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Inleiding 

Met deze jaarstukken sluiten we het bijzondere jaar 2021 af. Een jaar dat toch vooral de 

herinnering ingaat als het jaar van de coronapandemie. Maar er is, soms ondanks corona, 

ook veel gerealiseerd voor Krimpen. In deze bestuurlijke samenvatting leest u een terugblik 

op 2021, waarin de belangrijkste cijfermatige en inhoudelijke resultaten worden toegelicht. 

De begroting 2021-2024 liet bij vaststelling een positief saldo in alle jaren zien. Bij het 

opstellen van de begroting werd nadrukkelijk gekozen voor realistisch ramen, met als 

uitkomst een meer robuuste begroting, maar met weinig begrotingsruimte. 

Desondanks bevatte de begroting ook veel onzekerheden en risico’s. Deze betroffen onder 

andere de coronapandemie, waarvan bij het opstellen van de begroting nog geen einde in 

zicht was, en de meerjarige middelen van het rijk, met name de compensatie voor 

jeugdzorgkosten. 

De robuuste begroting heeft er zeker aan bijgedragen dat gedurende het begrotingsjaar 

geen grote financiële problemen zijn ontstaan. We sluiten het jaar 2021 af met een positief 

resultaat van € 2.015.000. Daarmee is 2021 het eerste en enige jaar van de afgelopen 

raadsperiode met een positief saldo. 

 

De cijfers bevatten per saldo voor € 2 miljoen aan incidentele baten en lasten. Daardoor is 

het saldo op basis van structurele baten en lasten is met € 15.000 nagenoeg nihil, maar nog 

wel positief. 

 

  

Overzicht van baten en lasten Begroting 2021
Begroting 2021 na 

wijzigingen

saldo saldo lasten baten saldo

Programma 1 - Bestuur -2.275 -2.391 2.115 -2.115

Programma 2 - Woon- en leefomgeving -6.984 -7.721 9.920 1.512 -8.408

Programma 3 - Samenleven -6.245 -6.725 9.190 2.629 -6.561

Programma 4 - Preventie -4.080 -3.812 4.179 398 -3.780

Programma 5 - Basishulp -2.784 -2.786 2.910 47 -2.863

Programma 6 - Individuele hulp -20.972 -22.264 31.426 8.746 -22.679

Programma 7 - Dienstverlening 1.089 -124 11.766 11.774 8

Overhead -8.690 -8.541 9.373 423 -8.950

Algemene dekkingsmiddelen 52.132 55.565 296 56.561 56.265

Vennootschapsbelasting -9 9 -9

Onvoorzien

Saldo van baten en lasten 1.191 1.192 81.183 82.091 908

Resultaatbestemming -1.160 336 15.324 16.431 1.107

Saldo na bestemming 30 1.527 96.507 98.522 2.015

Waarvan incidentele baten en lasten 125 806 4.756 6.756 2.000

Structureel saldo 155 721 91.751 91.766 15

Rekening 2021

     Bestuurlijke samenvatting 
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De grafieken hieronder tonen de verdeling 

van de baten en lasten. 

 

Bestuurlijke terugblik: investeren 

en perspectief bieden 
De begroting 2021 werd opgesteld toen er 

nog geen zicht was op het verdere verloop 

van de coronapandemie. In de begroting 

hebben wij er desondanks op ingezet om 

perspectief te bieden voor inwoners. We 

kozen ervoor om te investeren in de 

samenleving, duurzaamheid, 

bereikbaarheid, het centrum, lokale zorg 

en langdurig werklozen. Vanzelfsprekend 

binnen verantwoorde financiële kaders, 

waarbij ruimte is gezocht in 

kostenbeheersing van de jeugdzorg, 

optimaliseren van kostendekkende 

tarieven en het voorkomen van langdurig 

werklozen. In deze bestuurlijke 

samenvatting reflecteren we kort op deze 

voornemens. 

Investeren in het weefsel van de 

samenleving 
In 2021 hebben we bijzondere aandacht 

gegeven aan de opgaven op het terrein 

van sport, cultuur, onderwijshuisvesting, 

wonen, economie en de mobiliteit van 

ouderen. 

Sport 

We hebben onze relatie met 

buitensportverenigingen vernieuwd. 

Uitgangspunt is dat de gemeente 

(financieel) verantwoordelijk is voor aanleg 

en onderhoud van sportvelden en 

openbare infrastructuur. De verenigingen 

zijn (of blijven) zélf verantwoordelijk voor 

de (nieuw)bouw én het beheer en 

onderhoud van hun clubgebouw. Met het 

beschikbaar stellen van kredieten voor 

vernieuwing van de velden van MHCK en 

DCV hebben we daar een eerste invulling 

aan gegeven. 

Cultuur en evenementen 

Door de beperkingen als gevolg van de 

pandemie hebben we maar een gedeelte 

van het jaar kunnen gebruiken voor 

concrete uitvoering van de Cultuurnota. 

Even goed ging het Innovatiefonds van 

start en konden een drietal projecten 

worden uitgevoerd. Dit jaar is ook de 

Evenementenvisie vastgesteld. 

Onderwijshuisvesting en binnensport 

We hebben de uitvoering van het Integraal 

Huisvestingsplan met kracht ter hand 

genomen. We zijn gestart met de 

aanbesteding van de nieuwbouw 

Groeiplaneet/Populier, met een 

projectplan voor Octaaf/Mozaïek/gymzaal 

en stelden een krediet beschikbaar voor 

de uitbreiding van de Wegwijzer. 

Wonen 

In januari 2021 stelde de gemeenteraad 

de Woonvisie vast. We hebben deze visie 

uitgewerkt in prestatieafspraken met 

QuaWonen, Havensteder en de Stichting 

Huurdersbelang. In Centrum-Zuid en op 

de voormalige locaties van KOAG en veld 

4 DCV is de voorbereiding van de 

herontwikkeling naar woningbouw in 

verschillende stadia van uitvoering. 

Voor het gebied langs de IJsseldijk – waar 

zich onder andere de voormalige locaties 

van de Werf Van Duijvendijk en de 

Admiraal de Ruyterschool (Kerkdreef) 

bevinden – hebben wij een Ontwikkelvisie 

vastgesteld. Voor de Kerkdreef is een 

NOM-wijk in voorbereiding die in collectief 

particulier opdrachtgeverschap wordt 

gebouwd.  

Wij hebben COUP/Vakwerk geselecteerd 

voor de herontwikkeling van de westzijde 

van de werf (de 2 rijksmonumenten). Voor 

het nieuwe woongebouw aan de oostzijde 
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is zeer recent De Langen & Van den Berg 

geselecteerd. 

Detailhandel 

We hebben een nieuwe visie op het 

belang van detailhandel en horeca in onze 

gemeente ontwikkeld. Na de succesvolle 

vernieuwing van De Korf en omgeving 

hebben wij nu alle aandacht op de 

Crimpenhof gericht. Het Raadhuisplein 

maakten we geschikt voor standplaatsen 

en kleine evenementen. 

Investeren in duurzaamheid 
In 2021 zijn drie richtinggevende visies 

vastgesteld. In de Duurzaamheidsagenda 

staan onze voornemens op het gebied van 

energie, circulair, klimaatadaptatie en 

gezondheid en voedsel. In regionaal 

verband hebben we de Regionale Energie 

Strategie 1.0 tot stand gebracht. En 

tenslotte is de Transitievisie Warmte 

vastgesteld. 

In praktische zin hebben we – met een 

daarvoor uitgebreide ambtelijke capaciteit 

– volop ingezet op het faciliteren en 

stimuleren van energiebesparende 

maatregelen. Dat doen we met 

informatieavonden, wijk- en inkoopacties 

en met evenementen zoals de Krimpense 

Klimaatweek en de Oogst- en Streekmarkt 

bij het Streekmuseum. 

Investeren in bereikbaarheid 
Het project de Grote Kruising is in de 

afrondende fase. Vanaf juli kan de 

uitgebreide capaciteit worden benut. Het 

gevreesde ‘verkeersinfarct’ is uitgebleven, 

mede als gevolg van de pandemie. 

