voor
oprichting
Informatiemomenten
raad
Sturingsmomenten
raad
Lokale beleidsruimte
Uittredingsmogelijkheden

Financiële bijdrage
Jaarverslag

Rekeningresultaat

Algemeen
Stichting
Gemeenten Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, Haarlemmermeer.
Onderwijs
Verzelfstandiging openbaar onderwijs
Sturings- en controlemogelijkheden
Geen vertegenwoordiger van Heemstede in het bestuur.
n.v.t.
Verzelfstandigen openbaar onderwijs.
 Begroting
 Jaarstukken
 Terugkoppeling uit regionale overleggen (incidenteel)
Begroting en jaarstukken ter informatie
Benoemen leden van de raad van toezicht
Ingrijpen bij taakverwaarlozing
n.v.t.
Uittreden is mogelijk. De raad kan besluiten het bestuur van één of meerdere scholen weer op
zich te nemen. Dat besluit kan voor het eerst na vijf jaar na het tijdstip waarop het bestuur over de
desbetreffende school aan de stichting is overgedragen.
Relatief belang
Jaarverslag (2017), jaarverslag 2018 is nog niet ontvangen.
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
1 jan 2017

31 dec 2017

1 jan 2017

31 dec 2017

€ 1.905.412

€ 2.047.663

€ 1.855.067

€ 1.962.374

Resultaat voor bestemming
rekeningresultaat
2016
2017
€ 177.051

Bijdrage vs. begroting

Actuele risico’s

€ 142.251

2018
Begroot

Werkelijk

€0

€0

Het risico voor de gemeente is dat de Stichting bestuurlijk niet goed functioneert en dat dit
gevolgen heeft voor het voortbestaan van het openbaar onderwijs. In de raad van 30 juni 2016 is
besloten tot een nieuwe bestuursvorm (inclusief statutenwijziging) per juli 2016 bestaande uit een
college van bestuur en een raad van toezicht.
Beleidsdoelen vs resultaten
Verzorgen kwalitatief goed onderwijs.

Gezamenlijke
beleidsdoelen 2018
Heemsteedse
Geen specifieke Heemsteedse beleidsdoelen/-resultaten.
beleidsdoelen 2018
Heemsteedse politieke Geen specifieke Heemsteedse aandachtspunten.
aandachtspunten
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C. Gemeenschappelijke regelingen
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
Algemeen
Vorm samenwerking
Gemeenschappelijke Regeling (GR)
Samenwerkings-partners Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest,
Velsen en Zandvoort
Onderwerp
Uitvoeren van wettelijke taken op het gebied van brandweerzorg en gezondheidszorg die in het
kader van de interregionale samenwerking of op basis van de Wet veiligheidsregio’s zijn
overgedragen aan de veiligheidsregio.
Aard samenwerking
Beleidsafstemming en gezamenlijke uitvoering
Sturings- en controlemogelijkheden
Vertegenwoordigers in
De burgemeester is lid van het algemeen bestuur. Daarnaast is de burgemeester lid van de
bestuursorganen
bestuurscommissie Openbare Veiligheid en de wethouder volksgezondheid van de
bestuurscommissie Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg.
Zeggenschap
4 van de 60 stemmen in het algemeen bestuur en bestuurscommissies. Door de opheffing van
de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude per 2019 daalt het aantal stemmen tot 58.
Zonder herschikking van de stemmen zou dit betekenen dat geen recht meer wordt gedaan
aan het uitgangspunt dat Haarlem en Haarlemmermeer samen niet meer dan de helft van de
stemmen krijgen. Om de balans te behouden en dicht te blijven bij het bestaande systeem van
stemverdeling wordt voorgesteld de stemverdeling aan te passen. In de nieuwe stemverdeling
is tevens het aantal stemmen van Beverwijk en Heemskerk meer in evenwicht gebracht met het
inwoneraantal. Daarmee is het verschil in aantal stemmen tussen Beverwijk en Heemskerk
enerzijds en anderzijds Velsen minder groot geworden.
Motieven voor oprichting Door intergemeentelijke samenwerking en een doelmatige organisatie en coördinatie uitvoering
geven aan:
taken op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing als
genoemd in de Wet veiligheidsregio’s;
taken op het gebied van bescherming en bevordering van de gezondheid van de
bevolking als genoemd in de Wet publieke gezondheid;
taken betrekking hebbende op hulpverlening bij ongevallen en rampen alsmede de
voorbereiding daarop zoals genoemd in de Wet veiligheidsregio’s;
de ingevolge de Wet Ambulancezorg (WAZ) noodzakelijke zorg en
ambulancehulpverlening.
Informatiemomenten
Begroting (elk jaar in voorjaar);
raad
Jaarstukken (elk jaar in voorjaar);
Twee maal per jaar een bestuursrapportage;
Geregeld informatiebijeenkomsten over actuele ontwikkelingen en feedback uit regionale
vergaderingen.
Sturingsmomenten raad Indienen zienswijze op begroting (elk jaar in voorjaar);
Indienen zienswijze op de jaarstukken (elk jaar in voorjaar).
Lokale beleidsruimte
Voor vaststelling van de begroting en het jaarverslag VRK wordt de zienswijze van de
gemeenteraden gevraagd. Het algemeen bestuur van de VRK stelt vervolgens de begroting en
het jaarverslag van de VRK vast, rekening houdend met de zienswijzen van de raden en de
stemverhouding binnen de VRK. Bestuursrapportages VRK worden ter kennisname gebracht
van de raadsleden. Daarnaast rapporteert de portefeuillehouders de raad mondeling over de
onderwerpen uit de bestuurscommissies.
Uittredingsmogelijkheden Verplichte samenwerking ex artikel 9 Wet veiligheidsregio’s

Financiële bijdrage
Jaarverslag

Relatief belang
Op basis van het inwoneraantal vormt Heemstede 5% van het totaal van de GR.
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
1 jan 2018
€ 3.379.000

Rekeningresultaat

31 dec 2018
€ 3.858.00

Resultaat voor bestemming
rekeningresultaat
2017
2018
€ 1.517.000
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€ 1.347.000

1 jan 2018
€ 39.989.000

31 dec 2018
€ 41.612.00

Hiervan verrekend met de
bijdrage gemeenten
2017
2018
€ 1.316.000
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Bijdrage vs. begroting

Actuele risico’s

Gezamenlijke
beleidsdoelen 2018
Heemsteedse
beleidsdoelen 2018
Heemsteedse politieke
aandachtspunten

2018
Begroot

Werkelijk

€ 1.745.300

€ 1.761.500

Op de pagina's 51 t/m 54 van de programmabegroting 2019 van VRK worden de risico’s en
beheersmaatregelen benoemd.
Beleidsdoelen vs. resultaten
Een toekomstbestendige organisatie om garant te staan voor een veilige en gezonde regio.
Er zijn geen aparte beleidsdoelen in de zienswijze meegegeven aan de VRK.
Er zijn geen aparte aandachtspunten in de zienswijze meegegeven aan de VRK.

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid (GBKZ)

Vorm samenwerking
Samenwerkingspartners
Onderwerp
Aard samenwerking

Vertegenwoordigers in
bestuursorganen
Zeggenschap
Motieven voor
oprichting
Informatiemomenten
raad
Sturingsmomenten
raad
Lokale beleidsruimte
Uittredingsmogelijkheden

Financiële bijdrage

Jaarverslag (2017)

Algemeen
Centrumgemeenteconstructie (GR)
Gemeenten Heemstede, Bloemendaal (centrumgemeente) en Zandvoort.
Haarlemmerliede en Spaarnwoude is per 1-1-2019 uit de GR getreden in verband met fusie met
de gemeente Haarlemmermeer.
Financiën: innen van belastingen
Delen van hulpbronnen (Shared Services)
Sturings- en controlemogelijkheden
Wethouder financiën in de Stuurgroep GBKZ
Onbepaald, in de GR zijn geen afspraken gemaakt over stemverhoudingen in de Stuurgroep.
Bevoegdheid tot vaststellen financieel en fiscaal beleid ligt nog steeds bij individuele gemeenten.
Efficiënter werken en organisatorische voordelen.
Bedrijfsplan (C-stuk, bij de start van het nieuwe kalenderjaar)
Jaarverslag (C-stuk, halverwege het jaar)
Een managementrapportage (C-stuk, in het najaar)
Geen, anders dan standaardinstrumenten zoals het stellen van vragen en het aannemen van
moties.
Bevoegdheid tot vaststellen/wijzigen financieel en fiscaal beleid (en daarmee de inhoudelijke
kaders voor de uitvoering door GBKZ) ligt bij individuele gemeenten.
Uittreding is enkel mogelijk met een opzegtermijn van twee jaar. De financiële gevolgen van
uittreding zijn voor rekening van de uittredende gemeente. In aanloop naar 1-1-2019 speelt dit
voor Haarlemmerliede. Over de afhandeling hiervan heeft een onafhankelijk extern deskundige
geadviseerd en dit proces wordt tijdig afgerond.
Relatief belang
Op basis van het inwoneraantal en het aantal aanslagregels vormt Heemstede ongeveer 35%
van het totaal van deze GR. De bijdrage aan de GBKZ is opgenomen inclusief proces- en
griffiekosten en geïnde kosten en rente van dwangbevelen.
GBKZ maakt onderdeel uit van de gemeente Bloemendaal en publiceert geen eigen balans. De
bijdrage aan GBKZ is opgenomen inclusief proces- en griffiekosten en inclusief de geïnde kosten
en rente van dwangbevelen.
2016
2017
Werkelijk

Werkelijk

€ 607.000

€ 630.000

Bijdrage

Actuele risico’s

2018
Begroot

Werkelijk

€ 636.000

€ 595.000

Per de waardering van WOZ objecten wordt per 2022 nieuwe wetgeving van kracht. Ook worden
er hogere eisen aan de informatisering gesteld. GBKZ zal uiterlijk in het Bedrijfsplan 2019 de
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gevolgen in beeld brengen. Het Bedrijfsplan 2019 is begin 2019 beschikbaar (C-stuk).
Beleidsdoelen vs. Resultaten
Gezamenlijke
In het bedrijfsplan worden de risico’s benoemd.
beleidsdoelen 2018
Heemsteedse
Geen andere doelen dan gezamenlijke doelen.
beleidsdoelen 2018
Heemsteedse politieke Geen lokale politieke aandachtspunten
aandachtspunten

Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)

Vorm samenwerking
Samenwerkingspartners
Onderwerp
Aard samenwerking

Vertegenwoordigers in
bestuursorganen
Zeggenschap
Motieven voor
oprichting

Informatiemomenten
raad
Sturingsmomenten
raad
Lokale beleidsruimte
Uittredingsmogelijkheden

Financiële bijdrage
Jaarverslag

Rekeningresultaat

Algemeen
Gemeenschappelijke Regeling (GR)
Gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort
Sociale werkvoorziening
Beleidsafstemming en gezamenlijke uitvoering
Sturings- en controlemogelijkheden
Wethouder sociaal domein is lid van het bestuur
Onbepaald, in de GR zijn geen afspraken gemaakt over stemverhoudingen in stuurgroep.
Bevoegdheid tot vaststellen financieel en fiscaal beleid ligt nog steeds bij individuele gemeenten.
Uitvoering en behartiging van de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen van de
deelnemende gemeenten op het gebied van de sociale werkvoorziening en zorg voor een zo
efficiënt en effectief mogelijke uitvoering van de bij of krachtens de Wet sociale werkvoorziening
opgedragen taken.
Begroting (elk jaar in voorjaar)
Jaarstukken (elk jaar in het voorjaar)
Indienen zienswijze op begroting (elk jaar in voorjaar)
N.v.t.
Een deelnemende gemeente kan uittreden, indien de colleges van twee derde van de
deelnemende gemeenten daarmee instemmen. De uittreding kan slechts plaatsvinden met
ingang van de dag waarop de nieuwe zittingsperiode van het bestuur aanvangt.
Relatief belang
De gemeente Heemstede participeert voor circa 8% in deze gemeenschappelijke regeling op
basis van toegekende integratie-budgetten Participatiewet (WSW-deel).
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
1 jan 2017

31 dec 2017

1 jan 2017

31 dec 2017

€ 6.376.454

€ 6.589.242

€ 6.663.634

€ 4.900.272

Resultaat voor bestemming
rekeningresultaat
2016
2017
€ 156.563

Bijdrage vs. begroting

Actuele risico’s

Hiervan verrekend met de
bijdrage gemeenten
2016
2017

€ 212.788

0

0

2018
Begroot

Werkelijk

€ 11.000

nnb

De GR noemt in de begroting 2018 als risico’s:
Eventuele verslechtering van de situatie waardoor de geprognosticeerde omzet voor 2019 niet
kan worden gerealiseerd; ontwikkeling politieke landschap in 2019 en welke beleidskeuzes op
landelijk niveau worden gemaakt, met name over de Participatiewet; afwijkingen van eerder
gemaakte afspraken op het cao akkoord 2016-2018 wat resulteert in een loonkostenstijging;
aanvullende bijdrage nodig indien integratie-uitkering Participatiewet (WSW deel) niet toereikend
is; rentestijging die van invloed is op de rentelasten; geen definitieve zekerheid over vrijstelling
Vpb plicht.
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Gezamenlijke
beleidsdoelen 2018
Heemsteedse
beleidsdoelen 2018
Heemsteedse politieke
aandachtspunten

Beleidsdoelen vs resultaten
Zorg voor een zo efficiënt en effectief mogelijke uitvoering van de bij of krachtens de Wet Sociale
Werkvoorziening opgedragen taken.
Geen andere doelen dan gezamenlijke doelen.
Geen lokale politieke aandachtspunten.
Toekomstperspectief sociale werkvoorziening en de daaruit afgeleide huisvestingsbehoefte.

Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten “West-Kennemerland”

Vorm samenwerking
Samenwerkingspartners
Onderwerp
Aard samenwerking

Vertegenwoordigers in
bestuursorganen
Zeggenschap
Motieven voor
oprichting

Informatiemomenten
raad
Sturingsmomenten
raad
Lokale beleidsruimte
Uittredingsmogelijkheden

Algemeen
Gemeenschappelijke Regeling (GR)
Gemeenten Heemstede, Heemskerk, Velsen, Beverwijk, Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort.
Haarlemmerliede en Spaarnwoude treedt per 1 januari 2019 uit de GR.
Onderwijs: leerplichtadministratie, leerplichthandhaving en RMC (regionale meld- en
coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten).
Beleidsafstemming en gezamenlijke uitvoering
Sturings- en controlemogelijkheden
Wethouder onderwijs in gemeenschappelijk orgaan, ambtenaar in regiegroep.
Elke gemeente heeft 1 stem
Organisatorische voordelen: verminderen kwetsbaarheid, deskundigheidsbevordering en
daarmee kwaliteit en dienstverlening op hoger plan brengen.
Daarnaast: grensoverstijgende problematiek vraagt om een regionale afstemming, aansturing en
uitvoering + efficiënter werken.
 Begroting (elk jaar in voorjaar)
 Jaarstukken (elk jaar in het voorjaar)
 Terugkoppeling uit regionale overleggen (incidenteel)
Indienen zienswijze op het jaarverslag 2018 (29 mei 2019)
Indienen zienswijze op de begroting 2020 (29 mei 2019)
In gemeenschappelijke regeling wordt onderscheid gemaakt tussen 3 takenpakketten (percelen).
Gemeenten kunnen kiezen welke ze afnemen. Heemstede neemt alle 3 percelen af.
Uittreding is de eerste 3 jaar (tot 1 januari 2017) in principe niet mogelijk. Daarna wel door besluit
van college met opzegtermijn van één jaar. Gemeenschappelijk orgaan regelt financiële
afhandeling. Uitgangspunt is dat uittredende gemeente opdraait voor kosten die gevolg zijn van
uittreding.
Relatief belang

Financieel belang

De (onderstaande) bijdrage betreft de bijdrage voor perceel 1 en 2 (Centrale Administratie en
Leerplicht). De betaling van de leerwerktrajecten (perceel 3) vindt plaats per traject c.q.
geplaatste jeugdige. Deze gelden worden gedekt door de integratie-uitkering sociaal domein.

Jaarverslag

Rekeningresultaat

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

1 jan 2018

31 dec 2018

1 jan 2018

31 dec 2018

€ 316.682

€ 210.675

€0

€ 78.651

Resultaat voor bestemming
rekeningresultaat
2017
2018
€0

Bijdrage vs. begroting

Hiervan verrekend met de
bijdrage gemeenten
2017
2018

€0

€ 64.722

€ 66.081

2018
Begroot

Werkelijk

€ 66.017

€ 66.081

Actuele risico’s

Geen.

Gezamenlijke
beleidsdoelen 2018

Beleidsdoelen vs resultaten
Terugdringen ongeoorloofd verzuim en voorkomen van voortijdig schooluitval + realiseren
herplaatsingen.
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Heemsteedse
beleidsdoelen 2018
Heemsteedse politieke
aandachtspunten

Relatief verzuim blijft op hetzelfde niveau of wordt verder teruggedrongen. Geen absoluut
verzuim.
In de raadsvergadering van 28 juni 2018 is geen nadere zienswijze meegegeven, anders dan in
te stemmen met de begroting 2019 en kennis te nemen met het jaarverslag 2017.

Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Vorm samenwerking
Samenwerkingspartners
Onderwerp
Aard samenwerking

Vertegenwoordigers in
bestuursorganen
Zeggenschap

Motieven voor
oprichting
Informatiemomenten
raad
Sturingsmomenten
raad
Lokale beleidsruimte
Uittredingsmogelijkheden

Algemeen
Gemeenschappelijke Regeling (GR)
Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort
Verkeer en vervoer: vanuit een Regionaal Mobiliteitsfonds voorbereiden en uitvoeren van
mobiliteitsprojecten met regionaal belang.
Beleidsafstemming en gezamenlijke uitvoering
Sturings- en controlemogelijkheden
Wethouder verkeer
Projectvoorstellen worden ter besluitvorming voorgelegd aan de raden van de deelnemers.
Goedkeuring vindt plaats bij akkoord van meerderheid van de raden. In alle gevallen moet de
raad waar het project zich bevindt in ieder geval akkoord zijn.
Bereiken hoger ambitieniveau: samen meer realiseren, o.a. dankzij sterkere lobby.
Gezamenlijk optrekken in grensoverschrijdende projecten.
Eens per kwartaal informeert de stuurgroep de raden met een rapportage waarin de planning,
budget en eventuele risico’s staan. Daarnaast is er een begroting, jaarverslag en jaarplan.
Voorstellen nieuwe projecten.
De hiervoor genoemde documenten.
Projectvoorstellen op eigen grondgebied vereisen goedkeuring van de raad.
Uittreding is mogelijk met een opzegtermijn van minimaal één jaar. Verplichtingen die
voortvloeien uit reeds genomen besluiten over projecten moeten worden nagekomen. Hiervoor
wordt een onafhankelijke registeraccountant ingehuurd.
Relatief belang

Financieel belang

Jaarverslag

Rekeningresultaat

De vier deelnemende gemeenten storten jaarlijks een bijdrage in het fonds, gerelateerd aan het
aantal inwoners. Heemstede stort in de periode 2013 t/m 2027 in totaal € 2.372.000.
Eigen vermogen
1 jan 2018

31 dec 2018

1 jan 2018

31 dec 2018

€ 3.964.000

€ 4.902.000

€ 49.000

€0

Resultaat voor bestemming
rekeningresultaat
2017
2018
€ 530.000

Bijdrage vs. begroting

Actuele risico’s

Vreemd vermogen

Hiervan verrekend met de
bijdrage gemeenten
2017
2018

€ 938.000

€0

€0

2018
Begroot

Werkelijk

€ 142.000

€ 142.000

Er hebben zich geen bijzondere risico’s voorgedaan met een financiële impact.

Beleidsdoelen vs resultaten
Verbeteren fietsparkeren stations, verbeteren regionale doorstroming met DVM, verbeteren
doorstroming openbaar vervoer, verbetering regionale routekeuzes door bewegwijzering,
Ontbrekende fietsschakels oplossen (onderzoek en ontwerp), oplossingen vinden voor
infrastructurele knelpunten.
Heemsteedse
Verbeteren fietsparkeren station Heemstede-Aerdenhout, instandhouding en optimalisaties
beleidsdoelen 2018
verkeersafwikkeling met DVM, Regionale bewegwijzering verbeteren en ontlasting van enkele
drukke Heemsteedse wegen door beïnvloeding routekeuze.
Heemsteedse politieke Regelmatige rapportage voortgang (kwartaalrapportage),
aandachtspunten
Gezamenlijke
beleidsdoelen 2018
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Omgevingsdienst IJmond

Vorm samenwerking
Samenwerkingspartners
Onderwerp
Aard samenwerking

Vertegenwoordigers in
bestuursorganen
Zeggenschap
Motieven voor
oprichting
Informatiemomenten
raad
Sturingsmomenten
raad
Uittredingsmogelijkheden
Financiële bijdrage

Jaarverslag

Rekeningresultaat

Algemeen
Gemeenschappelijke Regeling (GR)
Beemster, Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Haarlem, Heemskerk, Heemstede,
Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerveer en
Zandvoort en de Provincie Noord-Holland
Uitvoerende taken op het gebied van bouwen, ruimte en milieu
Beleidsafstemming en gezamenlijke uitvoering
Sturings- en controlemogelijkheden
De wethouder volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing is lid van het
Algemeen Bestuur. De gemeente Heemstede neemt vanaf 1 mei 2017 deel aan de GR.
Per deelnemer 1 stem
Wettelijke verplichting voor het basispakket
 Begroting (elk jaar in voorjaar)
 Jaarstukken (elk jaar in het voorjaar)
 Milieujaarverslag
 Indienen zienswijze op begroting (elk jaar in voorjaar)
 Indienen zienswijze op de jaarstukken (elk jaar in voorjaar)
Voor zover het de GR betreft: geen
Relatief belang
In de GR zijn de basistaken inclusief de WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ) taken
opgenomen (1.115 uur à € 78,70 = € 87.751 afgerond). Daarnaast is er nog een
dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor 1.863 uur overige taken à € 78,70 = € 146.618
afgerond en voor controle drank- en horecawet 300 uur à € 78,70 = € 23.610). De DVO is géén
onderdeel van de gemeenschappelijke regeling.
Eigen vermogen
1 jan 2018

31 dec 2018

1 jan 2018

31 dec 2018

€ 558.225

€ 509.260

€ 8.546.628

€ 8.551.522

Resultaat voor bestemming
rekeningresultaat
2017
2018
€ 13.416

Bijdrage vs.
begroting(*)

Vreemd vermogen

Hiervan verrekend met de
bijdrage gemeenten
2017
2018

€ 10.512

€ 13.416

€ 10.512
(voorstel)

2018
Begroot

Werkelijk

€ 238.035

€ 233.117

(* de bijdragen zijn inclusief de DVO maar exclusief de controle Drank- en Horecawet)
Actuele risico’s

Gezamenlijke
beleidsdoelen 2019

Op pagina 11 van de begroting 2019 van de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) zijn de risico's
benoemd.
Beleidsdoelen vs resultaten
Uitvoering basispakket inclusief WABO taken. Onder het basispakket gaat het om de RUD taken
(regionale uitvoeringsdienst) zoals vergunningverlening, toezicht en handhaving en toezicht
bodemsanering. Daarnaast is er een contactfunctionaris aangesteld.
Geen aparte beleidsdoelen geformuleerd

Heemsteedse
beleidsdoelen 2019
Heemsteedse politieke Geen aparte aandachtspunten meegegeven
aandachtspunten
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7. Paragraaf grondbeleid
Faciliterend grondbeleid
Het grondbeleid kan grote financiële risico’s voor de financiële positie met zich meebrengen, wanneer de
gemeente besluit een grondpositie in te nemen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Bij grondbeleid wordt onderscheid
gemaakt tussen actief en faciliterend grondbeleid. Actief grondbeleid houdt in dat de gemeente zelf grond
verwerft, bouwrijp maakt en uitgeeft. Bij faciliterend grondbeleid stelt de gemeente voorwaarden aan de
ontwikkeling van grond in eigendom van derden, bijvoorbeeld projectontwikkelaars. In dat geval stelt de
gemeente de planologische grenzen vast van de ontwikkelingsmogelijkheden. Projectontwikkelaars en andere
initiatiefnemers zijn gebonden aan de planologische grenzen die worden vastgelegd in structuurvisies en
bestemmingsplannen. Heemstede kent geen grote uitbreidingslocaties. Er is sprake van faciliterend grondbeleid.
De uitvoering van de diverse projecten wordt overgelaten aan private partijen. Hiermee worden de financiële
risico's voor de gemeente ondervangen. De gemeente houdt de regie over de beoogde ruimtelijke
ontwikkelingen via de bestemmingsplannen.

Kostenverhaal bij ruimtelijke ontwikkelingen
Het kostenverhaal (verhaal van de door de gemeente te maken exploitatiekosten in het kader van een ruimtelijke
ontwikkeling (woningbouwplan), zoals bijvoorbeeld de kosten voor de herinrichting van de openbare ruimte) kan
de gemeente zowel langs publiekrechtelijke (via een exploitatieplan) als privaatrechtelijke weg (via een
anterieure overeenkomst) regelen. In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het kostenverhaal verplicht gesteld (in
de praktijk wordt gesproken over de Grondexploitatiewet (Grex-wet) dat in feite een onderdeel van de Wro is). Een exploitatieplan is
verplicht, tenzij het kostenverhaal anderszins (bijvoorbeeld door een overeenkomst) is verzekerd. Bij de
Heemsteedse ontwikkelingen is en wordt het kosterverhaal via privaatrechtelijke (anterieure) overeenkomsten
geregeld.

Beleid uitgifte gemeentegrond
Heemstede heeft relatief weinig uitgeefbare grond in haar bezit. Het aantal uitgiftes van gemeentegrond is dan
ook beperkt. Het gaat dan meestal om snippergroen. Volgens het door de raad vastgestelde gronduitgiftebeleid
wordt snippergroen verkocht als het gaat om niet-strategisch en niet-functioneel openbaar groen dat niet
bepalend is voor de verkavelingsopzet en het bijbehorend groen beeld, en er geen kabels en leidingen in het
desbetreffende perceel liggen. Op de bijbehorende uitgiftekaarten zijn de voor uitgifte vatbare gronden
aangegeven. Snippergroen wordt verkocht op aanvraag. Door de verkoop van deze stroken groen kunnen de
onderhoudskosten voor de gemeente worden teruggebracht.
In december 2016 is besloten in alle gevallen van gronduitgifte de grondprijs door middel van taxatie te bepalen.
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Overzicht projecten in uitvoering in 2018.
Bij onderstaande projecten is sprake van faciliterend grondbeleid.
Projecten in uitvoering

Stand van zaken

Havendreef

De woningen van fase 1 zijn opgeleverd en bewoond; de grond openbare
ruimte moet nog aan de gemeente worden geleverd.
De woningen, appartementen en parkeerkelder van fase 2 zijn in aanbouw;
de (terug)levering van de grond openbare ruimte volgt na oplevering.

Slottuin

De omgevingsvergunning voor de woningen en appartementen is medio
2018 verleend. Aansluitend is de bouw van de woningen gestart.

De Posterij

De appartementen zijn begin 2018 opgeleverd en bewoond. De aankoop en
levering van de grond voor het aangrenzende speelterrein zal naar
verwachting in het eerste kwartaal van 2019 plaatsvinden.

Watermuziek / Spaarnelicht

Alle woningen van plandeel Watermuziek zijn opgeleverd en bewoond; de
grond openbare ruimte is aan de gemeente (terug)geleverd.
Voor de twee appartementengebouwen met parkeergarage van plandeel
Spaarnelicht is op 31 mei 2018 een omgevingsvergunning verleend. De
bouw van de appartementen is eind 2018 gestart. De (terug)levering van
grond openbare ruimte volgt na oplevering.
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8. Paragraaf taakstellingen
Conform het advies van onze toezichthouder, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, opgenomen in de
“Kaderbrief financieel toezicht 2017” is in deze jaarstukken een aparte paragraaf taakstellingen opgenomen. In
deze paragraaf wordt in één oogopslag de opgenomen bezuinigingen c.q. taakstellingen zichtbaar, die verspreid
in de primaire begroting op programmaniveau zijn opgenomen. Thans wordt gerapporteerd over de realisatie
van de bezuinigingen c.q. taakstellingen 2018.
Taakstelling sociaal domein
In het Beleidsplan Sociaal Domein 2015 t/m 2018 is als uitgangspunt opgenomen dat de uitvoering van de taken
op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet wordt
uitgevoerd binnen de daartoe door het Rijk verstrekte uitkeringen.
Realisatie
Het uitgangspunt is dat de structurele taken binnen het sociaal domein worden gedekt via de structurele
(ontschotte) middelen. Het Heemsteedse beleid (incl. uitvoeringskosten) is in 2018 gerealiseerd binnen de
beschikbare financiële middelen. Er is sprake van een overschot van € 898.000. Dit bedrag is toegevoegd aan
de reserve decentralisaties Wmo en Jeugdwet.
Stelpost onderuitputting kapitaallasten € 200.000
In de begroting 2018 is een stelpost onderuitputting kapitaallasten opgenomen van € 200.000. Op basis van
ervaringscijfers blijkt dat de geraamde jaarlasten (kapitaallasten) voortvloeiende uit nieuwe investeringen
jaarlijks lager uitvallen dan geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt doordat investeringen later worden
uitgevoerd dan geraamd. Conform de nota activabeleid, vastgesteld in de raad, worden investeringen
afgeschreven in het eerstvolgende jaar nadat de investering heeft plaatsgevonden. Samengevat: een investering
in december 2017, wordt conform de nota activabeleid, met ingang van 2018 afgeschreven.
Realisatie
In de voorjaarsnota 2018 (blz 6) is gemeld dat dit voordeel in 2018 is gerealiseerd.
Bezuiniging verkoop gemeentelijke eigendommen € 38.500
Op 28 juni 2012 heeft de gemeenteraad van Heemstede de motie “Beperkte OZB-stijging” aangenomen. In deze
motie is o.a. aangegeven voorzieningen efficiënter te organiseren. Met name wordt hier gedoeld op het
gemeentelijk onroerend goed dat voor diverse doeleinden wordt ingezet en gebruikt. In de begroting 2018 is een
nog te realiseren bezuiniging opgenomen van € 38.500.
Realisatie
In de najaarsnota 2018 (blz. 13) is aangegeven dat deze taakstelling in 2018 niet kan worden ingevuld en is voor
2018 afgeraamd.
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Balans en toelichting op de balans

Balans
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Balans per 31 december 2018
2018

2017

0

0

58.343.386
22.272.145

56.084.721
20.360.920

20.130.233

20.016.629

15.941.008

15.707.172

2.194.711
1.816.666
51.470
326.575

2.279.170
1.816.666
147.296
315.208

60.538.097

58.363.891

2.436
2.436

418
418

2b Uitzettingen korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen
Uitzettingen in 's Rijks schatkist
Overige vorderingen
Rekening courantsaldi niet financiële instellingen*

6.308.143
3.962.842
601.433
1.730.061
13.807

5.999.600
4.600.480
916
1.398.204
0

2c Liquide middelen
Kassaldi
Banksaldi

1.646.837
24.696
1.622.141

30.887
30.887
0

2d Overlopende activa
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid
Overige overlopende activa

2.220.893
12.328
1.249.534
959.031

1.826.411
59.013
191.961
1.575.437

10.178.309

7.857.316

70.716.406

66.221.207

ACTIVA
1. Vaste activa
1a Immateriële vaste activa

1b Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut
Investeringen met een economisch nut, waarvoor
ter bestrijding van de kosten een heffing kan
worden geheven
Investeringen in de openbare ruimte met
een maatschappelijk nut
1c Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen (deelnemingen)
Leningen aan derden (woningbouwcorporaties)
Overige langlopende leningen

totaal vaste activa

2. Vlottende activa
2a Voorraden
Gereed product en handelsgoederen

totaal vlottende activa
TOTAAL ACTIVA


Balans

In de balans zijn ter verbetering van het inzicht voor de gebruiker in de jaarrekening presentatiecorrecties gemaakt.
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Balans per 31 december 2018
2018

2017

22.615.824
4.482.592
17.633.153
500.079

22.371.949
6.717.599
14.947.956
706.394

9.202.812

9.012.677

28.871.105
28.705.335
165.770

23.446.163
23.280.393
165.770

60.689.741

54.830.789

4b Netto vlottende schulden korter dan één jaar
Banksaldi
Overige schulden
Kasgeldlening

6.955.128
0
3.955.128
3.000.000

7.258.485
4.828.973
2.429.512
0

4d Overlopende passiva

3.071.537

4.131.933

10.026.665

11.390.418

70.716.406

66.221.207

PASSIVA
3. Vaste passiva
3a Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Gerealiseerde resultaat
3b Voorzieningen

3c Vaste schulden
Onderhandse leningen
Waarborgsommen

totaal vaste passiva

4. Vlottende passiva

totaal vlottende passiva
TOTAAL PASSIVA
Borg- en of garantstellingen aan natuurlijke personen

Balans

77.223.641
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Toelichting op de balans
Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting
en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening 2018, waarin door de
gemeenteraad op 20 december 2017 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het
financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld. Daarnaast zijn van
betekenis de nota activabeleid 2017 en de nota reserves en voorzieningen – weerstandsvermogen 2014.
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen
tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden
slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden
voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de rekening
bekend zijn geworden.
Dividendopbrengsten en deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar
gesteld wordt.
Toelichting op de balans
Onderstaand worden de diverse posten van de balans nader gespecificeerd. In de toelichting is de nummering
van de balansposten aangehouden.

ACTIVA
1.