Het project kenmerkt zich verder door een 

vrijwel probleemloze uitvoering, ruim 

binnen het beschikbare budget en de 

vastgestelde planning. Het is zelfs 

mogelijk gebleken om de aanleg van de 

fietsstraat weer binnen de 

(gesubsidieerde) scope van het project te 

brengen. 

Inmiddels is ook met de vernieuwing van 

de Boerhaavelaan gestart. 

Investeren in het centrum 
Met de herontwikkeling van Centrum-Zuid 

leveren we een belangrijke bijdrage aan 

de (sociale) woningbouwopgave in onze 

gemeente. QuaWonen is inmiddels met 

‘haar deel’ gestart. De aanbesteding van 

‘ons deel’ wordt binnenkort afgerond. Na 

de zomer zullen de opstallen van IBKW en 

Rank en de 2 woningen worden gesloopt. 

Als onderdeel van project de Grote 

Kruising wordt in 2022 de groen- en 

waterstructuur tussen de C.G. Roosweg 

en het centrum (‘Raadhuispark’) hersteld 

en vernieuwd. 

Investeren in lokale zorg 
In 2021 is ingezet op extra casusregie 

vanuit het Krimpens Sociaal Team. Ook is 

het Jeugdmaatschappelijk werk op de 

scholen geïntensiveerd. Doelstelling van 

deze intensiveringen is om de vraag naar 

zwaardere zorg te voorkomen en zo veel 

mogelijk problematiek lokaal op te pakken. 

Corona heeft in dit jaar ook gezorgd voor 

een sterke toename van de vraag naar 

hulp. Met name op het terrein van de 

jeugdhulp. Dit heeft geleid tot een forse 

druk op de vraag terwijl het aanbod, mede 

door de lastige arbeidsmarkt, beperkt was. 

Ondanks het effect van Corona zien we 

echter toch dat het gewenste effect is 

ontstaan. De vraag naar zwaardere 

regionaal ingekochte zorg laat een daling 

zien. Nog geen extreme daling maar als je 

ziet dat landelijk en ook in onze regio 

Rijnmond deze vraag in dezelfde periode 

juist fors stijgt is dit effect significant. Daar 

tegenover staat dat de inzet van lichtere 

zorg wel fors is toegenomen.  

Investeren in langdurig werklozen 
Uitkeringsgerechtigden met een korte 

afstand tot de arbeidsmarkt kunnen vaak 

snel profiteren van een economisch 

herstel. Voor langdurig werklozen is dit 

effect niet vanzelfsprekend. Een extra 

steuntje in de rug is vaak noodzakelijk. Het 

afgelopen jaar is hier extra aandacht voor 

geweest. Het totale bestand aan 

uitkeringsgerechtigden is in 2021 licht 
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gedaald (2%). Als we inzoomen op de 

langdurige werklozen dan beoordelen we 

de ontwikkeling van deze doelgroep door 

het aantal stappen dat gezet wordt op de 

re-integratieladder. De re-integratieladder 

geeft inzicht in de afstand tot de 

arbeidsmarkt. In 2021 zien we dat deze 

doelgroep 70 stappen heeft gezet. Dit is 

een stijging van 20% ten opzichte van 

2020.  

Financieel verloop 2021 
De begroting 2021 bevatte een structureel 

sluitend meerjarenperspectief met weinig 

begrotingsruimte. Kort na het vaststellen 

van de begroting werd vanwege het 

provinciaal toezicht een aanvullend besluit 

genomen over de invulling van de 

taakstelling Eneco dividend (10 december 

2020). Het saldo inclusief die wijziging 

werd daarmee het vertrekpunt voor het 

begrotingsjaar 2021. In alle tabellen in 

deze jaarrekening wordt de startbegroting 

daarom ook getoond inclusief dit besluit. 

De sluitende begroting werd mogelijk 

gemaakt door de uitkomsten van de 

septembercirculaire en het verhogen van 

de kostendekking van tarieven voor 

afvalinzameling, riolering en begraven 

naar het maximum van de afgesproken 

bandbreedte. Bovendien bevatte de 

begroting slechts een taakstelling, voor de 

effecten van de intensivering van 

casusregie in het sociaal domein. 

Een belangrijk financieel uitgangspunt 

voor de begroting 2021 was realistisch 

ramen. Dit betekende een forse verhoging 

van de ramingen voor het sociaal domein. 

Door deze werkwijze en het opnemen van 

de benodigde dekking was de begroting 

2021 robuuster dan in voorgaande jaren. 

Mede hierdoor is nu sprake van een 

positief resultaat. 

Een groot deel van 2021 werd nog 

rekening gehouden met een klein nadelig 

saldo. Bij de begrotingswijziging die op 16 

december in de raad is vastgesteld waren 

echter veel meevallers te melden. Die 

betroffen voor een deel de middelen 

waarmee het Rijk over de brug kwam. Een 

andere grote component werd gevormd 

door onderbesteding vanwege directe en 

indirecte gevolgen van de 

coronapandemie. Na de 

decemberwijziging werd een 

rekeningsaldo van ruim € 1,5 miljoen 

voorzien.  

Bij het opstellen van de jaarrekening bleek 

dit te zijn opgelopen tot € 2.015.000. Dat is 

onder meer het gevolg van de 

decembercirculaire, die opnieuw extra 

rijkmiddelen bevatte en meevallers in de 

kosten voor bestuur, beheer openbare 

ruimte en de bijstand. Sinds december zijn 

echter ook enkele nadelen te melden. 

Deze hebben voor het grootste deel 

betrekking op extra lasten voor jeugdhulp. 

Oorzaken zijn de toegenomen hulpvraag 

vanwege corona, hogere lokale lasten 

door de inzet op casusregie en de 

afrekening van de GR Jeugdhulp. Die 

laatste is in de begrotingswijziging van 

december al aangekondigd en heeft vooral 

te maken met de werkwijze van deze GR 

bij het berekenen van de bijdragen. We 

verwachten op een later moment nog een 

definitieve afrekening en de verrekening 

van de vlaktaks. 

Op basis van de uitkomst van deze 

jaarrekening en de meerjarig sluitende 

begroting 2022-2025 staat Krimpen aan 

den IJssel er financieel gezond voor, 

afgezien van de onzekerheden rondom 

rijksmiddelen.  

Financiële positie gemeente 

Tegelijkertijd met het behandelen van de 

kadernota 2022 heeft de raad besluiten 

genomen over de verdeling van het 

Enecogeld. Dat leidt slechts voor een klein 

deel tot directe besteding. Het merendeel 

van de middelen wordt in 

(bestemmings)reserves ondergebracht, 

voor de Algeracorridor, maatschappelijke 

voorzieningen en (onrendabele) 

grondexploitaties. Op een later moment 

besluit de raad over de concrete besteding 

ervan. Door dit besluit is voorgesorteerd 
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op investeringen in de toekomst van 

Krimpen. 

In 2020 was overigens al een deel ingezet 

als versterking van het 

weerstandsvermogen. 

De afgelopen jaren was sprake van een 

dalend weerstandsvermogen. Die trend 

lijkt gekeerd, niet alleen door Enecogelden 

aan de reserves toe te voegen, maar ook 

door risico’s waar mogelijk concreet in de 

budgetten op te nemen (realistisch ramen) 

en door afname van risico’s voor 

grondexploitaties naarmate projecten 

concreter worden. Het 

weerstandsvermogen in deze jaarstukken 

bedraagt 5,38. 

Ook positieve ontwikkeling van de 

financiële kengetallen (zie verder 

paragraaf B Weerstandsvermogen en 

risicobeheersing) zet door. Daarnaast 

verliezen we niet uit het oog dat veel 

ontwikkelingen in de wereld om ons heen 

van (grote) invloed zijn op de 

gemeentefinanciën. Bovendien zijn 

gemeenten financieel in hoge mate 

afhankelijk van het rijk. 