Vaste activa

1a

Immateriële vaste activa

Grondslag:
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met
de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en
ontwikkeling kunnen worden geactiveerd en in maximaal 5 jaar afgeschreven. De kosten van het afsluiten van
geldleningen en het saldo agio en disagio worden in één keer ten laste van de exploitatie gebracht.
De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:
Boekwaarde per Boekwaarde per
31-12-2018
31-12-2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal
0

Kosten afsluiten geldleningen/saldo agio en disagio
Kosten onderzoek en ontwikkeling
Bijdrage aan activa in eigendom van derden

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer:

Kosten afsluiten geldleningen/
saldo agio en disagio

Boekwaarde
01-01-2018
0
0

Investeringen

Desinvesteringen
0
0
0
0

Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2018
0
0
0
0

Kosten onderzoek en ontwikkeling

0

0

0

0

0

Bijdrage aan activa in eigendom van derden
Totaal

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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1b

Materiële vaste activa

Grondslag:
Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de
openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die op enigerlei wijze
kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut.
De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie.
De afschrijvingstermijnen van de (im)materiële vaste activa zijn vastgesteld bij raadsbesluit 26 januari 2017 via
de Nota activabeleid 2017. Kunstvoorwerpen met een cultuur-historische waarde worden niet geactiveerd.
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:
Boekwaarde per Boekwaarde per
31-12-2018
31-12-2017
0
0
22.272.145
20.360.920

Investeringen met een economisch nut
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van
de kosten een heffing kan worden geheven

20.130.233

20.016.629

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

15.941.008

15.707.172

58.343.386

56.084.721

Totaal
Investeringen met een economisch nut

Grondslag:
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die
gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van
ingebruikneming in principe lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt
gehouden met een eventuele restwaarde. Op grond wordt niet afgeschreven.
Op grond van artikel 65 van het BBV wordt bij de waardering van de vaste activa rekening gehouden met een
vermindering van hun waarde, indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is.
Op de waarde van activa met economisch nut mogen reserves niet meer in mindering worden gebracht.
Investeringssubsidies en andere bijdragen van derden mogen wel in mindering worden gebracht.
Compensabele BTW wordt niet geactiveerd.
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer:

Gronden en terreinen
Woonruimten*
Bedrijfsgebouwen
1Grond-, weg en
waterbouwkundige werken
Vervoermiddelen
Machines, apparaten, installaties
Overige materiële vaste activa
Totaal

Boekwaarde
01-01-2018
0
2.367.684
377.446
13.207.193

0
53.082
3.099.597

2.564.491

72.072

286.074

55.522
465.776
1.322.808
20.360.920

195.046
347.081
120.621
3.887.499

26.886
114.331
473.917
1.739.274

Investeringen

DesInvestering
0
237.000

237.000

Afschrijvingen
0
9.678
828.388

Bijdragen
derden

Boekwaarde
31-12-2018
0
0 2.367.684
183.850
15.478.402

2.350.489
223.682
698.526
969.512
0 22.272.145

*Het betreft hier de verkoop van een woning

Per saldo is de totale investering (€ 3.887.499 -/- € 237.000) € 3.650.499. De belangrijkste investeringen staan
in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in
2018 daadwerkelijk bestede danwel ontvangen bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2018 ten laste van het
krediet is gebracht.
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Beschikbaar
gesteld krediet
0
445.000
161.000
3.428.889
200.500
703.000
203.000
5.141.389

Mobiele werkplekken
Vervangen switches en firewalls
Aanpassingen multifunctioneel gebouw Plein1
Aanschaf personenbussen
Aankoop gebouw Kerklaan 61 (vm politiebureau)
Berging en toiletgroep Oude Slot

Werkelijk
besteed 2018
0
187.714
118.065
2.283.894
195.046
705.296
105.408
3.595.423

Cumulatief
ten laste van
krediet
0
187.714
118.065
3.366.576
195.046
705.296
203.766
4.776.463

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden
geheven
Grondslag:
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die
gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van
ingebruikneming in principe lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt
gehouden met een eventuele restwaarde. Op grond wordt niet afgeschreven.
Ter bestrijding van de kosten wordt een heffing geheven.
Op grond van artikel 65 van het BBV wordt bij de waardering van de vaste activa rekening gehouden met een
vermindering van hun waarde, indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is.
Op de waarde van activa met economisch nut mogen vanaf 1-1-2004 reserves niet meer in mindering worden
gebracht. Investeringssubsidies en andere bijdragen van derden mogen wel in mindering worden gebracht.
Compensabele BTW wordt niet geactiveerd. De afschrijvingstermijn van riolering is met ingang van 2014 van 60
jaar naar 70 jaar gebracht (raadsbesluit 27 juni 2013). De levensduur is onder meer verlengd door toepassing
van nieuwe technieken.
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer:

Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg en
waterbouwkundige werken
Vervoermiddelen
Machines, apparaten, installaties
Overige materiële activa
Totaal

Boekwaarde
01-01-2018
0
93.554
19.746.359
10.352
58.721
107.643
20.016.629

Boekwaarde
Bijdragen
31-12-2018
derden
0
0
0
88.789
4.765

Desinvesteringen

Investeringen

Afschrijvingen

0
651.615

57.596
709.211

0

565.890
2.070
13.025
9.857
595.607

0

19.832.084
8.282
45.696
155.382
20.130.233

Per saldo is de totale investering € 709.211. De belangrijkste investeringen staan in onderstaand overzicht
vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2018 daadwerkelijk
bestede bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2018 ten laste van het krediet is gebracht.

Beschikbaar
gesteld krediet
0
1.500.000
1.500.000

Riolering Rivierenwijk Noord*

Werkelijk
besteed 2018
0
810.409
810.409

Cumulatief
ten laste van
krediet
0
912.840
912.840

* Bij deze investering geldt dat er zowel componenten economisch nut (met heffing) als maatschappelijk nut
voorkomen, maar de investering is als geheel opgenomen bij economisch nut omdat daar voor wat betreft de uitgaven
2018 het grootste aandeel in zit.
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Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de staat van geactiveerde kapitaaluitgaven in het
bijlagenboek of de lijst met lopende en afgesloten kredieten achter in dit boekwerk.
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Grondslag:
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die
gevallen wordt op het saldo afgeschreven.
Vanaf het boekjaar 2017 moeten investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut op dezelfde
wijze worden behandeld en verantwoord als investeringen met een economisch nut.
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer:
Boekwaarde
01-01-2018
Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg en
waterbouwkundige werken
Overige materiële vaste activa
Totaal

Desinvesteringen

Investeringen

0
72.008

0

15.593.990
41.174
15.707.172

1.274.068
100.324
1.374.392

Afschrijvingen

Bijdragen
derden

Boekwaarde
31-12-2018

0

0
6.001

0

0
66.007

87.797

0

1.039.434
7.324
1.052.759

15.740.827
134.174
15.941.008

87.797

Per saldo is de totale investering (€ 1.380.393 -/- € 87.797) € 1.186.271. De belangrijkste investeringen staan in
onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2018
daadwerkelijk bestede bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2018 ten laste van het krediet is gebracht.

Beschikbaar
gesteld krediet
Herinrichting Wilhelminaplein
Beschoeiing Van Merlen en Ringvaart
Renovatie openbare verlichting 2017
Uitbreiding bushaltes
Renovatie en aanleg speellocaties
Verkeersveiligheide rondom scholen

560.000
1.190.000
183.300
136.200
200.000
200.000
2.469.500

Werkelijk
besteed 2018
72
181.109
136.053
119.295
116.052
119.954
117.055
789.518

Cumulatief
ten laste van
krediet
562.466
1.186.678
124.045
131.503
161.221
188.354
2.354.267

Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de staat van geactiveerde kapitaaluitgaven in het
bijlagenboek of de lijst met lopende en afgesloten kredieten achterin dit boekwerk.
Erfpacht
Aan Watersportvereniging Van Merlenhaven is in erfpacht uitgegeven:
a. de jachthaven met bijbehorende terreinen, gelegen te Heemstede aan het Heemsteeds Kanaal nabij het
complex Spaarneborgh, kadastraal bekend gemeente Heemstede, sectie A nummer 9061, groot ongeveer
3.170m2;
b. de jachthaven met bijbehorende terreinen en opstallen, gelegen te Heemstede aan de van Merlenvaart nabij
de Sportparklaan, kadastraal bekend gemeente Heemstede sectie C nummers 2931 en 2892, tezamen groot
10.618m2.
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1c

Financiële vaste activa

Grondslag:
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen de
verkrijgingsprijs. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Participaties
in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het BBV)
zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt
structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke
afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.
Van een “deelneming” is krachtens artikel 1d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal
van een NV of BV.
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2018 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
Boekwaarde
01-01-2018
Kapitaalverstrekkingen aan:
Deelnemingen
Gemeenschappelijke regelingen
Overige verbonden partijen

Boekwaarde
31-12-2018

Aflossingen/afschrijvingen

Investeringen

1.816.666

1.816.666

0
Leningen aan:
Openbare lichamen
Woningbouwcorporaties
Deelnemingen
Overige verbonden partijen

0

147.296

0

95.826

51.470

315.208

30.000

18.633

326.575

2.279.170

30.000

114.459

2.194.711

Overige langlopende leningen
Totaal
De deelnemingen bestaan per 31-12-2018 uit:
Deelneming Meerlanden NV
Aandelenkapitaal NV BNG
Aandelenkapitaal NV Eneco Energie

1.519.029
277.761
19.876
1.816.666

De leningen aan woningbouwcorporaties bestaan per 31-12-2018 uit:
Pré Wonen; grond

De overige langlopende leningen bestaan per 31-12-2018 uit:
Verstrekte startersleningen
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2.

Vlottende activa

2a

Voorraden

Grondslag:
Het gereed product en de handelsgoederen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen de
verkrijgingsprijs. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar marktwaarde.
De onderhanden werken zijn opgenomen tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de
opbrengst wegens verkopen.
De in de balans opgenomen gereed product en handelsgoederen kunnen als volgt worden uitgesplitst:
Boekwaarde Boekwaarde
Aantal
Aantal
31-12-2018
31-12-2018
31-12-2017
31-12-2017
0
0
0
0
2.436
Eigen verklaringen
70
12
418
Luxe trouwboekjes
Totaal

2b

70

12

2.436

0
418

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Grondslag:
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Voor verwachte oninbaarheid is een
voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Op
het punt van uitzettingen is gekozen om de terminologie van de Wet Fido te volgen. Het begrip uitzettingen
heeft zowel betrekking op vorderingen als op effecten.
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd
worden:
Boekwaarde Boekwaarde
Stand
Voorziening
31-12-2018
31-12-2018 oninbaarheid
31-12-2017
0
0
0
0
Vorderingen op openbare lichamen
3.962.842
3.962.842
4.600.480
Verstrekte kasgeldleningen
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist
Rekening courantverhoudingen met niet
financiële instellingen
Overige vorderingen
Debiteuren
Debiteuren Sociale Zaken
Voorschotten Sociale Zaken
Belastingdebiteuren
Vorderingen op personeel
Overigen
Overige uitzettingen
Totaal

601.433
13.807

713.090
1.174.808
10.617
486.652
1.426
42.040

24.145
261.518

7.006.715

698.572

412.909

601.433
13.807

916
0

688.945
913.290
10.617
73.743
1.426
42.040

196.819
929.761
1.843
208.296
3.189
58.296

6.308.143

5.999.600

De in de balans opgenomen post uitzettingen in ’s Rijks schatkist wordt hieronder toegelicht.
Sinds eind 2013 zijn decentrale overheden verplichte deelnemers aan schatkistbankieren. Schatkistbankieren is in
de basis simpelweg het aanhouden van middelen bij het ministerie van Financiën (de schatkist). Het Agentschap van
de Generale Thesaurie voert binnen het ministerie van Financiën het schatkistbankieren uit. Alle deelnemers aan het
schatkistbankieren hebben een privaatrechtelijke rekening-courantovereenkomst met de Staat der Nederlanden,
vertegenwoordigd door het Agentschap. In principe dienen alle overtollige middelen in de schatkist te worden
aangehouden met uitzondering van het drempelbedrag. Het drempelbedrag is een minimumbedrag (afhankelijk van
de omvang van de decentrale overheid) dat gemiddeld buiten de schatkist mag worden gehouden. Een overzicht van
dit drempelbedrag vindt u in het overzicht hieronder:
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Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
Verslagjaar
(1)

370

Drempelbedrag

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

Overschrijding van het drempelbedrag

(2)

Kwartaal 4

Kwartaal 3

Kwartaal 2

Kwartaal 1
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks
schatkist aangehouden middelen
Ruimte onder het drempelbedrag

172

239

204

151

198

131

166

219

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag
Verslagjaar
(4a)
(4b)
(4c)

53.706

Begrotingstotaal verslagjaar
Het deel van het begrotingstotaal dat
kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen
Het deel van het begrotingstotaal dat
de € 500 miljoen te boven gaat

53.706
-

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

370

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

(5a)
(5b)
(2) - (5a) / (5b)
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Som van de per dag buiten 's Rijks
schatkist aangehouden middelen
(negatieve bedragen tellen als nihil)
Dagen in het kwartaal
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's
Rijks schatkist aangehouden middelen
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Kwartaal 4

Kwartaal 3

Kwartaal 2

Kwartaal 1
15.477

21.708

18.739

13.924

90

91

92

92

172

239

204

151
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2c

Liquide middelen

Grondslag:
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Kassaldi
Banksaldi
Totaal

2d

Saldo
31-12-2018
0
24.696
1.622.141
1.646.837

Saldo
31-12-2017
0
30.887
0
30.887

Overlopende activa

Grondslag:
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:
Boekwaarde per
31-12-2018
0
0
12.328
0
1.249.534
226.216

Nog te ontvangen Europese overheidslichamen
Nog te ontvangen bedragen Rijk
Nog te ontvangen Nederlandse overheidslichamen
Nog te ontvangen bedragen overige overheden
Nog te ontvangen bedragen overige
Overige overlopende activa (waaronder vooruitbetaalde en
vooruitontvangen facturen)
Totaal

732.815

Boekwaarde per
31-12-2017
0
0
59.013
0
191.691
1.010.613
0
564.824

2.220.893

1.826.141

Onderstaand zijn de belangrijkste overlopende posten weergegeven.
Boekwaarde
31-12-2016
0

Nog te ontvangen bedragen Rijk

12.328
12.328

Afrekening SISA 2018
Nog te ontvangen bedragen overige overheden

1.136.235
36.200
43.000
34.0994
1.249.5347
.
6
31.3228
108.2068
86.6884
226.216

Grit verrekening Gemeente Bloemendaal
Nog te ontvangen Nedvang
CAK eigen bijdrage 2018
COverige posten < € 25.000
Nog te ontvangen bedragen overige
Exploitatie Sportvelden
Beleggingsresultaat Loyalis
Overige posten < € 25.000
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Overige overlopende activa
35.399
34.282
41.693
248.248
33.446
339.747
732.815

Vooruitbetaald Office abonnement
Vooruitbetaald software licenties
Vooruitbetaald aanbesteding infrastructuur
Voorschot afval Januari 2019
Voorschot Oracle Beheer
Overige posten < € 25.000

Toelichting op de balans

164

Rekening 2018

PASSIVA
3.

Vaste passiva

3a

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Algemene reserve
Gerealiseerde resultaat
Bestemmingsreserves:
Bestemmingsreserve ter dekking kapitaallasten
Overige bestemmingsreserves
Totaal

Saldo
31-12-2018
0
4.482.592
500.079

Saldo
31-12-2017
0
6.717.599
706.394

8.159.371
9.473.781
17.633.152

6.420.013
8.527.943
14.947.956

Algemene reserve
Grondslag:
De algemene reserve wordt gebruikt voor het opvangen van risico’s in algemene zin, of voor het compenseren van
rekeningtekorten, of voor frictiekosten als gevolg van ombuigingen in beleid. Deze reserve wordt gevoed door
incidentele meevallers zoals rekeningoverschotten, opbrengsten van verkoop van eigendommen e.d. Er wordt
geen rente toegerekend aan de algemene reserve e.e.a. op basis van de nota reserves en voorzieningen 2014.
Toevoegingen aan c.q. onttrekkingen uit reserves mogen slechts via resultaatbestemming plaatsvinden en niet
meer rechtstreeks via de exploitatie. Iedere toevoeging c.q. onttrekking aan een reserve moet gebaseerd zijn op
een raadsbesluit, of plaats vinden bij het vaststellen van de begroting of de bestemming van het rekeningresultaat.
Het verloop in 2017 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.
Saldo
01-01-2018
Toevoegingen
Rekeningresultaat 2017

Toevoeging

Onttrekking

Saldo
31-12-2018

133.394

Onttrekkingen
Fasering stijging afvalstoffenheffing
Instellen bestemmingsreserve Haven
Resultaatbestemming nota duurzaamheid
Pilot afvalinzameling Merlenhove

300.000
2.000.000
61.101
7.300
Totaal

6.717.599

133.394

2.368.401

4.482.592

Bestemmingsreserves
Grondslag:
Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestemming heeft gegeven,
maar die geen wettelijke of feitelijke verplichting jegens een derde in zich herbergt. Aan (bestemmings)reserves
mag rente worden toegeschreven. Toevoegingen aan c.q. onttrekkingen uit reserves mogen slechts via
resultaatbestemming plaatsvinden en niet meer rechtstreeks via de exploitatie. Iedere toevoeging c.q.
onttrekking aan een reserve moet plaats vinden bij expliciet raadsbesluit, of bij het vaststellen van de begroting
of bij de bestemming van het rekeningresultaat. Reserves kunnen niet negatief zijn.
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Het verloop van de bestemmingsreserves in 2018 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.
Saldo
01-01-2018
Bestemmingsreserves ter dekking
kapitaallasten
Centralisatie huisvesting
Huisvesting buitendiensten aan de Cruquiusweg
Aanp. oevers en aanleg brug Plan Watertoren
Multifunctionele accommodatie Julianaplein 1
Reserve kapitaallasten Haven
Overige bestemmingsreserves
1% regeling kunst
Sociale volkshuisvesting
PW inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz
Egalisatiereserve begraafplaats
Implementatie omgevingswet
Nieuw beleid 2016-2020
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3
Statushouders
Decentralisaties Wmo en Jeugdwet
Totaal

3.422.262
1.409.623
638.128
950.000
0

38.766
199.363
405.016
0
250.000
5.400
27.972
0
7.601.426
14.947.956

Toevoeging

Onttrekking

129.925
51.500
41.217
38.000

3.292.337
1.358.123
596.911
912.000
2.000.000

15.195

23.571
199.363
589.114
14.736
204.120
5.400
10.915
276.261
8.150.301
17.633.152

2.000.000

190.063
14.736

5.965
45.880

361.000
810.185
3.375.984

Saldo
31-12-2018

17.057
84.739
261.310
690.788

Voor een specificatie van de mutaties wordt verwezen naar de staat van reserves en voorzieningen in het
bijlagenboek.
Toelichting per bestemmingsreserve
Reserve centralisatie gemeentelijke huisvesting
De gemeenteraad heeft op 28 juni 2001 besloten om een bestemmingsreserve gemeentelijke huisvesting in te
stellen. Deze reserve was gevormd voor de realisatie van projecten die voortvloeien uit het plan Watertoren. Dit
plan omvatte de nieuwbouw van een brandweerkazerne, de verbouwing van de gemeentewerf, het bouwplan
Watertoren en de uitbreiding van het raadhuis.
Deze reserve is gevoed met eenmalige opbrengsten, zoals een eenmalige storting van extra winst Eneco
energie over het jaar 2000, de helft van de verkoopopbrengst van de aandelen Bouwfonds Nederlandse
Gemeenten en een eenmalige onttrekking aan de algemene reserve. Daarnaast zijn de verkoopopbrengsten van
gronden in het bouwplan Watertoren en diverse gemeentewoningen aan deze reserve toegevoegd. Het behoud
van de groene ruimte door het niet bouwen van de woontoren Accent leidt tot een gederfde grondopbrengst van
€ 495.230 en € 65.112 aan gederfde bouwleges. Deze opbrengsten van in totaal € 560.342 zouden aan de
reserve “centralisatie gemeentelijke huisvesting” toegevoegd worden. De werkelijke afschrijving van het raadhuis
loopt tot en met 2047. Nu er geen opbrengst van de woontoren gestort kan worden in de reserve “centralisatie
gemeentelijke huisvesting” is de reserve in 2039 uitgeput en komen de afschrijvingslasten van € 129.925 in de
periode 2039 tot en met 2047 ten laste van de exploitatie. Aan deze reserve worden de kapitaallasten voor de
verbouwing van het raadhuis onttrokken (€ 129.925). Daarmee komt het saldo per 31 december 2018 uit op
€ 3.292.337.
Reserve huisvesting buitendiensten aan de Cruquiusweg
De reserve is bedoeld voor de dekking van de afschrijvingslasten van de gemeentewerf. De reserve huisvesting
buitendiensten aan de Cruquiusweg wordt gedurende de afschrijvingstermijn van 40 jaar in gelijke termijnen
verminderd. In 2018 is voor de dekking van de afschrijvingslast een bedrag € 51.500 onttrokken. Het saldo van
deze reserve bedraagt op 31 december 2018 € 1.358.123.
Reserve aanpassen oevers en aanleg brug Plan Watertoren (afschrijving)
Deze reserve is bedoeld voor de dekking van de afschrijvingslasten van oevervoorzieningen en brug als
onderdeel van plan Watertoren. Het is niet meer toegestaan om de reserve ineens in mindering te brengen op
de investering, maar de bestemmingsreserve dient gedurende dezelfde periode vrij te vallen als de investering.
Deze reserve wordt gedurende de afschrijvingstermijn van 30 jaar in gelijke termijnen verminderd. De
onttrekking in 2018 bedraagt € 41.217. Het saldo van deze reserve bedraagt op 31 december 2018 € 596.911.
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Reserve Multifunctionele accommodatie Julianaplein 1
Deze reserve dient ter dekking van een deel van de jaarlikse afschrijvingslasten (€ 38.000) op de realisatie van
Plein1. Het saldo van deze reserve bedraagt op 31 december 2018 € 912.000.
Reserve kapitaallasten Haven
In de kadernota 2018-2021 is opgenomen dat bij de begroting 2018 een bedrag van € 2.000.000 gestort wordt in
een bestemmingsreserve Haven waaruit de afschrijvingslasten gedurende 30 jaar gedekt worden. Dit bedrag is
onttrokken aan de algemene reserve in 2018. Er zijn in 2018 nog geen afschrijvingslasten zodat de stand van de
bestemmingsreserve Haven uitkomt op € 2.000.000.
Reserve 1%-regeling kunst
Bij het beschikbaar stellen van kredieten voor (ver-)bouw van gemeentelijke gebouwen en reconstructies van
wegen en wijken werd een budget van 1% van het totaalbudget gereserveerd voor het realiseren van kunst. Dit
was conform de regeling “omschrijving toepassing 1% regeling” van 26 januari 1996 uit de nota “visie op het
Heemsteedse cultuurbeleid”. In de voorjaarsnota 2003 is in het kader van de heroverwegingen besloten om de
1% regeling niet meer automatisch toe te passen. De reserve kan nu worden aangewend wanneer er
noodzakelijk onderhoud aan de kunstwerken gepleegd moet worden waarvoor geen middelen beschikbaar zijn.
In 2018 zijn er restauratiewerkzaamheden uitgevoerd voor € 15.195. Het saldo op 31 december 2018 € 23.571.
Reserve (sociale) volkshuisvesting
Bij de vaststelling van de “herziening beleidsstrategie Heemstede 2015” op 20 juli 2000 is besloten om vanuit de
vroegere reserve bijzondere objecten een bedrag van € 454.000 af te zonderen voor het realiseren van
projecten in de sociale woningbouw. In 2018 hebben er geen mutaties plaats gevonden. Het saldo van deze
reserve bedraagt op 31 december 2018 € 199.363.
Reserve WWB Inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz
Aan deze reserve wordt toegevoegd het overschot op de zgn. BUIG (Bundeling Uitkeringslasten regeling WWB,
IOAW, IOAZ en BBZ startende ondernemers van € 190.063. Het overschot bestaat uit de baten rijksbudget
(€ 3.632.524) en de baten uit verstrekte leningen (€ 95.668) na aftrek van de bijstandslasten (€ 3.514.346) en de
verrekening van de inter-temporele rijksvergoeding 2016 (€ 23.783). Aan deze reserve wordt onttrokken het
tekort op de BBZ (bijdragen levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen) van € 5.965. Dit tekort bestaat uit het
rijksbudget (€ 17.692) en de baten uit verstrekte leningen (€ 17.645) na aftrek van de bijstandsuitkeringen
(€ 41.302). Het saldo van deze reserve bedraagt op 31 december 2018 € 589.114.
Reserve begraafplaats
Deze reserve is bij de vaststelling van de jaarrekening 2007 gevormd en ingesteld om de schommelingen in de
kosten en opbrengsten bij de uitvaartverzorging op te vangen. De jaarlijkse groei of vermindering van de
egalisatiereserve is dan afhankelijk van de verschillen tussen de baten en lasten met betrekking tot het
onderdeel uitvaartverzorging (begraafplaats) in de begroting en de realisatie daarvan in de jaarrekening. De
toename van de tariefegalisatiereserve ontstaat dus niet door een in de begroting opgenomen reservering,
zoals bij een voorziening wel het geval is. Hiermee wordt beoogd dat de tarieven niet ieder jaar hoeven mee te
veranderen. In 2016 werd de reserve nihil. Hiermee kon het negatieve saldo 2017 niet meer onttrokken worden
aan de reserve. In 2018 sluit de uitvaartverzorging met een positief saldo van € 14.736. Dit bedrag is gestort in
de egalisatiereserve die daarmee per 31 december 2018 uitkomt op € 14.736.
Reserve implementatie omgevingswet
In 2017 is er een nieuwe reserve van € 250.000 gevormd om de kosten van invoering van de nieuwe
omgevingswet uit te kunnen dekken. In 2018 is er voor de implementatie van de omgevingswet € 45.880
uitgegeven. Na onttrekking van dit bedrag resteert per 31 december 2018 nog € 204.120.
Reserve nieuw beleid
Deze reserve is gevormd uit het exploitatieresultaat 2016 en bedoeld voor specifieke uitgaven voor het
Manpadslaangebied. Het gestorte bedrag is € 42.900. In 2018 zijn er geen uitgaven geweest. Het restant zal
worden uitgegeven in 2019. Per 31 december 2018 bedraagt het saldo € 5.400.
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing ISV 3 (knelpuntenpot)
Deze reserve bevat de knelpuntenpot ISV. Dit is het gemeentelijke aandeel dat gereserveerd is voor knelpunten
binnen de verschillende ISV projecten. De verdeling over de projecten ligt nog niet vast maar is wel gelieerd aan
het ISV programma en dient daar ook aan besteed te worden. Het ISV is inmiddels afgesloten. De uitgaven ten
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laste van de knelpuntenpot 2018 bedroegen € 17.057. Hiermee resteert per 31 december 2018 € 10.915.
Besloten is dat dit bedrag vrij zal vallen in de exploitatie 2019 bij de voorjaarsnota 2019.
Reserve statushouders
Bij voorjaarsnota 2018 is een nieuwe bestemmingsreserve statushouders ingesteld van in totaal € 361.000 en is
gevoed door de rijksgelden verhoogde asielinstroom en maatschappelijke begeleiding. De onttrekking in 2018
bedraagt € 84.739. Het saldo van deze reserve bedraagt daarmee € 276.261 per 31 december 2018.
Reserve decentralisaties Wmo en Jeugdwet
Uitgangspunt is overschotten en tekorten op de Wmo en Jeugdwet conform het beleidskader Sociaal Domein te
verrekenen met de reserve Wmo en Jeugdwet. Aan deze reserve is in 2018 toegevoegd overschot Wmo 2007
van in totaal € 274.336, overschot Wmo 2015 van in totaal € 308.022 en overschot op de Jeugdwet van in totaal
€ 227.827. De totale toevoeging in 2018 is € 810.185. Aan deze reserve is in 2018 onttrokken nadelig saldo
WSW 2018 van in totaal € 2.593, bijdrage aan landelijke knelpuntenpot sociaal domein van in totaal € 125.000,
inhaalafschrijving sportvelden gemeentelijk sportcomplex van in totaal € 13.606, incidentele subsidie Stichting
WIJ Heemstede (WeHelpen) van in totaal € 74.799 en inhaalafschrijving Julianaplein 1 (bibliotheek) van in totaal
€ 45.312. De totale onttrekking in 2018 bedraagt € 261.310. Het saldo van deze reserve bedraagt per 1 januari
2018 € 7.601.426 en per 31 december 2018 € 8.150.301.

3b

Voorzieningen

Grondslag:
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het
voorzienbare verlies. Uitzondering hierop is de voorziening wachtgelden en pensioenen die op de contante
waarde van de toekomstige uitkeringsverplichtingen wordt gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de
gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd
zijn. In de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake
nader uiteengezet.
Het grootste verschil tussen voorzieningen en reserves is dat aan voorzieningen een verplichting kleeft. Als
gevolg hiervan maken voorzieningen deel uit van het vreemd vermogen. Voorzieningen worden gevormd voor:
a.
van derden verkregen middelen met een specifiek bestedingsdoel (bv. stimuleringsregeling kinderopvang
en buitenschoolse opvang) met uitzondering van voorschotbedragen, ontvangen van Europese of
Nederlandse overheidslichamen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.
Dergelijke voorschotbedragen worden overeenkomstig de BBV-voorschriften verantwoord onder de
overlopende passiva en gespecificeerd onder 4c.
b.

verplichtingen en/of verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is, maar redelijkerwijs te
schatten;

c.

op balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen
waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is;

d.

kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits die kosten hun oorsprong mede
vinden in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening tot doel heeft
gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren (bv. onderhoud woningen en
gebouwen);

e.

de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven.

Voorzieningen kunnen een schatting zijn van lasten die voortvloeien uit risico’s van bedrijfsvoering zoals
rechtsgedingen, reorganisaties e.d. in of voor het begrotingsjaar. Daarbij moeten voorzieningen dekkend zijn,
niet te hoog en niet te laag. De achterliggende risico’s moeten gekwantificeerd zijn.
Het is niet toegestaan rente aan voorzieningen toe te rekenen, tenzij de voorziening op contante waarde
berekend is. Voorts kunnen voorzieningen niet negatief zijn.
Mutaties in voorzieningen vinden alleen plaats als ze moeten worden aangepast aan een nieuw noodzakelijk
niveau of als ze besteed worden. Stortingen in en vrijval van voorzieningen komen ten laste c.q. ten gunste van
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de exploitatie. Bestedingen komen rechtstreeks ten laste van de voorziening. Ontvangsten van gelden van
derden (subsidies) worden ontvangen in de exploitatie en doorgestort naar de betreffende voorziening.
Voorzieningen voor groot onderhoud, wachtgelden e.d. dienen jaarlijks getoetst te worden aan het
onderliggende meerjarenplan. Indien een dergelijke toetsing oplevert dat er extra toegevoegd moet worden aan
de voorziening zal dat worden meegenomen tijdens het opstellen van de jaarrekening. Het omgekeerde geldt
ook, indien de voorziening meer dan toereikend is dan zal het surplus vrijvallen.
Het verloop van de voorzieningen in 2018 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.
Saldo
01-01-2018
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Pensioenen en wachtgelden
2.206.276
Voorziening ter egalisering van kosten
Onderhoud woningen en gebouwen
Baggerplan
Onderhoud wegen
Onderhoud bruggen en beschoeiingen
Eigenarenonderhoud sportpark

345.533
236.332
2.736.690
643.398
677.565

Voorziening van middelen van derden waarvan de
bestemming gebonden is
Onderhoud graven
1.051.235
Voorziening riolering
271.723
Voorziening afvalstoffen
105.710
Combinatiefuncties
38.215
Voorziening voor bijdragen aan toekomstige
vervangingsinvesteringen, waarvan een heffing wordt
geheven
Vervangingsinvestering riolering
700.000
Totaal
9.012.677

Toevoeging

Onttrekking

Saldo
31-12-2018

219.902

377.452

2.048.726

683.613
120.000
695.768
159.175
145.000

893.206
20.843
626.394
103.960
213.564

135.940
335.489
2.806.064
698.613
609.001

8.207

88.270

105.710
83.416

1.043.028
447.884
0
43.069

335.000
2.622.889

2.432.752

1.035.000
9.202.814

176.161

Voor een specificatie van de mutaties wordt verwezen naar de staat van reserves en voorzieningen in het
bijlagenboek.
Voorziening pensioenen en wachtgelden
In het BBV is bepaald dat de hoogte van de voorziening gelijk dient te zijn aan de onderliggende verplichtingen.
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:
 Wachtgelden personeel: aangegane (toekomstige) wachtgeldverplichtingen gemeente personeel, waar
formele besluiten aan ten grondslag liggen;
 Wachtgelden bestuurders: aangegane (toekomstige) wachtgeldverplichtingen gebaseerd op wettelijke
bepalingen;
 Pensioenen voormalig bestuurders: aangegane (toekomstige) pensioenverplichtingen in eigen beheer,
gebaseerd op actuariële berekeningen.
In december 2018 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een circulaire uitgegeven
waarin de disconteringsvoet voor de bepaling van de actuariële waarde van de pensioenen van (gewezen)
bestuurders wordt gegeven. De disconteringsvoet is gedaald naar 1,577% (was: 1,648%).
De daling van de disconteringsvoet heeft tot gevolg dat minder geld volstaat om aan de toekomstige verplichtingen te voldoen. Ten laste van de voorziening mogen worden betaald uitkeringen en pensioenen waar een
formeel besluit of regeling aan ten grondslag ligt. In 2018 bedroegen de uitgaven aan pensioenen en wachtgelduitkeringen van voormalig bestuur en personeel in totaal € 377.452. Deze twee gegevens leiden ertoe dat een
bedrag van € 219.902 nodig is om de voorziening in overeenstemming te brengen met de verplichtingen per 31
december 2018 (balansdatum). Bij de jaarrekening 2018 dient de voorziening op balansdatum in totaal
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€ 2.048.726 te bevatten om aan de verplichtingen te voldoen. Dit bedrag is gebaseerd op actuariële berekeningen van de bestuurderspensioenen en de wachtgeld- en pensioenverplichtingen van voormalig personeel.
Voorziening onderhoud woningen en gebouwen
De voorziening is in 2019 geactualiseerd en het beheerplan is opnieuw vastgelegd voor de periode 2019-2029.
Jaarlijks wordt er gestort in het onderhoudsfonds ten laste van de in het onderhoudsprogramma opgenomen
panden. In 2019 is sprake van een eenmalige extra storting om de onderhoudsplanning 2019 uit te voeren,
terwijl vanaf 2020 de storting structureel omhoog gaat om aan het gestelde kwaliteitsniveau “sober en doelmatig”
te kunnen voldoen op basis van het onderliggende beheerplan. In 2019 is tevens voldaan aan de
voorgeschreven scheiding klein onderhoud (uit de exploitatie) en groot onderhoud (uit de voorziening). De stand
van de voorziening bedraagt per 31 december 2018 € 135.940.
Voorziening baggerplan
Deze voorziening is ingesteld bij raadsbesluit 27 februari 2003 nr. 13 en heeft als doel om de in de tijd
onregelmatig gespreid zijnde kosten van het baggeren op te vangen. De jaarlijkse stortingen en onttrekkingen in
de voorziening zijn gebaseerd op het “Baggerplan 2015-2024”. In 2018 is conform het baggerplan € 120.000
gestort. De totale onttrekking 2018 bedraagt € 20.843. Het saldo van de voorziening per 31 december 2018 is
€ 335.489.
Voorziening onderhoud wegen
Groot onderhoud aan wegen mag niet geactiveerd worden. Groot onderhoud komt daarom ten laste van de
voorziening wegen op basis van een beheerplan, klein onderhoud wordt rechtstreeks ten laste van de exploitatie
gebracht. De voorziening onderhoud wegen wordt elke 3 jaar geactualiseerd en jaarlijks vindt een bureauactualisatie plaats. Hiermee wordt de toereikendheid gewaarborgd. In 2018 is € 675.582 overeenkomstig het
beheerplan (en de primaire begroting 2018) gestort. Daarnaast is er € 20.186 gestort vanuit een ontvangen BDU
uitkering voor de Johan Wagenaarlaan. Dit project betrof groot onderhoud en kon daarom niet geactiveerd
worden. Nu de kosten op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording uit de voorziening wegen betaald
zijn (in 2017) wordt ook de bijdrage van de provincie (de BDU bijdrage) van € 20.186 in deze voorziening
gestort. De onttrekkingen over 2018 bedroegen € 626.394. Het saldo per 31 december 2018 bedraagt daarmee
€ 2.806.064.
Voorziening onderhoud bruggen en beschoeiingen
In 2007 is de voorziening onderhoud bruggen ingesteld omdat groot onderhoud niet geactiveerd mag worden.
Vanaf 2013 is de voorziening uitgebreid met beschoeiingen. Op 29 oktober 2015 heeft de raad het onderhoudsplan
bruggen beschoeiingen 2015-2020 vastgesteld. In 2019 wordt de voorziening onderhoud bruggen en
beschoeiingen geactualiseerd. Hiermee wordt de toereikendheid gewaarborgd. In 2018 is er overeenkomstig het
onderhoudsplan € 159.175 gestort in de voorziening. De onttrekkingen bedroegen € 103.960. Daarmee komt de
stand van de voorziening per 31 december 2018 op € 698.613.
Voorziening eigenarenonderhoud sportpark
Overeenkomstig het meerjarenonderhoudsplan (MOP) is in 2018 € 145.000 gestort in de voorziening. De
uitgaven bedroegen € 213.564. Daarmee bedraagt de voorziening per 31 december 2018 € 609.001.
Voorziening onderhoud graven
Afkoopsommen voor onderhoud graven worden gestort in deze voorziening en verrekend met de
onderhoudskosten van de begraafplaats. Omdat het hier gaat om gelden van derden voor het uitvoeren van het
onderhoud gedurende een vooraf overeengekomen periode is de voorziening verplicht. Aan de voorziening ligt nog
geen beheerplan ten grondslag. Dit zal wel worden ontwikkeld. In 2018 is sprake van een negatief resultaat op het
onderhoud van de begraafplaats van € 8.207. Dit bedrag is onttrokken aan de voorziening. Het saldo van de
voorziening is per 31 december 2018 € 1.043.028.
Voorziening riolering
Basis voor de voorziening is het Gemeentelijk Rioleringsplan (vastgesteld juni 2017). In 2018 is een bedrag van
€ 104.000 onttrokken aan de voorziening. Het resultaat van de rioleringexploitatie (heffing minus kosten) wordt
verrekend met de voorziening. In 2018 is een bedrag van € 280.161 gestort in de voorziening. De stand van de
voorziening per 31 december 2018 is € 447.884.
Voorziening afvalstoffen
Aan de voorziening afvalstoffen worden de kapitaallasten voor de containers onttrokken. Tevens wordt het
exploitatieresultaat afval (heffing minus kosten) hiermee verrekend. In de najaarsnota 2018 is aangegeven dat het
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exploitatieresultaat op afval negatief zou worden door verlaging van de grondstofopbrengsten (papier, textiel) en
hogere verwerkingstarieven op restafval. Hiervoor zou de voorziening ingezet afvalstoffen ingezet worden. De
onttrekking 2018 bedraagt per saldo € 105.710 . Hiermee is de voorziening per 31 december 2018 nihil.
Combinatiefuncties
De combinatiefuncties zijn functies waarbij de werknemer in dienst is bij één werkgever, maar werkzaam is in of
ten behoeve van twee sectoren (bijvoorbeeld onderwijs en sport).
De huidige voorziening is berekend tot en met schooljaar 2018-2019. Jaarlijks wordt de rijksuitkering
combinatiefuncties in deze voorziening gestort (2018: € 59.270). Tevens wordt jaarlijks € 15.000 toegevoegd
overeenkomstig de storting die voorheen in de reserve “totstandkoming brede scholen” plaatsvond. Totale
storting 2018 is daarmee € 74.270. In 2018 is € 83.416 ten laste van de voorziening gebracht. Dat betekent dat
per 31 december 2018 de voorziening op € 43.069 staat.
Voorziening vervangingsinvesteringen riolering
Deze voorziening dient ter egalisatie van de kosten voor vervangingsinvesteringen riolering met ingang van
2023. Daartoe heeft de raad op 27 juni 2013 besloten tot de vorming van deze voorziening en hierin vanaf 2014
geld te storten: het eerste jaar € 70.000, het tweede jaar € 140.000, het derde jaar € 210.000 enz.
Vanaf 2023 worden de vervangingsinvesteringen gedekt uit deze voorziening. In 2018 is € 335.000 gestort. De
voorziening komt hier per 31 december 2018 op € 1.035.000.