De financiële positie in deze jaarstukken 

bevestigt het beeld van een financieel 

gezonde gemeente. Dat blijkt uit 

rekeningsaldo, kengetallen en 

weerstandsvermogen, maar ook uit de 

onderhouds- en investeringsprogramma’s 

die al meerjarig zijn opgenomen in de 

cijfers.  

Ondanks alle financiële onzekerheden 

voor de komende jaren kunnen we 

daarom stellen dat Krimpen aan den IJssel 

(ook) in financieel opzicht evenwichtig uit 

de crisis is gekomen. 

Leeswijzer 
Qua inhoud, indeling en vorm sluiten de 

jaarstukken aan bij de begroting 2021. In 

het jaarverslag treft u zoals gebruikelijk de 

programma’s aan, met een toelichting op 

de realisatie in 2021. Ook de paragrafen 

zijn in dit deel van de stukken opgenomen. 

De jaarrekening gaat meer cijfermatig in 

op de resultaten. Dit onderdeel bevat 

onder meer de balans met toelichting, 

nadere financiële informatie op 

programmaniveau en de 

verschillenanalyse per programma.  

De indeling per programma verschilt 

enigszins van de begroting. Ieder 

programma begint met een 

programmabrede hoofdambitie, waarna 

kort wordt ingegaan op ‘wat is er bereikt’.  

Omdat in de jaarrekening verantwoording 

wordt afgelegd is een ‘stoplicht’-model 

opgenomen voor de speerpunten. 

Uitgangspunt is dat speerpunten die zijn 

uitgevoerd en dus groen gekleurd, niet 

meer worden toegelicht tenzij daar een 

reden voor is. Bij geel (nog niet gereed) of 

rood (niet uitgevoerd) is uiteraard altijd 

een toelichting opgenomen.  

Onder de noemer ‘wat is er gebeurd’ wordt 

meer concreet ingegaan op de 

belangrijkste gebeurtenissen in 2021.  

De onderdelen met betrekking tot beleid 

en afspraken en het afleggen van 

verantwoording zijn overwegend gelijk aan 

de begroting.  

Onder ‘Wat heeft het gekost’ zijn naast de 

baten en lasten per beleidsthema extra 

tabellen opgenomen. Deze bevatten de 

incidentele posten, investeringen en de 

verschillenanalyse. Bij de tabellen over 

investeringen hoort de kanttekening dat 

niet alle beschikbaar gestelde bedragen 

direct worden uitgegeven omdat de 

actuele noodzaak soms leidt tot uitstel en 

herplanning. 

Als laatste onderdeel zijn op de 

programma’s de indicatoren opgenomen.  

Indicatoren  
In het jaarverslag treft u de meest actuele 

cijfers per indicator aan, naast de waarden 

die bij de begroting beschikbaar waren. In 

een aantal gevallen betekent dit dat in 

deze jaarrekening geen nieuwe actuele 

cijfers kunnen worden getoond. In die 

gevallen is de kolom begroting 2020 

leeggelaten. In de raadsvergadering van 
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23 juni 2022 (tegelijkertijd met deze 

jaarstukken) neemt uw raad een besluit 

over hernieuwing van de lokale 

indicatoren. Dat besluit heeft nog geen 

gevolgen voor deze jaarstukken. 

In de bestuurlijke samenvatting is al 

aangegeven dat het saldo van de 

begroting 2021 voor wijzigingen steeds 

wordt gepresenteerd inclusief de besluiten 

over de Enecotaakstelling die op 10 

december 2020 zijn genomen. 

Ten slotte melden wij nog dat alle 

bedragen zijn weergegeven in 

duizendtallen. Hierdoor is soms sprake 

van afrondingsverschillen. 
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     Programma 1 Bestuur 
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Hoofdambitie 
De samenleving wordt steeds complexer en heeft het karakter van een 

netwerk, waarin de overheid en de gemeente niet langer het 

vanzelfsprekende (machts-)centrum vormen. Steeds vaker nemen 

inwoners, bedrijven, non-profit organisaties en professionals zelf het 

initiatief en vragen de gemeente of zij wil participeren in een 

maatschappelijk initiatief. 

 

De gemeente Krimpen aan den IJssel moet daarom wendbaarder 

worden en sneller kunnen en durven handelen. De gemeente wil in de 

eerste plaats gemakkelijk toegankelijk zijn. De bestuurders vullen dat 

onder meer in door als wijkwethouder in hun wijk aanwezig en 

aanspreekbaar te zijn. 

In de tweede plaats wil de gemeente de mogelijkheden van inwoners, 

ondernemers en professionals maximaliseren om zich actief in 

politieke en bestuurlijke issues te mengen. Tenslotte krijgen inwoners, 

ondernemers en professionals meer gelegenheid om vanuit hun eigen 

creativiteit een bijdrage aan de Krimpense gemeenschap te leveren. 

 

Wat is er gebeurd? 
De gemeente Krimpen aan den IJssel in coronatijd 

Ook in 2021 was het indammen van corona en hierover communiceren 

topprioriteit van de gemeente. Om de verspreiding van het virus te 

beperken kondigden het Rijk (richtlijnen) en de Veiligheidsregio 

(noodverordeningen) regelmatig maatregelen aan. Daarnaast 

zoomden we in op specifieke gemeentelijke problemen, zoals opvang 

van leerlingen, gezinnen in problemen, zzp’ers in moeilijkheden en 

andere (veelal financiële) kwesties. Deze vertaalde het Coronateam 

van de gemeente in acties. Naast de burgemeester, wethouder 

gezondheid en gemeentesecretaris vertegenwoordigden ook 

ambtenaren dit Coronateam. Daarnaast nemen diverse ambtenaren in 

verschillende regionale overlegvormen over de aanpak van de 

coronacrisis plaats. De vanuit het Rijk ontvangen middelen zijn 

toereikend gebleken, in 2021 is de Coronamonitor afgesloten en is als 

sluitstuk de Coronavoucher aan de inwoners aangeboden. 

 

In 2021 had de gemeente Krimpen aan den IJssel haar handen meer 

dan vol aan de coronacrisis. Veel van de maatregelen hadden (en 

hebben) invloed op haar werkzaamheden. De coronacrisis wijkt op alle 

vlakken af van ‘reguliere’ incidenten of crises. Dit jaar heeft het 

functioneren van ons bestuurlijk en ambtelijk organisatie dan ook 

volledig in het kader van het bestrijden van én communiceren over 

deze crisis en de hiervoor betreffende maatregelen gestaan. 

 

Vanwege corona werden veel activiteiten en projecten niet opgepakt. 

Online, offline én wanneer het weer mocht op anderhalve meter 

afstand, hielden we contact met onze inwoners. 

 

Sturingsarrangementen Verbonden Partijen 

In de Nota Verbonden partijen zijn afspraken opgenomen voor de 

uitvoering van risicoanalyses en de daarbij behorende 

sturingsarrangementen voor verbonden partijen. Eind 2020 zijn door 

het college van burgemeester en wethouders de risicoanalyses 

uitgevoerd en na tussenkomst van de Auditcommissie zijn de 

sturingsarrangementen op 28 februari 2021 voor de komende twee 

jaar door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeenteraad heeft 

aangegeven zeer tevreden te zijn over het proces van totstandkoming 

van de risicoanalyses en sturingsarrangementen en wenst deze 

systematiek dan ook voort te zetten. 
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Digitaal toegankelijk maken 

In 2022 maakten we onze website digitaal toegankelijk (wettelijke 

verplichting). Hiervoor zijn wij overgestapt op een ander websysteem. 

Voorheen was dit Smartsite. Sinds eind december 2021 is dit 

Wordpress. Tijdens de overgang naar het nieuwe systeem zijn alle 

punten uit de WCAG 2.1 AA (wet digitale toegankelijkheid) besproken 

en behandeld. De wettelijk verplichte onderdelen voldoen daardoor 

sinds eind december 2021. 

Enkele onderdelen die sinds de overgang naar een nieuw websysteem 

digitaal toegankelijk zijn: 

• Afbeeldingen en video’s worden voorzien van een metatekst. 

Hierdoor herkent de voorleesfunctie deze onderdelen beter. 