3c

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer

Grondslag:
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste
schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.
De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Obligatieleningen
Onderhandse leningen:
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen *
Binnenlandse bedrijven
Openbare lichamen
Overige binnenlandse sectoren
Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige
sectoren
Door derden belegde gelden
Waarborgsommen
Totaal

Saldo
31-12-2018
0
0

Saldo
31-12-2017
0
0

0
0
28.705.335
0

0
0
23.280.393
0

0

0

0

0

0

0

165.770
28.871.105

165.770
23.446.163

* Voor een specificatie wordt verwezen naar de staat van opgenomen geldleningen in het bijlagenboek.
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2018

Obligatieleningen
Onderhandse leningen
Door derden belegde gelden
Waarborgsommen
Totaal

Saldo
01-01-2018
0
0
23.280.393
0
165.770
23.446.163

Vermeerderingen
0
0
8.000.000
0
0
8.000.000

Aflossingen
0
0
2.575.058

Saldo
31-12-2018
0
0
28.705.335

0
2.575.058

165.770
28.871.105

De totale rentelast voor het jaar 2018 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 906.035.

Toelichting op de balans

171

Rekening 2018

4.

Vlottende passiva

Grondslag:
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
4b

Netto vlottende schulden korter dan één jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden.
Saldo
31-12-2018
0
0
Banksaldi
3.955.128
Overige schulden
3.000.000
Overige kasgeldleningen
6.955.128
Totaal

4d

Saldo
31-12-2017
0
4.828.973
2.429.512
0
7.258.485

Overlopende passiva

Grondslag:
In 2010 bepalen de BBV-voorschriften dat voorschotbedragen van Europese of Nederlandse overheidslichamen
met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren niet meer
onder de voorzieningen mogen worden opgenomen, maar verantwoord moeten worden onder de overlopende
passiva. Deze voorschotbedragen zijn nu opgenomen onder “voorschotbedragen met een specifiek
bestedingsdoel” en worden ook als zodanig toegelicht.
De specificatie van de overlopende passiva is als volgt.

Nog te betalen bedragen overige
Voorschotbedragen ontvangen van Europese overheidslichamen met
een specifiek bestedingsdoel
Nog te betalen bedragen Rijk
Voorschotbedragen ontvangen van Nederlandse overheidslichamen
met een specifiek bestedingsdoel
Nog te betalen bedragen overige overheden
Vooruitontvangen bedragen
Overige overlopende passiva
Totaal
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Saldo
31-12-2018
0
2.218.848

Saldo
31-12-2017
0
3.451.014

203.214

199.120

388.557
176.583
84.335
0
3.071.537

242.494
115.100
124.205
0
4.131.933

Rekening 2018

Onderstaand zijn de belangrijkste overlopende posten weergegeven.
Boekwaarde
31-12-2018
0

Nog te betalen bedragen overige
Transitorische rente
Huur portocabins
Subsidie bibliotheek
Subsidie WMO Zorg
Uitvoering Milieupakket
Plantsoenafval
Accoutantkosten
Subsidie dagbesteding
Subsidie WMO loket Heemstede
IASZ reintegratie
IASZ JZO
IASZ Rentegratie
IASZ WMO begeleiding
IASZ WMO HBH
IASZ WMO vervoer
Overige posten < € 25.000

481.412
29.250
31.825
29.058
47.506
25.098
26.848
231.000
55.427
75.146
453.164
44.217
38.606
140.349
44.867
465.075
2.218.848

Nog te betalen bedragen Rijk
Afrekening Algemene uitkering 2016-2018
BBZ
WKR eindheffing

121.097
104.461
-22.344
203.214

Nog te betalen overige overheden
Gem Haarlemmerliede
Gem Bloemendaal
Gem Haarlem
Afrekening Meerlanden
Overige posten < € 25.000

35.665
36.490
44.460
42.564
17.404
176.583

Vooruitontvangen bedragen
Vooruitontvangen zwerfafval
Overige posten < € 25.000

47.663
36.672
84.335

Zwerfafvalvergoeding
Van het stichting afvalfonds verpakkingen worden bijdragen ontvangen voor het zwerfafvalfonds. Hieruit kunnen
zwerfafvalgerelateerde projcten (als Heemstede schoon) worden bekostigd als het project wordt goedgekeurd.
In 2018 is er € 47.767 uitgegeven en € 62.746 ontvangen. Het saldo van deze rekening bedraagt per 31
december 2018 € 47.663.
Nalatenschap ten behoeve van de kinderboerderij
In 2017 is een nalatenschap ontvangen van € 76.354 ter besteding aan specifieke doelen bij de kinderboerderij.
In 2018 is hiervan € 54.748 uitgegeven. Per 31 december 2018 bedraagt het restant € 21.607.
Gift kinderboerderij
Van de stichting vrienden kinderboerderij is een gift van € 700 ontvangen voor de kinderboerderij. De hieraan
gerelateerde uitgave zal in 2019 plaats vinden.
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Voorschotbedragen ontvangen van Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel
Saldo
Saldo
ToeVrijval
31-12-2018
1-1-2018
voegingen
2018
0
ISV3
7.943
7.943
11.736
Rijksmonument; Onderhoud molen
7.824
3.912
0
Rijksmonument; Raadhuis
16.777
16.777
26.528
Rijksmonument; Rest. Groenendaal
13.265
13.263
12.343
Wandelbos Groenendaal
0
12.343
65.755
Rijksmonument; Graf Vollenhove
65.755
0
Duurzaam wonen Kennemerland
1.100
1.100
21.869
Preventief jeugdbeleid
21.869
35.326
Bemoeizorg risicogezinnen
35.326
215.000
Mobiliteitsfonds
5.000
210.000
0
BDU Joh Wagenaarlaan
10.386
9.800
20.186
0
Bushaltes aanpassen
57.249
6.200
63.449
Totaal
388.557
242.494
255.518
109.455
Toelichting Voorschotbedragen ontvangen van Nederlandse overheidslichamen met een specifiek
bestedingsdoel
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV3)
De afrekening ISV is in 2018 vergezeld van een goedkeurende accountantsverklaring aangeboden aan de
Provincie Noord-Holland ter vaststelling van de subsidie ISV 3. In 2018 is nog een bedrag van € 7.943 voor de
sanering Havendreef onttrokken. Hiermee is de gehele ISV subsidie besteed en is het saldo van deze
balansrekening nihil.
Instandhoudingssubsidie Rijksmonumenten: onderhoud molen
Van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is een beschikking voor de instandhoudingssubsidie rijksmonumenten
ontvangen voor de molen. De subsidie bedraagt in totaal € 26.080 maar wordt voor 90% gedurende de periode
2016 tot en met 2021 ontvangen. Uiterlijk op 30 april 2022 dient een aanvraag tot vaststelling te zijn ingediend
bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voorzien van een prestatieverklaring en een inspectierapport. Na
goedkeuring wordt dan de resterende 10% betaald. Over de periode 2016 tot en met 2018 is in totaal € 11.736
ontvangen. Er zijn nog geen uitgaven gedaan zodat dit bedrag wordt “gereserveerd” op de balans. In de
voorziening onderhoudsfonds woningen en gebouwen waarin de kosten van de molen zijn opgenomen, is
rekening gehouden met deze subsidie.
Instandhoudingssubisie rijksmonumenten: onderhoud oude gedeelte raadhuis
Van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is een beschikking voor de instandhoudingssubsidie rijksmonumenten
ontvangen voor het oude gedeelte van het raadhuis. De subsidie bedraagt in totaal € 55.922 maar wordt voor
90% gedurende de periode 2016 tot en met 2021 ontvangen. Uiterlijk op 30 april 2022 dient een aanvraag tot
vaststelling te zijn ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voorzien van een prestatieverklaring
en een inspectierapport. Na goedkeuring wordt dan de resterende 10% betaald. De werkzaamheden zijn
uigevoerd zodat de subsidie direct gestort wordt in de voorziening onderhoudsfonds woningen en gebouwen.
Hieruit zijn ook de kosten betaald. Met de subsidie is rekening gehouden in deze voorziening.Tot en met 2018 is
€ 25.165 ontvangen en gestort in de voorziening onderhoudsfonds woningen en gebouwen. Het saldo van deze
rekening is daarmee nihil per 31 december 2018.
Instanthoudingssubsidie monumenten: o.a. restaurant Landgoed Groenendaal en Oude Slot
Van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is een beschikking voor de instandhoudingssubsidie rijksmonumenten
ontvangen. Het betreft hier de objecten: Oude Slot (ir.Lelylaan 3-6), portierswoning bij toegangspoort (Herenweg
20), restaurant Landgoed Groenendaal (Groenendaal 3) en de tuinmanswoningen (Groenendaal 4A en 4B). De
subsidie bedraagt in totaal € 88.423 maar wordt voor 90% gedurende de periode 2017 tot en met 2022
ontvangen. Uiterlijk op 30 april 2023 dient een aanvraag tot vaststelling te zijn ingediend bij de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed voorzien van een prestatieverklaring en een inspectierapport. Na goedkeuring wordt dan
de resterende 10% betaald. Tot en met 2018 is € 26.528 ontvangen. Er zijn nog geen uitgaven gedaan zodat dit
bedrag wordt “gereserveerd” op de balans. In de voorziening onderhoudsfonds woningen en gebouwen waarin
de kosten van deze panden zijn opgenomen, is rekening gehouden met deze subsidie.
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Instanthoudingssubsidie monumenten: wandelbos Groenendaal
Van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is een beschikking voor de instandhoudingssubsidie rijksmonumenten
ontvangen. Het betreft hovenierswerk in het wandelbos Groenendaal. De subsidie bedraagt in totaal € 82.282
maar wordt voor 90% gedurende de periode 2018 tot en met 2023 ontvangen. Uiterlijk op 30 april 2023 dient
een aanvraag tot vaststelling te zijn ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voorzien van een
prestatieverklaring en een inspectierapport. Na goedkeuring wordt dan de resterende 10% betaald. Tot en met
2018 is € 12.343 ontvangen. Er zijn nog geen uitgaven gedaan zodat dit bedrag wordt “gereserveerd” op de
balans.
Subsidie restauratie grafmonument Van Vollenhove
Van de Provincie Noord-Holland is een subsidie voor de restauratie van het grafmonument Van Vollenhove
ontvangen op basis van de uitvoeringsregeling restauratie provinciale monumenten Noord-Holland. De subsidie
bedraagt in totaal € 82.194. Inmiddels is € 65.755 (80%) hiervan ontvangen. Uiterlijk per 1 augustus 2019 dient
een aanvraag tot vaststelling te zijn ontvangen door de provincie voorzien van een schriftelijke verslaglegging
van de activiteiten en een financiële verantwoording. Inmiddels is uitstel gevraagd voor deze indieningsdatum.
Na gereedkoming van het project wordt bij goedkeuring van de provincie het restant (€ 16.439) door hen
betaald. Omdat er nog geen uitgaven zijn gedaan is het reeds ontvangen voorschot van € 65.755 op de balans
“gereserveerd”.
Duurzaam wonen Kennemerland
In 2013 is een subsidie-aanvraag op grond van de Uitvoeringsregeling Duurzame energiemaatregelen
bestaande bouw Noord-Holland 2012 gehonoreerd. De regeling houdt in dat kosten voor energiebesparende
maatregelen worden gesubsidieerd met 15% tot een maximum van € 44.919. De regeling liep door t/m 30
november 2016. In 2016 hebben drie particulieren aanspraak gemaakt op deze regeling maar omdat
toekenning/uitbetaling eerst in 2017 plaats zou vinden is het bedrag op de balans “gereserveerd”. In 2017 is
€ 1.000 uitbetaald aan twee particulieren. Omdat de regeling inmiddels is beëindigd, is het restant van € 1.100 in
2018 vrijgevallen in de gemeentelijke exploitatie.Het saldo van deze rekening is daarmee nihil.
BDU Johan Wagenaarlaan
Het project is in 2018 afgerond en afgerekend met de provincie. De BDU bijdrage is toegevoegd aan de
voorziening wegen omdat dit groot onderhoud betrof en de ook de kosten ten laste van deze voorziening zijn
gebracht. In 2018 is nog € 20.186 voor dit project toegevoegd aan de voorziening. De stand van deze rekening
per 31 december 2018 is daarmee nihil.
Mobiliteitsfonds
De gemeente Heemstede dient jaarlijks € 5.000 te ontvangen uit het mobiliteitsfonds ten behoeve van
onderhoud van de verkeersregelinstallaties DVM Zuid-Kennemerland. Dit is contractueel overeengekomen met
de gemeente Haarlem met een tijdsduur van minimaal 5 jaar. De specifieke werkzaamheden die hiervoor
moeten worden gedaan zijn eveneens contractueel vastgelegd. De specifieke werkzaamheden vinden niet
jaarlijks, maar periodiek (één keer per 3 à 5 jaar) plaats. Voor deze werkzaamheden is tot en met 2018 € 15.000
ontvangen. Daarnaast is er nog een bijdrage ontvangen voor de realisatie van een fietsenstalling bij het station
Heemstede-Aerdenhout van € 200.000. Omdat hier nog geen uitgaven voor zijn gedaan wordt dit bedrag op
deze rekening “gereserveerd”. Het saldo bedraagt daarmee per 31 december 2018 € 215.000.
Bushaltes aanpassen
Van de provincie Noord-Holland is een subsidiebeschikking ontvangen voor het project “nieuwe en uitbreiding
bushaltes Heemstede”. De subsidie bedraagt € 126.200. In 2017 is een voorschot van € 72.700 ontvangen en
de in 2017 gemaakte kosten van € 15.451 zijn daaruit betaald. Per saldo resteert per 31 december 2017 nog
€ 57.249. In 2018 is een voorschot van € 6.200 ontvangen en is een bedrag van € 63.449 ten gunste van het
project gebracht. De subsidie wordt in 2019 afgerekend met de provincie Noord-Holland. Bij goedkeuring door
de provincie wordt dan het restant van het bedrag van € 47.300 ontvangen.
Preventief jeugdbeleid
Het betreft hier een specifieke uitkering ten behoeve van de jeugdgezondheidszorg (regio). Er hoeft geen
afrekening met de provincie meer plaats te vinden voor dit budget ad € 21.869. Het budget dient beschikbaar te
blijven voor regionale projecten en mag daarom niet vrijvallen in de exploitatie.
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Bemoeizorg risicogezinnen
Over het restantsaldo op deze rekening van € 35.326 (betreft subsidies voor 2009) hoeft geen afrekening meer
plaats te vinden met de provincie. Het bedrag dient wel overeenkomstig het doel van de subsidie ingezet te
worden voor de regio en mag daarom niet vrijvallen in de exploitatie.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Contracten
De gemeente Heemstede is meerjarige contracten aangegaan op het gebied van ICT, onderhoud en sociaal
domein. De gemeente Heemstede is met een partij verplichtingen aangegaan voor 2019 en 2020 voor wat
betreft de aanschaf van licenties. Het betreft hier een verplichting van € 132.177 voor 2019 en € 132.177 voor
2020. Het totaal aan meerjarige lopende contracten voor licenties bedraagt € 264.354, welke onrechtmatig zijn
op het gebied van inkopen en aanbesteden.
Gemeentefonds
Bij de bepaling van de baten inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds is uitgegaan van de
decembercirculaire 2018. De omvang van het accres van de algemene uitkering in de meicirculaire 2019 kan niet
betrouwbaar worden ingeschat bij het opstellen van de jaarrekening. Dit is een risico.
Borgstellingen of garantstellingen
Niet in de balans opgenomen zijn de verstrekte borgstellingen of garantstellingen aan natuurlijke- en
rechtspersonen. Deze kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Diversen 100% garant
Totaal

Oorspronkelijk
bedrag
0
13.380.519
13.380.519

Percentage
borgstelling
0
100

Restant
begin jaar
0
9.552.185
9.552.185

Restant
eind jaar
0
8.889.739
8.889.739

Borgstelling
0
8.889.739
8.889.739

Voor een bedrag van € 67.333.902 aan gegarandeerde geldleningen per 31 december 2018 staat de Stichting
Waarborgfonds Sociale Woningbouw direct garant. De gemeente heeft een achtervangfunctie voor deze
geldleningen. Dit betekent dat de gemeente garant staat in het geval dat de WSW niet in staat is de garantie
waar te maken. In de praktijk betekent dit dat het financiële risico over deze garantiestellingen voor de gemeente
te verwaarlozen is.
Voor een specificatie van de mutaties wordt verwezen naar de staat van gewaarborgde geldleningen in het
bijlagenboek.
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Overzicht baten en lasten
begroot 2018 prim o

begroot 2018 ultim o

Lasten

Baten

Saldo

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

1.929.186

1.282.300

646.886

Programma 1 Veiligheid

1.771.691

5.350

Programma 2 Verkeer, vervoer en w aterstaat

5.019.258

47.000

151.323
2.064.412

Programma 3 Economie
Programma 4 Onderw ijs
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Lasten

Baten

rekening 2018
Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2.232.620 29.401.300 -27.168.680

2.928.169 29.462.641 -26.534.472

1.766.341

1.741.991

5.350

1.736.641

1.804.182

13.342

1.790.840

4.972.258

4.990.755

47.000

4.943.755

4.869.287

176.418

4.692.869

46.400

104.923

135.035

46.400

88.635

132.644

47.254

85.390

28.126

2.036.286

2.360.912

28.126

2.332.786

2.336.176

30.039

2.306.137

4.527.058

337.806

4.189.252

4.517.081

337.806

4.179.275

4.600.169

375.430

4.224.739

19.725.799

5.785.990

13.939.809

19.769.309

5.923.090

13.846.219

18.958.206

6.812.499

12.145.707

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

6.461.450

6.023.045

438.405

6.828.964

6.229.045

599.919

6.723.537

6.138.004

585.533

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke
ordening en stedelijke vernieuw ing

1.546.307

1.416.953

129.354

1.660.058

1.754.359

-94.301

1.460.596

1.413.871

46.725

Programma 6 Sociaal domein

Agemene dekkingsmiddelen
Overhead
Heffing VPB
Bedrag onvoorzien
Saldo van baten en lasten

399.333

7.855.897

-7.456.564

400.002

7.941.265

-7.541.263

10.089.814

399.333 36.034.097 -35.634.764
1.795.986

8.293.828

10.221.041

1.842.227

8.378.814

10.392.566

1.938.566

8.454.000

0

0

0

0

0

0

20.000

0

20.000

17.688

0

0

0

53.705.631 52.803.053

902.578

54.605.534 54.349.329

256.205

17.688

54.874.787 53.470.600

1.404.187

0

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (taakveld 010):
181.425

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

-181.425

Programma 1 Veiligheid
41.217

Programma 2 Verkeer, vervoer en w aterstaat

-41.217

68.372

-68.372

Programma 6 Sociaal domein

294.000

-294.000

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

300.000

-2.754.425

133.394

2.887.819

-2.754.425

41.217

-41.217

0
41.217

-41.217
0

0

Programma 4 Onderw ijs

0
315.371

-315.371

311.912

-311.912

361.000

115.000

246.000

1.361.248

93.297

1.267.951

-300.000

5.090

446.700

-441.610

14.736

368.401

-353.665

2.017.564

-17.564

2.000.000

97.564

1.902.436

2.000.000

62.937

1.937.063

55.705.631 55.705.631

0

57.374.271 57.374.271

0

58.114.912 58.114.912

0

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Resultaat

2.887.819

0

Programma 3 Economie

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke
ordening en stedelijke vernieuw ing

133.394

0

2.000.000

Kosten die niet direct toewijsbaar zijn aan een subtaakveld moeten via een verdeelsleutel worden toegerekend.
Dit geldt bijvoorbeeld voor de loonkosten van het personeel dat werkzaam is voor verschillende subtaakvelden
in het primaire proces. De verdeelsleutel wordt in de begroting van het betreffende boekjaar vastgesteld. De
verdeelsleutel bestaat uit een percentuele verdeling over de subtaakvelden op basis van de urenverdeling zoals
die in de begroting van Heemstede gehanteerd werd tot 2017. Wijzigingen in de sleutel vinden alleen plaats
indien er een significante wijziging in het totaal aantal uren van een afdeling is ontstaan zoals bijvoorbeeld bij
een formatie-uitbreiding.

Aanwending post onvoorzien
In de begroting is een post onvoorzien opgenomen voor kleine incidentele niet-voorziene uitgaven van € 20.000
(wettelijke verplichting). Door het college is dit budget aangewend voor € 500 ten behoeve van een bijdrage aan
de Makathon (b&w besluit 17 april 2018) en € 1.800 voor een subsidie aan de EHBO-vereniging (b&w besluit 30
oktober 2018). Er valt per saldo een budget van € 17.700 vrij in deze jaarrekening.
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Recapitulatie 2018
werkelijk 2018
Lasten
Programma 0 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.4 Overhead
0.5 Treasury
0.61 OZB woningen
0.62 OZB niet-woningen
0.63 Parkeerbelasting
0.64 Belastingen overig
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting
0.10 Mutaties reserves
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

17.230.115
1.217.316
848.185
0
10.392.566
68.687
317.147
0
0
14.168
68.194
294.395
0
3.509.378
500.079

Baten

Saldo

43.108.055 -25.877.940
0
1.217.316
602.343
245.842
0
0
1.938.566
8.454.000
1.357.471 -1.288.784
4.848.959 -4.531.812
1.358.281 -1.358.281
694.386
-694.386
376.554
-362.386
28.021.000 -27.952.806
144.912
149.483
0
0
3.765.583
-256.205
0
500.079

Programma 1 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid

1.804.182
1.490.705
313.477

13.342
0
13.342

1.790.840
1.490.705
300.135

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.3 Recreatie havens
2.4 Economische havens en waterwegen
2.5 Openbaar vervoer

4.869.287
4.220.678
335.163
0
313.446
0

176.418
176.418
0
0
0
0

4.692.869
4.044.260
335.163
0
313.446
0

132.644
83.122
0
49.522
0

47.254
4.129
0
43.125
0

85.390
78.993
0
6.397
0

Programma 4 Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.336.176
23.769
1.544.137
768.270

30.039
0
24.587
5.452

2.306.137
23.769
1.519.550
762.818

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

4.600.169
183.267
872.592
303.497
13.201
0
981.060
2.246.552

375.430
0
115.313
0
0
0
125.575
134.542

4.224.739
183.267
757.279
303.497
13.201
0
855.485
2.112.010

Programma 3 Economie
3.1 Economische ontwikkeling
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie
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werkelijk 2018
Programma 6 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.3 Inkomensregelingen
6.4 Begeleide participatie
6.5 Arbeidsparticipatie
6.6 Maatwerkvoorzieningen
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+
6.82 Geëscaleerde zorg 18-

18.958.206
2.240.893
251.319
5.287.832
1.592.466
433.777
1.346.268
4.234.510
3.571.141
0
0

6.812.499
466.430
13.946
4.918.078
14.049
101.295
189.496
586.818
522.387
0
0

12.145.707
1.774.463
237.373
369.754
1.578.417
332.482
1.156.772
3.647.692
3.048.754
0
0

Programma 7 Volksgezondheid en milieu
7.1 Volksgezondheid
7.2 Riolering
7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen en crematoria

6.723.537
1.718.756
2.069.651
2.466.212
36.603
432.315

6.138.004
0
2.649.313
2.896.801
7.807
584.083

585.533
1.718.756
-579.662
-430.589
28.796
-151.768

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en
stedelijke vernieuwing
8.1 Ruimtelijke ordening
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen

1.460.596

1.413.871

46.725

463.598
0
996.998

600
0
1.413.271

462.998
0
-416.273

58.114.912

58.114.912

0

Saldo van baten en lasten
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Overzicht incidentele baten en lasten per programma
Lasten per programma:
Programma
Omschrijving
00 Bestuur en ondersteuning
Aanpassen deuren raadhuis voor de informatiebeveiliging
00 Bestuur en ondersteuning
Juridische advisering
00 Bestuur en ondersteuning
Werving en selectie nieuwe gemeentesecretaris
00 Bestuur en ondersteuning
Storting in voorziening dubieuze belastingdebiteuren
00 Bestuur en ondersteuning
Premie ABP
00 Bestuur en ondersteuning
Hogere kosten GRIT
00 Bestuur en ondersteuning
Kosten verkiezingen gemeenteraad
00 Bestuur en ondersteuning
Dotatie voorziening pensioenen en wachtgelden
00 Bestuur en ondersteuning
Gemeentefonds: bijdrage aan landelijke knelpuntenpot sociaal domein (IBP)
00 Bestuur en ondersteuning
Gemeentefonds: raming effect onderuitputting rijksbegroting 2018 op algemene uitkering 2018
02 Verkeer, vervoer en waterstaat
Onderzoek verkeersoverlast Heemstede
02 Verkeer, vervoer en waterstaat
Storting BDU subsidie Johan Wagenaarlaan in voorziening wegen
02 Verkeer, vervoer en waterstaat
Matrixborden
02 Verkeer, vervoer en waterstaat
Straatwerk nutsbedrijven, inritten en gehandicaptenparkeerplaatsen
04 Onderwijs
Ontwikkelen integraal huisvestingsplan basisscholen
04 Onderwijs
Ontwikkelen integraal huisvestingsplan basisscholen (resultaatbestemming 2017)
04 Onderwijs
Onderhoud/vervangen gymtoestellen (resultaatbestemming 2017)
04 Onderwijs
Leerlingenvervoer statushouders (resultaatbestemming 2017)
04 Onderwijs
Huur noodlokalen ten behoeve van Nicolaas Beetsschool
05 Sport, cultuur en recreatie
Onderhoud beeldende kunst
05 Sport, cultuur en recreatie
Inhaalafschrijving renovaties 1981 en 2003 Julianaplein 1
05 Sport, cultuur en recreatie
Inhaalafschrijving sportvelden
05 Sport, cultuur en recreatie
Dotatie voorziening combinatiefuncties (schoolzwemmen)
05 Sport, cultuur en recreatie
Uitgaven in het kader van verkregen legaat kinderboerderij
06 Sociaal domein
Maatschappelijke begeleiding statushouders
06 Sociaal domein
Peuterspeelzalen statushouders (resultaatbestemming 2017)
06 Sociaal domein
Re-integratie statushouders
06 Sociaal domein
Incidentele subsidie Stg. WIJ Heemstede
06 Sociaal domein
Implementatie nieuwe taken sociaal domein (resultaatbestemming 2017)
06 Sociaal domein
Innovatie schuldhulpverlening 023 steunfonds (resultaatbestemming 2017)
06 Sociaal domein
Vacaturepot IASZ 2017 minus bijdrage Bloemendaal en Haarlemmerliede (resultaatbestemming 2017)
06 Sociaal domein
Projectkosten IASZ t.g.v. uittreding gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude uit de IASZ
07 Volksgezondheid en milieu
Nota duurzaamheid 2017-2018
07 Volksgezondheid en milieu
Pilot afvalinzameling Merlenhove
07 Volksgezondheid en milieu
Nota duurzaamheid 2016-2020 (resultaatbestemming 2017)
07 Volksgezondheid en milieu
Voordelig saldo begraafplaats
08 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Implementatie omgevingswet
08 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Knelpuntenpot ISV 3
Subtotaal incidentele lasten exploitatie
00 Bestuur en ondersteuning
00 Bestuur en ondersteuning
00 Bestuur en ondersteuning
00 Bestuur en ondersteuning
00 Bestuur en ondersteuning
00 Bestuur en ondersteuning
00 Bestuur en ondersteuning
00 Bestuur en ondersteuning
00 Bestuur en ondersteuning
00 Bestuur en ondersteuning

Onttrekking algemene reserve tbv vorming bestemmingsreserve kapitaallasten haven
Rekeningsresultaat 2017 deel storting algemene reserve
Rijksgelden verhoogde asielinstroom naar reserve statushouders (resultaatbestemming 2017)
Niet bestede incidentele middelen naar reserve statushouders (resultaatbestemming 2017)
Niet bestede structurele middelen naar reserve statushouders (resultaatbestemming 2017)
Saldo uitvaartverzorging naar egalisatiereserve begraafplaats
Storting reserve decentralisaties WMO en Jeugdwet overschot WMO 2007
Storting reserve decentralisaties WMO en Jeugdwet overschot WMO 2015
Storting reserve decentralisaties WMO en Jeugdwet overschot Jeugdwet
Storting reserve WWB voordelig saldo BUIG

2018
20.000
33.918
32.000
77.697
1.896
62.908
72.975
219.902
125.000
125.000
18.100
20.000
8.000
21.164
90.224
24.200
35.595
10.000
117.000
15.195
45.312
13.606
14.000
55.000
15.560
15.000
41.523
83.498
16.831
25.000
34.000
63.000
61.101
7.300
14.000
14.736
45.880
17.057
1.713.178
2.000.000
133.394
280.000
72.000
9.000
14.736
274.336
308.022
227.827
190.063

Subtotaal incidentele lasten reserves

3.509.378

Totaal incidentele lasten

5.222.556

Overzicht van baten en lasten
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Rekening 2018

Baten per programma:
Programma
Omschrijving
00 Bestuur en ondersteuning
Vrijval uit voorziening dubieuze debiteuren
00 Bestuur en ondersteuning
Subsidie provincie 2010
00 Bestuur en ondersteuning
Teruggaaf teveel afgedragen loonheffing / pensioenpremies
00 Bestuur en ondersteuning
Extra bijdrage Bloemendaal i.v.m. extra kosten GRIT
00 Bestuur en ondersteuning
Beleggingsresultaat 2018 Loyalis
02 Verkeer, vervoer en waterstaat
BDU subsidie Johan Wagenaarlaan
02 Verkeer, vervoer en waterstaat
Straatwerk nutsbedrijven, inritten en gehandicaptenparkeerplaatsen
05 Sport, cultuur en recreatie
Uitgaven in het kader van verkregen legaat kinderboerderij
06 Sociaal domein
Schadebedrag i.v.m. uittreding gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude uit de IASZ
08 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Verkoop snippergroen
08 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Bouwleges (projecten boven reguliere vergunningen van € 120.000)
08 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Boekwinst verkoop appartement Rijnlaan 133
Subtotaal incidentele baten exploitatie
00 Bestuur en ondersteuning
00 Bestuur en ondersteuning
00 Bestuur en ondersteuning
00 Bestuur en ondersteuning
00 Bestuur en ondersteuning
00 Bestuur en ondersteuning
00 Bestuur en ondersteuning
00 Bestuur en ondersteuning
00 Bestuur en ondersteuning
00 Bestuur en ondersteuning
00 Bestuur en ondersteuning
00 Bestuur en ondersteuning
00 Bestuur en ondersteuning
00 Bestuur en ondersteuning
00 Bestuur en ondersteuning

2018
5.100
16.386
20.320
32.295
108.206
20.000
56.985
55.000
497.000
3.500
721.060
50.800

1.586.652
Fasering stijging afvalstoffenheffing
300.000
Onttrekking algemene reserve tbv vorming bestemmingsreserve kapitaallasten haven
2.000.000
Pilot Merlenhove onttrekking algemene reserve
61.101
Nota duurzaamheid 2017-2018 onttrekking algemene reserve
7.300
Rekeningsresultaat 2017 (resultaatbestemming 2017)
706.394
1% regeling kunstwerken
15.195
Bestemmingsreserve implementatie omgevingswet
45.880
Knelpuntenpot ISV 3
17.057
Onttrekking reserve decentralisaties WMO en Jeugdwet tbv inhaalafschrijving renovaties 1981 en 2003 Julianaplein 145.312
Onttrekking reserve decentralisaties WMO en Jeugdwet tbv inhaalafschrijving sportvelden
13.606
Onttrekking reserve decentralisaties WMO en Jeugdwet tbv incidentele subsidie Stg. WIJ Heemstede
74.799
Onttrekking reserve decentralisaties WMO en Jeugdwet tbv bijdrage landelijke knelpuntenpot soc. domein
125.000
Onttrekking reserve decentralisaties WMO en Jeugdwet tbv WSW 2018
2.593
Onttrekking reserve statushouders
84.739
Onttrekking reserve WWB tbv nadelig saldo BBZ
5.965

Subtotaal incidentele baten reserves

3.504.941

Totaal incidentele baten

5.091.593

Saldo van het totaal
Totaal incidentele lasten
Totaal incidentele baten
Totaal

2018
5.222.556
5.091.593
130.963

Programma
Geen
Subtotaal structurele lasten reserves
00 Bestuur en ondersteuning
00 Bestuur en ondersteuning
00 Bestuur en ondersteuning
00 Bestuur en ondersteuning

Omschrijving

2018

Aanleg oevers en brug Plan Watertoren
Reserve huisvesting buitendiensten Cruquiusweg
Afschrijving verbouwing en uitbreiding raadhuis
Afschrijving MFA Julianaplein 1

0
41.217
51.500
129.925
38.000

Subtotaal structurele baten reserves

260.642

Gerealiseerd resultaat 2018
Uitkomst jaarrekening 2018

500.079

totaal incidentele lasten
totaal incidentele b aten
saldo

1.713.178
1.586.652
-126.526

totaal aan incidentele toevoegingen reserves
totaal aan incidentele onttrekkingen reserves

3.509.378
3.504.941
-4.437

Gerealiseerd resultaat 2018 excl. incidentele mutaties

631.042

Verschillenanalyse per programma
In de programma’s wordt bij het onderdeel ‘wat heeft het gekost?” aangegeven hoeveel geld is uitgegeven om
het gemeentelijk beleid in 2018 te realiseren. De lasten en baten per programma zijn nader onderverdeeld naar
de wettelijk verplichte taakvelden. De wettelijke taakvelden zijn vervolgens nader uitgesplitst naar de
gemeentelijke subtaakvelden. Financiële afwijkingen op subtaakniveau tussen begroting 2018 en rekening 2018
groter of gelijk aan € 10.000 worden hierna beknopt toegelicht. Voor de uitgebreide toelichting wordt verwezen
naar de programma’s.