• De zoekfunctie op de website is geoptimaliseerd en gekoppeld 

aan Google. Zoekresultaten komen hierdoor sneller naar 

boven. 

• De nieuwsberichtencarrousel op de homepage is vervangen 

door een statische nieuwspagina. Dit maakt dit item voor 

iedereen toegankelijk. 

Alle informatie over de digitale toegankelijkheid is terug te lezen op: 

https://krimpenaandenijssel.nl/dossiers/toegankelijkheid/. Hier vindt u 

ook de onderzoeksrapporten. 
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Speerpunten in 2021 
Speerpunt Label Toelichting 

Bestuur 

Vaststellen nieuwe arrangementen Verbonden Partijen.   

Vaststellen nieuwe concern brede Klachtenregeling.  Vanwege andere prioriteiten doorgeschoven naar 2022. 

Communicatie   

Communicatie coronacrisis: inwoners informeren en 

waar mogelijk gedrag beïnvloeden. 

groen  

Digitaal toegankelijk maken van de gemeentelijke 

website voor mensen met een beperking. 

  

 

Op grond van welk beleid/afspraak handelen we? 

• Persnotitie 

• Nota participatie 

• Notitie wijkwethouderschap 

• Gedragscode politieke ambtsdragers 

• Notitie Integriteit 

• Reglement van orde van de gemeenteraad 

• Verordening op de raadscommissies 

• Verordening rekenkamercommissie 

• Referendumverordening 

• Verordening commissie bezwaarschriften 

• Nota Verbonden Partijen 

• Interne Klachtenregeling 

 

Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? 

• Burgerpeiling 

o Relatie burger en gemeente. 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-12940.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-12940.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-94791.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatscourant%257cGemeenteblad%26dpr%3dAnderePeriode%26spd%3d20180101%26epd%3d20190101%26sdt%3dDatumPublicatie%26org%3dKrimpen%2baan%2bden%2bIJssel%26orgt%3dgemeente%26ap%3d%26pnr%3d10%26rpp%3d10%26_page%3d11%26sorttype%3d1%26sortorder%3d4&resultIndex=108&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-94791.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatscourant%257cGemeenteblad%26dpr%3dAnderePeriode%26spd%3d20180101%26epd%3d20190101%26sdt%3dDatumPublicatie%26org%3dKrimpen%2baan%2bden%2bIJssel%26orgt%3dgemeente%26ap%3d%26pnr%3d10%26rpp%3d10%26_page%3d11%26sorttype%3d1%26sortorder%3d4&resultIndex=108&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-35094.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatscourant%257cGemeenteblad%26dpr%3dAnderePeriode%26spd%3d20180101%26epd%3d20190101%26sdt%3dDatumPublicatie%26org%3dKrimpen%2baan%2bden%2bIJssel%26orgt%3dgemeente%26ap%3d%26pnr%3d14%26rpp%3d10%26_page%3d15%26sorttype%3d1%26sortorder%3d4&resultIndex=141&sorttype=1&sortorder=4
https://www.krimpenaandenijssel.nl/public/documenten/verordeningen/Referendumverordening.pdf
https://www.krimpenaandenijssel.nl/public/documenten/verordeningen/Bezwaar_en_beroep.pdf
https://krimpenaandenijssel.nl/app/uploads/2022/04/Nota-verbonden-partijen-2016-1-juli-2016.pdf
https://krimpenaandenijssel.nl/app/uploads/2022/04/Nota-verbonden-partijen-2016-1-juli-2016.pdf
https://krimpenaandenijssel.nl/public/documenten/gemeente/Interne_Klachtenregeling_Krimpen_aan_den_IJssel_ondertekend.pdf
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Burgerpeiling
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Burgerpeiling
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Wat heeft het gekost? 

 
 

 
 

  

Bestuur
Begroting 

2021

Begroting na 

wijziging

Rekening 

2021

Lasten

Bestuur 1.964 2.071 1.778

Middelen 310 320 337

Totaal lasten 2.275 2.391 2.115

Baten

Bestuur

Middelen

Totaal baten

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -2.275 -2.391 -2.115

Resultaatbestemming -15 -15

Gerealiseerd resultaat -2.275 -2.406 -2.130

Incidentele posten
Lasten 

2021

Baten               

2021

Reserve-

mutaties

Corona - Verkiezingen 36

Totaal programma 1 Bestuur 36



 

 

           12 

     Programma 1 Bestuur 

P € § B 

Verschillenanalyse per programma 

  

Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000 Afwijking x Voordeel / 

Lasten Programma 1 Bestuur

Bestuur

- Wachtgeld wethouders (93.000 voordeel)

- Onttrekking pensioenvoorziening wethouders (164.000 voordeel)

- Minder kosten college B&W (27.000 voordeel)

292 voordeel

Middelen -16 nadeel

Baten Programma 1 Bestuur

Bestuur

Middelen
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Indicatoren 
De kolom ‘begroting 2021’ bevat de waarden die in de begroting 2021 zijn opgenomen. In de kolom ‘jaarrekening 2021’ zijn de meest actuele 

beschikbare metingen opgenomen. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Basisset indicatoren programma 1 Bestuur Jaarekening 2021 Jaartal Begroting 2021 Jaartal Bron

Formatie in fte per inwoner x 1.000 5,02 2021 4,96 2020
Vensters voor Bedrijfsvoering 

(eigen berekening)

Bezetting in fte per inwoner x 1000 4,97 2021 5,08 2020
Vensters voor Bedrijfsvoering 

(eigen berekening)

Apparaatskosten per inwoner 470,25 2021 456,00 2020
Vensters voor Bedrijfsvoering 

(eigen berekening)

Externe inhuur als % van totale kosten loonsom 8,00% 2021 11,72% 2020
Vensters voor Bedrijfsvoering 

(eigen berekening)

Overhead als % van totale lasten 11,18% 2021 11,83% 2020
Vensters voor Bedrijfsvoering 

(eigen berekening)

Lokale indicatoren programma 1 Bestuur Jaarekening 2021 Jaartal Begroting 2021 Jaartal Bron

% inwoners dat veel vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente 

wordt bestuurd
23% 2021 34% 2018 Burgerpeiling

Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de samenwerking met 

inwoners en organisaties en de mate waarin zij worden betrokken bij de 

totstandkoming en uitvoering van beleid

5,88 2021 6,05 2018 Burgerpeiling
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Hoofdambitie 
Inwoners en ondernemers hechten aan een prettige woon- en 

leefomgeving en een succesvol verkeer- en vervoersysteem. Het 

gemeentebestuur van Krimpen aan den IJssel besteedt daarom veel 

tijd, aandacht en geld aan het ontwikkelen en beheren van de woon- 

en leefomgeving en aan de bereikbaarheid van onze gemeente. 

 

Duurzaamheid en veiligheid zijn daarbij richtinggevend. Een duurzame 

en veilige inrichting en beheer van Krimpen aan den IJssel biedt op 

termijn voor iedereen – inwoners en ondernemers – het grootste 

voordeel. 

 

Een goed functionerend verkeer- en vervoersysteem is geen doel op 

zich, maar een randvoorwaarde voor een economisch vitale, leefbare, 

duurzame en sociale ontwikkeling van Krimpen aan den IJssel en de 

(metropool)regio, waar de gemeente onderdeel van is. 

 

Wat is er gebeurd? 
Veiligheid 

De impact van de COVID-19 pandemie op het proces veiligheid is in 

2021 groot geweest. Zowel voor de gemeente als voor haar 

ketenpartners. Dat heeft een wissel getrokken op de beschikbare 

capaciteit. Verschil van mening over het gevoerde COVID-19 beleid en 

gevoelens van maatschappelijk ongenoegen laten sporen na in de 

samenleving. Dat heeft niet alleen nationaal, maar ook regionaal en 

lokaal geleid tot maatschappelijke onrust en polarisatie. In januari 2021 

waren er bedreigingen van de openbare orde (rellen en plunderingen) 

in delen van het land. Het gemeentelijk team Veiligheid en 

ketenpartners hebben zich ingespannen om te voorkomen dat 

dergelijke acties zouden overslaan naar Krimpen aan den IJssel. 

Daarnaast waren er in Krimpen aan den IJssel een aantal vreedzame 

betogingen tegen het COVID-19 beleid. 

 

Het aantal jeugdigen dat deel uitmaakt van overlastgevende 

jeugdgroepen staat op gespannen voet met elkaar. We constateren 

dat de jeugdoverlast in 2021 over het algemeen is verminderd. De 

jeugdoverlast nam aan het einde van het jaar weer toe (vuurwerk, 

vernielingen). 

 

De (integrale) controles op het gebied van ondermijning zijn 

uitgevoerd. Vanwege beperkte capaciteit van gemeente en onze 

netwerkpartners en de beperkende COVID-maatregelen zijn er minder 

controles geweest dan gepland. 

 

Duurzaamheid 

Er is volop ingezet op het faciliteren en stimuleren van inwoners om  

energiebesparende maatregelen te nemen. En daar is gebruik van 

gemaakt. De informatieavonden over warmtefoto’s, isoleren, 

zonnepanelen en de transitievisie warmte trokken bij elkaar ruim 600 

bezoekers. Er was een wijkactie in Kortland Noord en een 

warmtesafari in Langeland gecombineerd met een gemeentebrede 

inkoopactie voor isolatie. Zowel huurders als particuliere 

woningeigenaren schaften dit jaar bij elkaar ruim 2.000 

WoonWijzerBoxen aan. In deze boxen zaten bijna 7.000 ledlampen. 

Speciaal voor huurders was er een goed bezochte informatieavond 

met handige tips om geld en energie te besparen. Om gezond en 

lokaal voedsel te stimuleren was er een succesvolle Oogst- & 

Streekmarkt bij het Streekmuseum. Samen met inwoners en 

ondernemers zijn stappen gezet in het behalen van het certificaat 

Fairtrade Krimpen. Tot slot vond de tweede editie van de Krimpense 

Klimaatweken plaats met allerlei duurzame activiteiten voor jong en 
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oud. Meer dan 120 Krimpenaren bezochten de duurzaamheidsmarkt, 

er waren kookworkshops en kinderen maakten kunst met afval. 

  
Aantal zonnepanelen in Krimpen groeit hard  
Het aantal daken met zonnepanelen is met 50% gestegen op basis 
van luchtfoto’s uit maart 2021. Daarnaast zijn er via de gemeentelijke 
zonnepaneleninkoopactie ruim 5.700 zonnepanelen geplaatst. 
Het eerste project van onze energiecoöperatie Energiek Krimpen is 
gestart en inmiddels uitverkocht. Op het dak van het Krimpenerwaard 
College gaan zo’n 500 zonnepanelen geplaatst worden. 

  
Windenergie nog steeds een optie in Krimpen  
Er zijn meerdere windlocaties zoals in Krimpen waar marktpartijen 
geen interesse in tonen. Samen met de convenantspartners is de 
ambitie uitgesproken om de lokale energiecoöperaties samen te laten 
werken voor grotere projecten in de regio. Energiek Krimpen is hierbij 
betrokken. Ook onderzoeken we de ruimtelijke (on)mogelijkheden van 
een windturbine in het Stormpoldergebied. De resultaten verwachten 
we aan het eind van de eerste helft van 2022. 
Voor de pilot met de Airturbs zijn nieuwe locaties gevonden. Ook zijn 
de aangeschafte Airturbs omgebouwd naar een nieuwer model. 
Daarmee gaan we in 2022 alsnog over tot plaatsing van de Airturbs en 
het monitoren van de resultaten. 
  
Drie richtinggevende visies zijn vastgesteld  
De Duurzaamheidsagenda 2021-2024 werd vastgesteld met daarin 
duidelijke ambities, concrete doelen en acties voor de komende 4 jaar 
voor de thema’s Energie, Circulair, Klimaatadaptatie en Gezondheid 
en Voedsel. De ambtelijke capaciteit is met 1 fte uitgebreid. 
Samen met 22 andere gemeenten, 4 waterschappen, de provincie 
Zuid-Holland en met betrokkenheid van netbeheerders, 
maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven hebben we de RES 1.0 
ontwikkeld. Deze is op 3 juni 2021 vastgesteld. Inmiddels werken we 
met elkaar aan verdere concretisering richting RES 2.0. 

Eind 2021 stelden we de Transitievisie warmte vast. Daarin staat hoe 
we met elkaar de overstap naar een aardgasvrij Krimpen willen 
maken. De visie op circulaire economie pakken we komend jaar op. 
 

Mobiliteit en bereikbaarheid 

Er is 8 miljoen gereserveerd voor het mogelijke Krimpense aandeel in 

de lange termijn aanpak van de Algeracorridor. In 2022 wordt de 

voorkeursbeslissing genomen. 

In 2022 ronden we het project Grote Kruising af, inclusief de fietsstraat 

langs de C.G. Roosweg en de wijziging van de ontsluiting van Oud-

Krimpen. Ondanks de complexiteit van uitvoering is er sprake van een 

goede verkeersdoorstroming. 

De Verkeer- en Vervoervisie en het Uitvoeringsprogramma zijn 

geactualiseerd. In het Investeringsprogramma zijn 4 maatregelen 

opgenomen die we versneld realiseren. Andere maatregelen nemen 

we mee in het reguliere herstraatprogramma. 

In 2021 maakten we een start met de invulling voor geluidsisolerende 

maatregelen voor de 30 woningen aan de Ouverturelaan. 

 

Beheer en onderhoud 

Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is in 2021 

uitgevoerd conform planning ondanks de coronamaatregelen. Het 

belang van een schone, hele en veilige openbare ruimte is ook 

afgelopen jaar gebleken. Veel inwoners gingen extra wandelen, fietsen 

of sporten in de openbare ruimte. Er zijn bij het team Beheer en 

Onderhoud Openbare Ruimte 5.204 meldingen binnengekomen (356 

minder dan in 2020). Er is weer twee keer per jaar een integrale 

schouw in de openbare ruimte uitgevoerd, naast de technische en/of 

visuele inspecties die binnen de verschillende vakgebieden worden 

uitgevoerd. 
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Afgelopen jaar was het weer mogelijk om een buurtschouw te 

organiseren met diverse stakeholders en bewoners. We waren te gast 

op de kinderboerderij en van daaruit zijn we in 2 groepen een deel van 

de wijk Boveneind ingegaan. De integrale buurtschouw is samen met 

team Beleid sociaal domein en Stichting Huurdersbelang 

georganiseerd. 

 

De uitvoering van riolerings- en herstraatprojecten kreeg in 2021 zijn 

vervolg. In de meer wijkgerichte aanpak in Langeland en Oud-

Krimpen, maar ook in de omgeving van de Vincent van Goghlaan. 

Klimaatadaptatie en biodiversiteit maakt nadrukkelijk onderdeel uit van 

de planvoorbereiding en uitvoering. Beiden zijn heel belangrijk en 

worden zichtbaar na de uitvoering van de projecten. Dat is ook voor de 

beleving van inwoners belangrijk (en hopelijk geeft het ook inspiratie 

om er zelf mee aan de slag te gaan in eigen tuin). 

Er is gewerkt aan een opvolging van Operatie Steenbreek in de 

gemeente (onderzoek in Lansingh Zuid, flyer, info bij 

participatiebijeenkomsten riolerings- en herstraatprojecten). 

Er is subsidie verkregen in het kader van tijdelijke impulsregeling 

Klimaatadaptatie 2021-2027. Om aanspraak te kunnen maken op deze 

subsidie is een regionaal maatregelenprogramma opgesteld en voor 

onze gemeente zijn riolerings- en herstraatprojecten in Oud-Krimpen 

en Langeland ingediend. 

 

Omgevingswet 

Naar verwachting treedt de Omgevingswet per 1 januari 2023 in 

werking. Invoering van de wet vindt in onze gemeente op korte termijn 

plaats door de zo geheten ‘minimale acties’ uit te voeren.  