Overzicht van baten en lasten
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Rekening 2018

omschrijving

(alleen verschillen groter dan € 10.000 worden toegelicht)

bedrag
voordeel nadeel
x € 1.000 x € 1.000

Programma 0: bestuur en dienstverlening
00101-Raad en commissies (Lasten)

22

00204-Rijbewijzen (Baten)
00206-Gedecentraliseerde taken (Baten)
00401-Personeels- en bedrijfsvoeringskosten (Baten)
00402-ICT kosten (Lasten)

38
19
86

00404-Overige bedrijfsvoeringskosten (Baten)
00404-Overige bedrijfsvoeringskosten (Lasten)
00405-Publieksvoorlichting (Lasten)
00406-Representatie (Lasten)

58
30
41
15
11

00407-GRIT (Baten)
00407-GRIT (Lasten)
00502-Treasury (Baten)

32

06201-OZB niet-woningen (Baten)
06301-Fiscaal Parkeren (Baten)
06402-Precariobelasting (Baten)
00701-Gemeentefonds (Baten)
00701-Gemeentefonds (Lasten)

15

00801-Algemene baten en lasten (Baten)

63
24

59
41
68
68
145

00801-Algemene baten en lasten (Lasten)

168

01006-Mutatie reserves programma 6 (Lasten)

810

01006-Mutatie reserves programma 6 (Baten)
01006-Mutatie reserves programma 6 (Lasten)

24
190

01007-Mutatie reserves programma 7 (Baten)

78

01008-Mutatie reserves programma 8 (Baten)
01101-Resultaat (Lasten)

35
35

Programma 1: veiligheid
10101-Rampenbestrijding (Lasten)
10102-Brandweerzorg (Lasten)

13
30

10203-Openbare orde en veiligheid (Lasten)
Programma 2: verkeer, vervoer en waterstaat
20101-Wegen (Baten)

30

77

20101-Wegen (Lasten)

28

20102-Schoonhouden wegen (Baten)
20102-Schoonhouden wegen (Lasten)
20103-Gladheidsbestrijding (Lasten)
20105-Openbare verlichting (Baten)
20105-Openbare verlichting (Lasten)
20109-Verkeersregelinstallaties (Lasten)
20111-Verkeersplannen (Lasten)

13

20112-Verkeersmaatregelen (Lasten)
20401-Watergangen (Lasten)

19
71

12
19
41
12
14
32

Rekenkamer heeft onderzoeksbudget 2018 niet volledig kunnen benutten. Er ligt een voorstel tot resultaatbestemming
ad. € 15.000.
Er zijn meer rijbewijzen verstrekt dan begroot.
Legesinkomsten naturalisatie waren in begroting pm geraamd. Werkelijke inkomsten € 19.000.
Dit betreft het doorbelasten van salarislasten van Heemsteeds personeel aan de gemeente Bloemendaal.
Toename softwarelicenties, migratie softwareversies, aanpassingen ivm AVG, digitaliseren werkprocessen, extra inhuur
zaakgericht werken.
Lagere overheadbijdrage IASZ vanwege lagere formatie bij de IASZ
Hogere kosten juridische advisering, catering en abonnementen/kennisbanken.
Hogere kosten voorlichting dan begroot.
Enerzijds hogere kosten representatie (€ 10.000) en anderzijds onderschrijding budget burgerinitiatieven (€ 21.000).
Voorstel tot resultaatbestemming ad. € 5.000 voor initiatieven Adriaan Pauwjaar.
Hogere bijdrage gemeente Bloemendaal ivm hogere kosten bij GRIT.
Onder andere hogere kosten datacommunicatie en inhuur en lagere reprografiekosten
Hogere rentebaten dan begroot. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de Paragraaf financiering.
Er is sprake van een voordeel van € 15.000 op de belastinginkomsten OZB niet-woningen.
Gebieden aangepast naar vergunningparkeergebied. Boetes door CJIB geind (zonder inkomsten gemeente)
Er is sprake van een voordeel van € 41.000 op de inkomsten uit precariobelasting.
De decembercirculaire 2018 laat een nadeel zien op de algemene uitkering van € 68.000
Bijdrage aan VNG i.h.k.v. fonds gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (GGU). Dekking staat bij 00801-Algemene baten
en lasten in de vorm van een stelpost.
Subsidie van de provincie uit 2010 € 16.000, een teruggaaf van teveel afgedragen loonheffing / pensioenpremies €
21.000 en te ontvangen bedrag van € 108.000 uit beleggingsresultaat pensioenen
De nadelen betreffen incidentele stortingen in voorziening wachtgelden en pensioenen (€ 220.000) en dubieuze
belastingdebiteuren (78.000). De voordelen ontstaan doordat diverse stelposten functioneel zijn verantwoord (€ 107.000),
de post onvoorzien 2018 vrijvalt (€ 18.000) en incidentele vrijval uit voorziening dubieuze debiteuren algemeen € 5.000.
Storting in reserve decentralisaties WMO en Jeugdwet van overschotten integratie-uitkeringen WMO 2007 € 274.000,
WMO 2015 € 308.000 en Jeugdwet € 228.000.
Betreft een lagere onttrekking aan de reserve in verband met lager nadelig resultaat WSW.
Het positieve resultaat op de zgn. BUIG regeling (inkomensvoorzieningen Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz starters)
van € 190.000 is toegevoegd aan de reserve Participatiewet inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz
Nota duurzaamheid onttrokken aan algemene reserve (€ 32.000). Minder onttrokken door verschuiven naar 2019. Pilot
Merlenhove verschuift naar 2019 (€ 46.000).
Minder uitgaven aan implementatie omgevingswet dus ook minder onttrekking aan de reserve.
Vrijval geprognosticeerd voordelig resultaat najaarsnota 2018.

Een overschrijding van ca. € 13.000 is ontstaan door inschakelen van extra inzet.
Hogere energielasten/onderhoudskosten brandweerkazerne. Hogere gemeentelijke bijdrage aan brandweerzorg en
multidisciplinaire samenwerking (VBK).
De kosten zijn hoger uitgevallen vanwege extra ondersteuning.

In rekening gebracht straatwerk voor nutsbedrijven, inritten particulieren en het aanleggen van
gehandicaptenparkeerplaatsen. Ontvangst BDU subsidie Johan Wagenaarlaan.
Uitvoering straatwerk voor nutsbedrijven, inritten particulieren en het aanleggen van gehandicaptenparkeerplaatsen.
Storting in de voorziening wegen (BDU subsidie).
Onttrekking aan vooruitontvangen gelden van derden voor zwerfafval.
Kosten zwerfafval.
Minder kosten gladheidsbestrijding.
Doorberekende schades aan lichtmasten openbare verlichting.
Minder onderhoudskosten en electra openbare verlichting.
Voordeel op elektra verkeersregelinstallaties (vri's).
De fietsverbinding Haarlem-Aerdenhout-Heemstede met aftakking Vogelpark en het verkeersonderzoek voor de motie
"veilig verkeer Havendreef" verschuiven naar 2019 en zijn meegenomen bij de resultaatbestemming.
De oversteekplaats Leidsevaartweg-Asterkade (€12.000) is meegenomen bij de resultaatbestemming
Vervallen kosten verbreding sloot Sportpark (€ 10.000) omdat het binnen een ander project is meegenomen; geen
uitgaven strategische wateragenda (€40.000); minder onderhouds- en schoonmaakosten watergangen en duikers (€
21.000).

Programma 3: economie
Programma 4: onderwijs
40306-Leerlingenvervoer (Lasten)
40308-Peuterspeelzalen (Lasten)

48

Programma 5: sport, cultuur en recreatie
50101-Sport (Lasten)
50303-Overige cultuur en recreatie (Lasten)
50602-MFA Julianaplein 1 (Lasten)

30
13
29

19

50702-Groenvoorziening (Lasten)
50703-Kinderboerderij (Baten)

93
51

50703-Kinderboerderij (Lasten)
50704-Wandelbos Groenendaal (Lasten)

79
12

Dit is exclusief dekking van € 10.000 vanuit de reserve statushouders (subtaakveld 01006 programma 6).
Tegenover dit voordeel staat een nadeel van in totaal € 45.000 en wordt als stelpost verantwoord onder algemene baten
en lasten (subtaakveld 00801 programma 0).

Voordeel komt door minder sportsubsidies dan begroot.
Voordeel komt door minder cultuursubsidies dan begroot.
Voordeel komt door lagere exploitatielasten dan begroot (daar tegenover staan ook lagere huuropbrengsten van in totaal
€ 6.000).
Nadeel herbeplanting door extreem droge zomer (€ 31.000), inlopen achterstand groenvoorziening (€ 42.000),
advieskosten project Spaarneborg (€ 20.000).
Betreft een ontvangen legaat kinderboerderij voor specifieke bestedingsdoelen (zie ook lasten) en € 4.000 nadeel op de
PGB budgetten.
Betreft uitgaven ten laste van het legaat (zie baten) voor € 55.000, salarislasten nadeel € 12.000 en overschrijding op
schoonmaak en overige kleine uitgaven € 10.000.
Salarislasten € 10.000, overige kleine uitgaven € 2.000.
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omschrijving

(alleen verschillen groter dan € 10.000 worden toegelicht)

Programma 6: sociaal domein
60102-WMO 2007 activiteiten sociaal beleidsplan (Lasten)
60103-WMO 2007 zorgondersteuning (Lasten)
60105-Stichting WIJ Heemstede (Baten)
60105-Stichting WIJ Heemstede (Lasten)
60201-Wmo oude taken: loket Heemstede (Baten)
60201-Wmo oude taken: loket Heemstede (Lasten)
60301-Inkomensvoorzieningen (Baten)
60301-Inkomensvoorzieningen (Lasten)

60302-Bijzondere bijstand, schuldhulp en minimabeleid (Baten)

bedrag
voordeel nadeel
x € 1.000 x € 1.000

12
38
18
20
14
11
516
144

60

Voordeel komt door minder subsidies dan begroot.
Voordeel komt door minder subsidies dan begroot.
Tegenover € 18.000 voordeel staat € 20.000 nadeel.
Tegenover € 20.000 nadeel staat € 18.000 voordeel.
Tegenover € 14.000 voordeel staat € 11.000 nadeel.
Tegenover € 11.000 nadeel staat € 14.000 voordeel.
Dit betreft met name het ontvangen schadebedrag van de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude ad. € 497.000
vanwege uittreding uit de IASZ in verband met de fusie van H&S met de gemeente Haarlemmermeer.
Het voordeel op de lasten bijstandsverlening bedraagt € 144.000. Dit bestaat uit een voordeel van € 32.000 op
salarissen, een voordeel van € 86.000 op uitkeringslasten inkomensvoorzieningen Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz,
een voordeel van € 18.000 op de uitkeringslasten Bbz en voordeel van 9.000 op de overige inkomensvoorzieningen.
Het voordeel bestaat uit een nadeel van € 8.000 op doorberekende salarissen IASZ aan gemeenten

Bloemendaal en Haarlemmerliede en Spaarnwoude, een voordeel van € 34.000 op baten uit verstrekte
leningen incl. aanpassing voorziening oninbaarheid en een voordeel van € 34.000 op de aan de Wmo
doorberekende lasten compensatie eigen bijdragen (ex WTCG). Zie hiervoor ook de toelichting bij de lasten.
60302-Bijzondere bijstand, schuldhulp en minimabeleid (Lasten)

13

Het nadeel van € 13.000 bestaat uit een voordeel van € 20.000 op salarissen, een nadeel van € 8.000 op de

bijzondere bijstand, een voordeel van € 7.000 op de schuldhulp, een nadeel van € 34.000 als gevolg van
hogere lasten compensatie eigen bijdragen (ex WTCG), en een voordeel van € 2.000 op het minimabeleid
(incl. minimabeleid hondenbelasting en afvalstoffenheffing).
60401-Participatiewet WSW (Lasten)

60501-Participatiewet re-integratie (Lasten)

37

Het voordeel op de lasten WSW bedraagt € 37.000. Dit voordeel bestaat uit een voordeel op de WSW lasten 2018 van €
5.000, een voordeel van € 17.000 op de afrekening van het positieve rekeningsaldo 2017 van Paswerk, een vrijval van
gereserveerde bonusuitkeringen begeleid werk van € 8.000, minder doorberekende bestuurskosten Paswerk € 5.000.
Verder zijn de doorberekende salarissen op dit product € 1.000 lager.

27

Het voordeel op de lasten re-integratie bedraagt € 27.000. Dit bestaat uit een voordeel van € 9.000 op salarissen

131

Het positief resultaat heeft voor € 21.000 betrekking op rolstoelen, € 97.000 op vervoersvoorzieningen en € 10.000
advieskosten.
Hogere kosten Wmo woonvoorzieningen dan geraamd.
Per saldo is op huishoudelijke hulp een positief exploitatieresultaat en valt vrij aan de reserve decentralisaties WMO en
Jeugdwet.
Per saldo is op huishoudelijke hulp een positief exploitatieresultaat en valt vrij aan de reserve decentralisaties WMO en
Jeugdwet.
Per saldo is op begeleiding en kortdurend verblijf een positief exploitatieresultaat en valt vrij aan de reserve
decentralisaties WMO en Jeugdwet.
Per saldo is op begeleiding en kortdurend verblijf een positief exploitatieresultaat en valt vrij aan de reserve
decentralisaties WMO en Jeugdwet.
Per saldo is op actviteiten binnen de Jeugdwet een positief exploitatieresultaat en valt vrij aan de reserve decentralisaties
WMO en Jeugdwet.
Per saldo is op actviteiten binnen de Jeugdwet een positief exploitatieresultaat en valt vrij aan de reserve decentralisaties
WMO en Jeugdwet.

en een voordeel van € 18.000 op de ingezette gelden voor re-integratie.
60601-WMO rol- en vervoersvoorzieningen (Lasten)
60602-WMO: woonvoorzieningen (Lasten)
67101-WMO 2007 huishoudelijke hulp (Baten)
67101-WMO 2007 huishoudelijke hulp (Lasten)

34
95
316

67102-WMO 2015 begeleiding en kortdurend verblijf (Baten)

107

67102-WMO 2015 begeleiding en kortdurend verblijf (Lasten)

444

67201-Jeugdwet (Baten)

504

67201-Jeugdwet (Lasten)

Programma 7: volksgezondheid en milieu
70105-Algemeen milieubeleid (Lasten)

267

51

70201-Pompen (Lasten)

10

70202-Riolen en drainage (Baten)

102

70202-Riolen en drainage (Lasten)

67

70301-Restafval (Baten)
70301-Restafval (Lasten)

12

42

70306-Milieustraat (Lasten)
70307-Afvalstoffenheffing (Baten)
70502-Begraafplaats: uitvaartverzorging (Lasten)
70503-Begraafplaats: onderhoud (Lasten)
Programma 8: volkshuisvesting, ruimtelijke ord. en stedelijke vernieuwing
80101-Bestemmingsplannen (Lasten)
80303-Volkshuisvesting (Baten)
80303-Volkshuisvesting (Lasten)
80307-Gebouwen en gronden (Baten)
80307-Gebouwen en gronden (Lasten)

46
40
21
31

28
219
218
28
45

80309-Omgevingsvergunningen (Baten)
Overige verschillen

Totaal verklaard tussen kolom begroot 2018 versus realisatie 2018
Totaal verklaard saldo door middel van verschillenanalyse
Het rekeningresultaat als volgt te bestemmen:
Over te hevelen naar 2019
Toe te voegen aan de algemene reserve

149

Uitgaven voor de nota duurzaamheid 2017-2018 verschuiven naar 2019 via resultaatbestemming (€ 46.000). De
Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) valt € 4.000 lager uit.
Het oplossen van storingen en onderhoud is met € 10.000 overschreden. Dit wordt verrekend met de storting in de
voorziening riool.
In verband met minder uitgaven GRP 2017-2021 geen onttrekking aan de voorziening riool. Dit is een nadeel ten
opzichte van de raming.
Minder salarislasten doorberekend aan projecten (€ 32.000 nadeel ), GRP 2017-2021 lager dan geraamd (€ 161.000
voordeel), storting van het voordelig resultaat op rioolexploitatie in de voorziening meer dan geraamd (€63.000 nadeel),
Lagere bijdrage voor verpakkingsmateriaal dan geraamd.
De pilot Merlenhove verschuift naar 2019 (€ 46.000 voordeel) via resultaatbestemming. De verwerkingskosten restafval
bedragen € 35.000 meer dan geraamd (nadeel).
Hogere verwerkingstarieven afval milieustraat (€ 16.000) en lagere opbrengst textiel (faillissement MeerGoed), nadeel €
31.000.
Groter aantal huishoudens die heffing betalen.
Aanleg open lucht uitvaartlocatie.
Minder inhuur en salarislasten.