Bij de start van de nieuwe raadsperiode maken we afspraken over de 

verdere consequenties van de Omgevingswet. 
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Speerpunten in 2021 
Speerpunt Label Toelichting 

Veiligheid 

Inventariseren achterstallige punten 2020 en inhaalslag 

maken met betrekking tot toezicht controle en 

handhaving. 

 

 

Voor de DCMR en de VRR is dit gelukt. Vanwege COVID ook op alternatieve 

manieren. Bij de BOA’s is dit vanwege prioritering COVID-maatregelen en 

krapte op de arbeidsmarkt niet gelukt. 

Aantal jeugdigen dat deel uitmaakt van een 

overlastgevende jeugdgroep verlagen en de impact, 

veroorzaakt door deze groep verlagen. 

  

Actiepunten uit de evaluatie en toekomstvisie BOA 

uitvoeren. 

  Vanwege beperkte capaciteit door handhaving van de COVID-maatregelen 

zijn we daar niet aan toegekomen. 

In 2021 wordt een plan uitgevoerd om ondermijning aan 

te pakken. 

  

Omgevingswet 

Minimale acties uit de Omgevingswet uitvoeren.  De inwerkingtreding van de Omgevingswet is inmiddels voorzien per 1 

januari 2023. De minimale acties zijn in voorbereiding en zullen in de loop 

van dit jaar worden afgerond. 

Duurzaamheid 

Samen met gemeenten in de regio Rotterdam Den Haag 

werken we verder aan de regionale energiestrategie 

(RES). Voor 1 juli 2021 stellen we de RES 1.0 vast. 

  

Vaststellen van de Transitievisie warmte.   

Uitvoeren Duurzaamheidsagenda.   

Mobiliteit en bereikbaarheid 

Het Project ‘Grote Kruising’ conform fasering uitvoeren.   

Mobiliteitsaanpak Grote Kruising.   

Verbeteren fietsinfrastructuur (fietsstraat Vincent van 

Goghlaan). 

 De voorbereiding voor de realisatie van de fietsstraat Vincent van Goghlaan 

– Buys Ballotsingel is klaar (uitvoering 2022). 

Het opstellen van een Samenwerkingsovereenkomst 

beheer en onderhoud van de Algeracorridor. 

 Vanwege reconstructie Grote Kruising en vervanging VRI’s pakken we dit 

later op. 
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Beheer en onderhoud 

Planvorming en uitvoering riolerings- en 

herstraatprojecten conform vastgestelde planning. 

  

Ruimtelijke ontwikkeling 

Uitvoering volgens het vastgestelde MPG.   
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Op grond van welk beleid/afspraak handelen we? 

• Integraal Veiligheidsplan 2018-2022 

• Duurzaamheidsvisie 

• Duurzaamheidsagenda 2021-2024 

• Transitievisiewarmte 

• Verkeer- en vervoervisie 

• Structuurvisie en bestemmingsplannen 

• Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 

• Groenstructuurplan, Groenbeleid- en beheerplan 

• Stedelijk waterplan, Gemeentelijk Rioleringsplan, 

Grondwaterzorgplan en Beheerplan Water 

• Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte 

• Algemene Plaatselijke Verordening 

• Nota Grondbeleid 

• Beleids- en beheerplan Kunstwerken 

• Nota biodiversiteit 

 

Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? 
Veiligheid 

• Openbare orde en veiligheid 

• Jaarverslag Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

o Komt jaarlijks aan het einde van het tweede kwartaal uit 

• Jaarverslag Politie Eenheid Rotterdam 

o Komt jaarlijks aan het einde van het tweede kwartaal uit 

• Jaarverslag Milieudienst DCMR 

o Komt jaarlijks in het tweede kwartaal uit 

• Op grond van artikel 7.7 van het Besluit omgevingsrecht 

rapporteert het college periodiek aan de gemeenteraad over 

onder andere: 

o het bereiken van de doelen in het handhavingsbeleid 

o de uitvoering van de voorgenomen activiteiten 

 

Duurzaamheid 

• Energietransitie 

• Klimaatmonitor 

 

Mobiliteit 

• Mobiliteit 

• Voortgangsrapportages Grote kruising (ieder kwartaal) 

 

Beheer en onderhoud 

• Duurzame leefomgeving 

• Burgerpeiling 

o Woon- en leefklimaat 

• Schouw openbare ruimte (door Bureau Tuin en Landschap 

(BTL)) 

 

Ruimtelijke ontwikkeling 

• Meerjaren Perspectief Grondexploitaties

https://krimpenaandenijssel.nl/dossiers/integraal-veiligheidsplan/
https://krimpenaandenijssel.nl/dossiers/integraal-veiligheidsplan/
https://www.krimpenaandenijssel.nl/duurzaamheid
https://www.krimpenaandenijssel.nl/duurzaamheid
https://krimpenaandenijssel.nl/app/uploads/2022/03/Duurzaamheidsagenda.pdf
https://krimpenaandenijssel.nl/app/uploads/2021/12/Transitievisie-warmte-Krimpen-aan-den-IJssel-1.0.pdf
https://krimpenaandenijssel.nl/app/uploads/2021/12/Transitievisie-warmte-Krimpen-aan-den-IJssel-1.0.pdf
http://docplayer.nl/55831826-Verkeer-en-vervoervisie-krimpen-aan-den-ijssel.html
http://docplayer.nl/55831826-Verkeer-en-vervoervisie-krimpen-aan-den-ijssel.html
https://www.krimpenaandenijssel.nl/Bestemmingsplannen-informatie
https://krimpenaandenijssel.nl/dossiers/stedelijk-waterplan/
https://www.krimpenaandenijssel.nl/Riool
https://krimpenaandenijssel.nl/dossiers/stedelijk-waterplan/
https://krimpenaandenijssel.nl/dossiers/kwaliteitsplan-beheer-openbare-ruimte/
https://krimpenaandenijssel.nl/dossiers/kwaliteitsplan-beheer-openbare-ruimte/
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Krimpen%20aan%20den%20IJssel/609706/CVDR609706_1.html
https://krimpenaandenijssel.nl/app/uploads/2021/12/Nota_Biodiversiteit_KrimpenaandenIJssel.pdf
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/openbare-orde-en-veiligheid
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/openbare-orde-en-veiligheid
https://vr-rr.nl/over/cijfers-publicaties/
https://www.politie.nl/informatie/jaarverslagen.html
https://www.politie.nl/informatie/jaarverslagen.html
https://www.dcmr.nl/jaarverslagen-dcmr
https://www.dcmr.nl/jaarverslagen-dcmr
http://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/2017-05-01
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Energietransitie
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/mobiliteit
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/duurzame-leefomgeving
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Burgerpeiling
https://krimpenaandenijssel.nl/dossiers/kwaliteitsplan-beheer-openbare-ruimte/
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Wat heeft het gekost? 

 
 

Woon- en leefomgeving
Begroting 

2021

Begroting na 

wijziging

Rekening 

2021

Lasten

Veiligheid 2.184 2.253 2.254

Duurzaamheid 327 696 689

Mobiliteit en bereikbaarheid 312 328 300

Beheer en onderhoud 4.788 4.746 4.586

Ruimtelijke ontwikkeling 516 776 2.092

Totaal lasten 8.127 8.799 9.920

Baten

Veiligheid 3 15 12

Duurzaamheid 4 354 335

Mobiliteit en bereikbaarheid 3 3

Beheer en onderhoud 288 336 374

Ruimtelijke ontwikkeling 845 370 790

Totaal baten 1.143 1.078 1.512

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -6.984 -7.721 -8.408

Resultaatbestemming -1.841 -1.323 -455

Gerealiseerd resultaat -8.824 -9.044 -8.863
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Incidentele posten
Lasten 

2021

Baten               

2021

Reserve-

mutaties

REW subsidie en subsidie advies warmtevisie 277 132 148

Kosten voor RREW subsidie 198 205

Corona - Veiligheid 23 11

Corona - Beheer en onderhoud 19

Tractiemiddelen wegens corona 9

Bomenbeheer corona 9

Totaal programma 2 Woon- en leefomgeving 535 348 148
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Investeringen
Begroot t/m 

2021

Rekening 

2021

Geboekt 

t/m 2021

Grote kruising N210 - doorstroom- en reconstructie 15.123 7.724 13.251

Toiletvoorziening park Middenwetering 100 50 50

Vervanging slagbomen, wegmarkering, roodlichtcam. 245

Vervanging vangrailconstructies 5

Vervanging kleine zoutstrooiers 50 42 42

Vervanging camera Stormpolder(brug) 46 18 18

Kosten bruggen 2021 93 30 30

Onderhoud fietstunnel weth. Hoogendijk 40 30 30

Vervanging deel talud uitzichtpunt 31 27 27

Vervanging balustrade/leuningen aanbrug Algerabrug 298

Geluidschermen N210 375

Vervanging snelheidsdisplays en toeristische wegw. 27

Vervanging ponton/aanlegsteiger Waterbus 45 2 2

Vervanging toplaag aanbrug Algerabrug 132 56 56

Kosten herstrating 9.594 9.173 9.173

Vervanging WACO-duikers 374 19 89

Installaties en verlichting fonteinen 22

Baggeren en monitoring waterkwaliteit 25

Totaal programma 2 Woon- en leefomgeving 26.624 17.170 22.767

Programma 2 Woon- en leefomgeving
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Verschillenanalyse per programma 

 
 
Indicatoren 

 

Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000 Afwijking x Voordeel / 

Lasten Programma 2 Woon- en leefomgeving

Veiligheid -1 nadeel

Duurzaamheid 7 voordeel

Mobiliteit en bereikbaarheid 28 voordeel

Beheer en onderhoud

Betreft een voordeel op diverse kostensoorten (advies, schade, 

onderhoud etc,) van totale budgetten binnen beheer en onderhoud van 

openbare ruimte. Het gaat met name om budgetten van straten en 

pleinen, tractiemiddelen, openbaar groen en straatvegen.

160 voordeel

Ruimtelijke ontwikkeling
Betreft projecten MPG (centrum-zuid en hogere afboeking kosten 

groene fase).
-1.316 nadeel

Baten Programma 2 Woon- en leefomgeving

Veiligheid -3 nadeel

Duurzaamheid -18 nadeel

Mobiliteit en bereikbaarheid -3 nadeel

Beheer en onderhoud 38 voordeel

Ruimtelijke ontwikkeling Betreft project De Wilgen (laatste kavel verkoop 2021). 420 voordeel

Basisset indicatoren programma 2 Woon- en leefomgeving Jaarekening 2021 Jaartal Begroting 2021 Jaartal Bron

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. 0,5 2020 0,7 2018 Waarstaatjegemeente

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. 2,5 2020 2,7 2018 Waarstaatjegemeente

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. 1,0 2020 0,5 2018 Waarstaatjegemeente

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. 4 2020 3 2018 Waarstaatjegemeente

Hernieuwbare elektriciteit 3,80% 2019 3,50% 2018 Waarstaatjegemeente

De gemiddelde WOZ waarde van woningen in de gemeente € 289.000 2021 € 246.000 2019 Waarstaatjegemeente

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen 4,40 2020 8,50 2019 Waarstaatjegemeente

Demografische druk (groene + grijze druk tov 20-65 jr) 93% 2021 93% 2020 Waarstaatjegemeente

Woonlasten éénpersoonshuishouden 870 2021 813 2020 Waarstaatjegemeente

Woonlasten meerpersoonshuishouden 1.006 2021 904 2020 Waarstaatjegemeente
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Lokale indicatoren programma 2 Woon- en leefomgeving Jaarekening 2021 Jaartal Begroting 2021 Jaartal Bron

De buurt als woon- en leefomgeving is veilig 89% 2021 93% 2018 Burgerpeiling

Staat van de buurt

Heel (75%) Schoon 

(60%) Begaanbaar 

(60%) Groen (57%)

2021

Heel (78%) Schoon 

(62%) Begaanbaar 

(67%) Groen (55%)

2018 Burgerpeiling

Waardering van de buurt als leefomgeving 7,74 2021 7,94 2018 Burgerpeiling

Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van 

speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar in de nabije omgeving
63% 2021 64% 2018 Burgerpeiling

Het geregistreerd aantal misdrijven in de gemeente 735 2020 720 2019 CBS

Aantal milieuklachten 113 2021 200 2020 DCMR

Aantal woningen met energielabels A t/m C

71,2% (2.938 van 

de in totaal 4.124 

woningen van 

QuaWonen in 

Krimpen aan den 

IJssel)

2021

69,0% (2.882 van 

de in totaal 4.207 

woningen van 

QuaWonen met 

een energielabel)

1-1-2020 QuaWonen

Aantal wegvoertuigen geregistreerd in Krimpen aan den IJssel 20.174 2021 19.909 2020 CBS

Kwaliteitsbeeld verharding

91% voldoet aan 

minimaal 

kwaliteitsniveau

2021
90% minimaal 

kwaliteitsniveau
2020

Kwaliteitsmeting Integrale 

Schouw BTL
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Lokale indicatoren programma 2 Woon- en leefomgeving Jaarekening 2021 Jaartal Begroting 2021 Jaartal Bron

Slaagkans op de woningmarkt 0,70% 2020 0,80% 2019
Monitor Woonruimtebemiddeling 

2019

(% sociale) huurwoningen verdeeld in segmenten

totale 

woningvoorraad: 

12.648, waarvan:                     

corporatie huur: 

4.606 (36,4%)  

particuliere huur: 408 

(3,2%)

2021

totale 

woningvoorraad: 

12.637, waarvan: 

corporatie huur: 

4.555 (36,0%) 

particuliere huur: 382 

(3,6%)

1-1-2020
Eigen gegevens (WOZ-

registratie)

Slaagkans starters op de woningmarkt 0,60% 2020 0,60% 2019
Monitor Woonruimtebemiddeling 

2019

% sociale huurwoningen

corporatie sociale 

huur: 4.230    

particuliere sociale 

huur: 223                   

totaal sociale huur: 

4.453 (35,2% van 

totale 

woningvoorraad 

12.648)

2021

corporatie sociale 

huur: 4.265 

particuliere sociale 

huur: 223                 

totaal sociale huur: 

4.488 (35,5% van 

totale 

woningvoorraad 

12.637)

1-1-2020

corporatie soc.huur: gegevens 

2021 van woningcorporaties.  

particuliere soc.huur: gegevens 

2017 ABF-rapport regio 

Rotterdam.

Verdeling aantal woningen in huur- en koopwoningen
5.014 huur               

7.634 koop
2021

4.937 huur                                   

7.700 koop
1-1-2020 Eigen gegevens (WOZ bestand)

Gemiddelde inschrijfduur huurwoningzoekenden 79 maanden 2020 77 maanden 2019
Monitor Woonruimtebemiddeling 

2019

% uitrukken van de brandweer binnen de normtijd 73% 2021 80% 2019
Veiligheidsregio Rotterdam 

Rijnmond

% uitrukken ambulance binnen normtijd 83% 2021 95% 2019
Veiligheidsregio Rotterdam 

Rijnmond
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Hoofdambitie 
Krimpen aan den IJssel is een gemeente waar het fijn, veilig wonen en 

werken is. In Krimpen gaan we respectvol om met elkaars vrijheden. 

Onze samenleving biedt ruimte aan alle inwoners om hun leven naar 

eigen inzicht in te richten. Iedereen kan meedoen, ongeacht leeftijd, 

culturele achtergrond, gender, inkomen, talent of beperking. 

 

Het aanbod van sport, cultuur en recreatie is aantrekkelijk voor alle 

leeftijden geschikt en draagt bij aan een vitale samenleving. Sport en 

cultuur brengt onze lokale samenleving samen. Het zorgt voor contact 

tussen mensen, generaties en organisaties. Wij vinden een breed en 

gevarieerd aanbod, dat toegankelijk is voor alle inwoners, heel 

belangrijk. Kunst en cultuur dragen bij aan de ontwikkeling van 

kinderen en het welzijn van ouderen. Ook maakt het onze gemeente 

aantrekkelijk en leefbaar. Doordat aanbieders van zowel sport als 

cultuur samenwerken met elkaar en met de gemeente, is er meer te 

bereiken. Samen is de verbinding te maken met andere domeinen als 

onderwijs, leefbaarheid, zorg en werken en ondernemen. 