Implementatie omgevingswet minder dan geraamd.
De onttrekking aan de voorziening ISV heeft reeds in 2017 plaats gevonden. Dit nadeel valt weg tegen het voordeel op
de uitgaven ISV (zie ook lasten).
De uitgaven voor het ISV hebben reeds in 2017 plaats gevonden. Dit valt weg tegen de onttrekking aan de voorziening
(zie baten).
Ontvangst van subsidie voor het dak raadhuis.
Storting van de susbidie voor het dak raadhuis in de voorziening onderhoudsfonds woningen en gebouwen (€ 25.000),
inhuur personeel (€ 7.000), nutsvoorzieningen Kerklaan 61 (€ 7.000) kapitaallasten (€ 4.000), taxaties (€ 3 .000).
Bouwleges Sein was al ontvangen in 2017 (€ 107.000), minder reguliere bouwvergunningen (€ 42.000).

7

3.691

3.191

500
281
219

185

WNT-verantwoording 2018 Gemeente Heemstede
De WNT is van toepassing op Gemeente Heemstede. Het voor Gemeente Heemstede toepasselijke
bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000. Dit betreft het algemene bezoldigingsmaximum.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking.
bedragen x € 1
Functiegegevens5

W. van den Berg

H.W. de Vos

I.C.M. Hesp

Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang6 en einde functievervulling in 2018

1-1 – 31-5

18-6 – 31-12

1-1 – 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in
fte)7
Dienstbetrekking?8

1

1

1 / 0,78

ja

ja

ja

45.308

54.563

70.659

Bezoldiging9
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

7.252

9.034

12.335

Subtotaal

52.560

63.957

82.994

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum10

78.750

101.325

157.815

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

52.560

63.957

82.994

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

W. van den Berg

nvt

I.C.M. Hesp

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag11
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan12
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling13
Gegevens 201714
bedragen x € 1
Functiegegevens5

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang6 en einde functievervulling in 2017

1-1 – 31-12

1-1 – 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in
fte)7

1

0,78 / 1

Dienstbetrekking?8

Ja

ja

107.060

79.824

Beloningen betaalbaar op termijn

16.582

11.113

Subtotaal

123.642

90.937

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum10

181.000

171.100

Totale bezoldiging

123.642

90.937

Bezoldiging9
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

Overzicht van baten en lasten
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Single Information Single Audit (SISA)

Single Information Single Audit (SISA)
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Single Information Single Audit (SISA)
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SZW

SZW

G3

G2

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 01

€ 37.959
Besteding (jaar T)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 07

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 07

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 08

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 04

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 03

€0
Baten (jaar T) levensonderhoud
gevestigde zelfstandigen
(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 09

I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

Gemeente

Ja

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 09

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 04

€ 13.548
Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob) (exclusief Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 10

I.7 Participatiewet (PW)

Gemeente

€ 285.781
€ 1.247
Baten (jaar T) WWIK (exclusief Besteding (jaar T)
Rijk)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 03

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

€ 18.307
€0
€0
Besteding (jaar T) aan
Volledig zelfstandige uitvoering
uitvoeringskosten Bob als
Ja/Nee
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 02

€ 21.240
Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 08

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

€ 46.370
Baten (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 02

I.1 Participatiewet (PW)

€ 3.124.185
Besteding (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 01

I.1 Participatiewet (PW)

€ 13.517
Baten (jaar T) Bob (exclusief
Besluit bijstandverlening Rijk)
zelfstandigen (Bbz) 2004

Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(exclusief
levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen)_gemeent
edeel 2018

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

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 12

€0
Volledig zelfstandige uitvoering
Ja/Nee

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 06

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

Gemeente

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief
Rijk)

€ 22.150

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 05

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 06

Ja
€0
Besteding (jaar T) aan onderzoek Besteding (jaar T) Bob
als bedoeld in artikel 56 Bbz
2004 (exclusief Bob)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 11

I.7 Participatiewet (PW)

Gemeente

€ 52.873
Baten (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet (excl. Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 05

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019
Gebundelde uitkering op Besteding (jaar T) algemene
Baten (jaar T) algemene
Besteding (jaar T) IOAW
Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ
grond van artikel 69
bijstand
bijstand (exclusief Rijk)
Rijk)
Participatiewet_gemeen
tedeel 2018
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

CONTROLEVERKLARING

Controleverklaring
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de raad van de Gemeente Heemstede

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2018
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van de Gemeente Heemstede te Heemstede gecontroleerd.
Naar ons oordeel:




geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2018 als van de activa en passiva van
de Gemeente Heemstede op 31 december 2018 in overeenstemming met het Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV;
zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over
2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in
overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving,
waaronder gemeentelijke verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het
normenkader.

De jaarrekening bestaat uit:
1. het overzicht van baten en lasten over 2018;
2. de balans per 31 december 2018;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen;
4. de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; en
5. de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden
(Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door de raad op 21 december 2016 en het
Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2018 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Astrium Overheidsaccountants B.V.
Edelgasstraat 57, 2718 SX Zoetermeer
www.astrium.nl

Tel: (079) 36 23 613
Fax: (079) 361 57 77
info@astrium.nl
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Wij zijn onafhankelijk van Gemeente Heemstede zoals vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants
bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet
gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van
een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele
dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen,
alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de
jaarrekening als geheel bepaald op EUR 580.000. De bij onze controle toegepaste
goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale
lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.
Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling controleprotocol WNT
2018. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze
mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals
ook bedoeld in artikel 3 Bado.
Wij zijn met de raad overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze controle
geconstateerde afwijkingen boven de EUR 290.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen
die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarstukken andere
informatie, die bestaat uit:


Jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met
de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten
in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als
onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opstellen van de
andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en wethouders en de raad
voor de jaarrekening
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opmaken en
getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het college van
burgemeester en wethouders is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van
de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder
gemeentelijke verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader.
In dit kader is het college van burgemeester en wethouders tevens verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing die het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en
regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van burgemeester en wethouders
afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeente in staat te stellen de risico’s
vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het college van burgemeester en
wethouders moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de risico’s kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.
De raad is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de gemeente.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons
oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door de raad op
21 december 2016, het Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
 het identificeren en inschatten van de risico’s
o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of
fraude,
o dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen, het in
reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de
effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente;
 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de
redelijkheid van schattingen door het college van burgemeester en wethouders en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
 het vaststellen dat de door het college van burgemeester en wethouders gehanteerde
afweging dat de gemeente in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering
financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controleinformatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede
twijfel zou kunnen bestaan of de gemeente haar financiële risico's kan opvangen. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen
in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring
aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot
de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden
kunnen er echter toe leiden dat de gemeente de financiële risico's niet kan opvangen;
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het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn
gekomen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de
controle van de jaarrekening van de gemeente, rekening houdend met de invloed daarop van
de aard en de significantie van de activiteiten van uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de
gemeente. Op basis hiervan hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren
werkzaamheden ten aanzien van deze uitvoeringsorganisaties.
Wij communiceren met de raad onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

ZOETERMEER, 28 mei 2019
Astrium Overheidsaccountants B.V.

Was getekend,
Drs. R.A.D. Knoester RA
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Bijlage 1: Overzicht lopende en afgesloten kredieten
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91.000
225.000
30.000
1.500.000
183.300
139.220
35.000
123.000
71.000
15.000
200.000
115.000
250.000
200.000
58.000
20.000
445.000
70.000
313.325
200.000
25.000
136.200
270.000
50.000
45.000
50.000
60.000
161.000
50.000
47.500
45.000
89.000
70.000
104.400
92.000
114.800

Riolering Burgemeester Van Lennepweg
Aanleg brug Cruquiushaven
Klantafhandelings- en informatiesysteem
Riolering Rivierenwijk-Noord
Renovatie openbare verlichting 2017
Vervanging bomen Torenlaan
Vervanging beschoeiing Rhododendronvijver
Vervanging financieel systeem
Integreren vaste telefonie Heemstede-Bloemendaal
Beleidsplan OV 2018 - 2022
Renovatie en extra speellocaties
Brug Ijsbaanpad
Renoveren riool Cruquisweg fase 1
Verkeersveiligheid rondom scholen
Uitbreiding parkeren Indische wijk
Recordmanagementtool
Mobiele werkplekken (incl BW 5 juni)
Camera's in raadzaal
Uitvoeren winkelvisie Heemstede
Ontwikkeling haven vb
Vb Heemsteedse dreef-Camplaan
Uitbreiding bushaltes
Restauratie grafkapel Van Vollenhoven
Fietspad Leidsevaartweg zuid
Fietsverbinding ventweg Cruquiusweg
Actualiseren grondwatermodel GIS
Fietsparkeren stationsomgeving
Vervangen switches en firewalls
Fietsstraat Leidsevaartweg noord
3 Verkeerslichten Heemsteedse dreef
Damwand jachthaven Van Merlen
Vervangen 2 auto's serviceteam Groen
Mobiele werkplekken; vervangen beeldschermen
Aanpassen bushaltes 2018 UOR
Beleidsplan openbare verlichting 2019
Riolering Heemsteedse dreef e.o.

880
883
885
886
889
895
897
898
900
902
903
904
905
906
908
909
912
913
914
917
918
920
921
922
923
926
927
928
929
933
934
937
938
939
940
941

14.386.677

121.500
135.000
205.000
30.000
45.000
263.300
200.000
2.700
150.000
400.000
25.243
193.300
3.428.889
75.000
1.190.000
35.000
2.193.000

Realisatie urnentuin begraafplaats
Basiskaart grootschalige topografie
Aanpassen telemetrie gemalen
Vervangen hoofdpost telemetriesysteem
Dienstverlening 2015 Toptaken
Renovatie OV 2015
Uitvoering meetplan riolering
MOP sport: Warmteopwekking (vervangen CV ketel)
MOP sport: Vervangen WKK installatie
MOP sport: Alliance hockey veld 2
MOP sport: hekwerk sportpark
Renovatie OV 2016
Aanpassing gebouw bibliotheek
Hellingbanen fietsers Cruquiusbrug
Beschoeiing Van Merlenvaart en Ringvaart
Vervangen pc's en laptops
Herenweg fase 4 wegen e.d.

794
811
819
821
831
835
837
841
842
845
851
853
858
863
864
871
876

Totaal lopende kredieten rekening 2018

Krediet

Omschrijving

Overzicht lopende kredieten rekening 2018

nr.

5.780.922,84

31.635,81
99.916,09
1.980,00
15.451,02

71.299,46

41.266,95

61.574,37
50.682,50

19.812,74
102.430,83
4.750,50
2.606,81

5.434,00

1.050.624,73
26.498,69
2.150.850,86

71.571,79
1.082.682,03

71.526,00
358.174,48

17.087,00
86.789,09
823,00
6.723,00
14.142,72
233.483,17
101.105,20

4.519.974,15

4.930,24

10.588,00
11.870,00
50.712,09
5.000,00
118.065,49
4.585,00
10.026,00
16.330,46

84.450,01
27.503,75
2.500,00
116.051,88

187.713,57

47.995,17
2.262,70
13.374,00
119.953,92
4.028,90
640,37
117.054,83
35.070,94

810.408,71
119.294,52
9.939,81

26.551,92
4.366,90

30.368,33

136.053,32

15.246,00
5.599,00
9.627,00
31.457,06
2.283.894,07

5.653,86
18.097,26

6.883,69
15.825,38

Brutokrediet en uitgaven
Uitgaven t/m Uitgaven 2018
12/3
2017

4.085.780

59.014
220.633
10.187
587.160
59.255
126.673
35.000
13.430
18.055
1.626
38.779
110.971
249.360
11.646
22.929
20.000
257.286
70.000
197.239
72.580
20.520
4.697
270.000
39.412
33.130
-712
55.000
42.935
45.415
37.474
28.670
89.000
70.000
104.400
92.000
109.870

Restant
krediet
97.529
32.386
204.177
23.277
30.857
24.163
80.798
2.700
63.228
36.227
15.616
90.271
62.313
75.000
3.322
8.501
11.781

1.817.689

104.400

126.200
82.200

300.000

1.155.000

49.889

Subsidie/
bijdrage

887.340,08

15.451,02

822.000,00

49.889,06

68.448,98

63.448,98

5.000,00

Subsidies/bijdragen
Bijdragen
Bijdragen t/m
2018
2017

0

Toelichting

861.900

104.400

47.300 Subsidie provincie Noord Holland
82.200 Subsidie provincie Noord Holland

-5.000 Bijdragen derden

300.000 Subsidie BDU 2x € 150.000

333.000 Onttrekking voorziening wegen € 822.000; BDU € 333.000. De overschrijding is ontstaan doordat de
riolering op een andere plek gelegd moest worden dan voorzien bij de opdracht. De begroting was door
een goedkopere aanbesteding omlaag bijgesteld maar door deze tegenvaller is die bijstelling te ambitieus
gebleken. De overschrijding bedraagt 3%.

Restant
subs/bijdr.

Bijlage 1: Overzicht kredieten
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Bijlage 1: Overzicht lopende en afgesloten kredieten
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50.000
1.719.000
203.000
36.000
560.000
25.000
350.400
53.082
130.000
15.000
20.000
100.500
43.600
56.980
17.500
703.000
100.000
35.300
4.218.362

Digitalisering cliëntendossiers + koppeling SZW net
Riolering Dr.Piersonstraat e.o.
Oude Slot toiletgroep en berging
Vervanging klimaatsysteem serverruimte
Herinrichting Wilhelminaplein
HR Selfservice nieuw salarissysteem
Wegdekonderhoud Johan Wagenaarlaan
Woningen huisvesting statushouders (verkoop)
Beschoeiing Beatrixplantsoen
Beregening tennispark Groenendaal
Vervanging geluidsinstallatie trouwzaal
Aanschaf personenbus
Verkeersmaatregelen Groenendaalkwartier
Ledverlichting tennispark HBC
iPads raadsleden 2018-2022
Aankoop Kerklaan 61
Aanschaf 2e personenbus
Eerste inrichting 15e groep Nic Beetsschool

Totaal lopende kredieten rekening 2018

654
706
760
822
829
856
861
870
878
910
911
916
919
924
932
935
936
942

Krediet

Omschrijving

nr.

Overzicht afgesloten kredieten rekening 2018

2.220.314,15

87.024,97

1.278.203,34
98.357,82
8.505,92
381.356,90
16.237,34
350.627,86

1.451.128,10

22.688,58
97.665,89
42.482,50
56.845,80
11.261,21
705.295,55
97.380,34
35.208,74

53.081,72

31.265,06
105.407,96
1.104,78
181.109,39
10.330,58

Brutokrediet en uitgaven
Uitgaven t/m Uitgaven 2018
2017
12/3

546.920

Restant
krediet
50.000
409.532
-766
26.389
-2.466
-1.568
-228
0
42.975
15.000
-2.689
2.834
1.118
134
6.239
-2.296
2.620
91
723.420

20.000

265.247,04

286.900
237.000

531.681,85

86.914,81

179.520,00

256.348,00

19.348,00

237.000,00

Subsidies/bijdragen
Bijdragen t/m
Bijdragen
2017
2018

179.520

Subsidie/
bijdrage

0

-64.610

652

21.653
0
-86.915

Restant
subs/bijdr.
Dit krediet is afgesloten bij de najaarsnota 2018
Dit krediet is afgesloten bij de najaarsnota 2018
Dit krediet is afgesloten bij de najaarsnota 2018
Dit krediet is afgesloten bij de najaarsnota 2018
Krediet wordt afgesloten bij het jaarwerk 2018
Krediet wordt afgesloten bij het jaarwerk 2018
Krediet wordt afgesloten bij het jaarwerk 2018
Krediet wordt afgesloten bij het jaarwerk 2018
Dit krediet is afgesloten bij de voorjaarsnota 2018
Dit krediet is afgesloten bij de najaarsnota 2018
Krediet wordt afgesloten bij het jaarwerk 2018
Krediet wordt afgesloten bij het jaarwerk 2018
BDU. Krediet wordt afgesloten bij jaarwerk 2018.
Krediet wordt afgesloten bij het jaarwerk 2018
Dit krediet is afgesloten bij de najaarsnota 2018
Dit krediet is afgesloten bij de najaarsnota 2018
Dit krediet is afgesloten bij de najaarsnota 2018
Krediet wordt afgesloten bij het jaarwerk 2018

Toelichting
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Heemstede, gelet op artikel 198 van de Gemeentewet:
Besluit:
1. de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte jaarrekening 2018, bestaande uit het boekwerk
jaarstukken en het bijlagenboek vast te stellen;
2. de lasten en baten van de rekening 2018 vast te stellen op € 54.105.455 respectievelijk € 54.349.329;
3. de stortingen en onttrekkingen aan de reserves in de rekening 2018 vast te stellen op € 3.509.378
respectievelijk € 3.765.583;
4. van het voordelig rekeningresultaat 2018 ad. € 500.079 een bedrag van
 € 281.000 over te hevelen naar 2019 en aan de desbetreffende budgetten toe te voegen;
 € 219.079 toe te voegen aan de algemene reserve;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 juni 2019.
De griffier,

Raadsbesluit

De voorzitter,
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