 

Wonen in Krimpen aan den IJssel betekent wonen in een 

aantrekkelijke gemeente met een gevarieerd aanbod aan woningen, 

winkels, scholen en andere voorzieningen. Maar ook genieten van de 

groene Krimpenerwaard. En profiteren van de goed bereikbare 

stedelijke voorzieningen van Rotterdam. 

Om Krimpen voor jonge gezinnen aantrekkelijk te houden, bieden wij 

een ruim aanbod aan sport en cultuur. Daarnaast is het van belang om 

basisvoorzieningen als onderwijsgebouwen en 

binnensportaccommodaties op een goed kwaliteitsniveau te realiseren 

en toekomstbestendig te bouwen. 

 

Krimpen moet in alle opzichten interessant blijven voor (potentiële) 

werkgevers. Daarom investeert de gemeente in een goede 

detailhandelsstructuur en aantrekkelijke bedrijventerreinen. 

 

Wat is er gebeurd? 
Wonen 

Er zijn 2 nieuwe woningen (de laatste in het project) opgeleverd in 

woningbouwproject De Wilgen. Daarnaast is de ontwikkeling van 

diverse projecten ter hand genomen c.q. voortgezet: Centrum-Zuid, 

Werf Van Duijvendijk, de KOAG-locatie aan de Driekamp, de locatie 

DCV Veld 4 en het Nul-op-de-Meter-project aan de Kerkdreef. 

 

In januari 2021 heeft de gemeenteraad de nieuwe Woonvisie 

vastgesteld. Om starters op de huidige woningmarkt in een betere 

positie te brengen (een doelstelling uit de Woonvisie) is er een nieuwe 

Verordening Startersleningen vastgesteld, waarbij zowel de maximale 

koopprijsgrens als het maximale bedrag van de Starterslening zijn 

verhoogd. Ook is met QuaWonen afgesproken om gezamenlijk te 

sturen op het met lokale voorrang adverteren van vrijkomende sociale 

huurwoningen (maximaal 25% is toegestaan). En om daarbinnen, bij 

specifiek daarvoor geschikte woningen, voorrang te geven aan 

Krimpense jongeren. Ook hebben we een start gemaakt met het 

reserveren van woningen voor jongeren bij nieuwbouwprojecten. 

Gestart is met een pilot leefbaarheid. Deze vond in 2021 plaats in de 

Doornenbuurt. In 2022 vindt dit plaats in de wijk Boveneind. 

In december 2021 scherpten we de prestatieafspraken gemeente-

QuaWonen-Stichting Huurdersbelang (verder) aan. Ook spraken we af 

om bij de ontwikkeling van de volgende (bijvoorbeeld 4-jarige) 

prestatieafspraken in het proces ook de gemeenteraad een rol te 

geven. 
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Voor het eerst zijn er ook actieve prestatieafspraken gemaakt met 

Havensteder, waarbij Havensteder expliciet verantwoordelijkheid 

neemt voor onderhoud van de eigen wooncomplexen en de omgeving 

ervan. Ook is Havensteder nadrukkelijk betrokken bij 

leefbaarheidsprojecten. 

Verder participeerden wij in nieuwe beleidsontwikkeling binnen het 

Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam. Zo stelden we een 

nieuwe Regionale Woonvisie vast. En startte we met het proces om 

het Regioakkoord te herijken. 

 

Recreatie / toerisme 

De projecten uit het programma Kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard van 

Groenalliantie rondden we in 2021 af en namen we in beheer. Daarbij 

legden we onder andere enkele speelvoorzieningen in de 

Krimpenerhout aan. Dit was aansluitend op de in Lansingh-Zuid 

gerealiseerde speelrouten. Ook realiseerden we een voetpad langs het 

bestaande fietspad in de Krimpenerhout (gelegen tussen N210 en 

Lansingh-Zuid). 

Als opvolger van de Kwaliteitsimpuls stelden we eind 2021 het 

Ontwikkelplan vast. Dit is een kaderstellend plan voor het strategisch 

en tactisch handelen van het bestuur van Groenalliantie. 

Over het meerjarig regelen van de gevolgen van het uittreden van de 

provincie Zuid-Holland is Groenalliantie in 2021 met de provincie in 

gesprek geweest. De provincie verlaagt namelijk vanaf 2022 (tot en 

met 2025) het vaste deel van het provinciale subsidiebedrag aan de 

Groenalliantie naar 90% en maakt de overige 10% flexibel. Die 

verlaging vingen we op door aanpassing van de deelnemersbijdragen 

vanuit het werkgebied Krimpenerwaard. We verwachten dat de 

provincie vanaf 2026 het vaste deel van het subsidiebedrag verder 

verlaagt. Daarover voerden we in 2021 gesprekken met de provincie. 

We verwachten dan ook dat hierover in de loop van het volgende jaar 

(2022) meer duidelijkheid komt. Groenalliantie anticipeert op de 

veranderende financiële situatie door in haar strategische plannen 

(zoals het eind 2021 vastgestelde Ontwikkelplan) aandacht te 

besteden aan bijvoorbeeld verschillende verdienmodellen. 

 

Economie 

De vernieuwde detailhandels- en horecastructuurvisie is in concept 

beschikbaar. Voorafgaand aan het proces is gesproken met 

vastgoedeigenaren, winkeliers en gemeenteraad. Het Raadhuisplein 

maakten we geschikt voor standplaatsen en kleinschalige 

evenementen. We brachten een stroomvoorziening aan waarmee we 

dit mogelijk maken. Ook maakten we een begin met een ruimer 

standplaatsenbeleid. Verspreid over de gemeente experimenteerden 

we met standplaatsen. Dit werken we in 2022 verder uit. 

Ondanks de beperkingen van Covid-19 hadden we doorlopend contact 

met ondernemers. We brachten vele (informele)bezoeken. Eind 2021 

committeerden we ons aan Rotterdam Maritime Capital. Dit is een 

wereldwijd netwerk van partijen binnen de maritieme industrie en biedt 

ons bedrijfsleven toegang tot dit netwerk. 

De coronavoucher is een groot succes gebleken. Een schoolvoorbeeld 

van hoe het mes aan twee kanten kan snijden. De lokale economie 

heeft een aanzienlijke financiële impuls gekregen en de inwoners 

kregen een steuntje in de rug. 

 

Sport en spel 

We gaven in 2021 uitvoering aan het Sportakkoord met middelen van 

het Rijk. De Sportnota is opgesteld in samenspraak met de 

sportaanbieders en maatschappelijke instellingen. De nota is nog niet 

vastgesteld in de Raad. In 2021 stelden de gemeenteraad een krediet 

beschikbaar voor de aanleg van een waterkunstgrasveld bij MHCK en 

het ombouwen van het hoofdveld van DCV van natuurgras naar een 
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kunstgrasveld (fase 1). De uitvoering vindt plaats in de zomer van 

2022. 

Verder stelden we een update van het uitvoeringsprogramma 

Speelruimte op en starten we met het vervolg van de uitvoering. 

 

Cultuur 

Het innovatiefonds ging van start en een drietal projecten vonden 

plaats. Door de beperkingen vanwege de pandemie konden we maar 

een gedeelte van het jaar gebruiken voor de uitvoering. De 

beperkingen golden voor de hele culturele sector. Waar mogelijk 

gingen activiteiten online door. De basisinfrastructuur van de culturele 

instellingen bleef mede door de financiële ondersteuning vanuit de 

landelijke en provinciale overheid in tact. 

 

Evenementen 

Dit jaar stelden we de ‘Evenementenvisie 2021’ vast. Een eenmalig 

Krimpens evenement is 1 van de speerpunten wat met veel succes in 

september plaatsvond. Daarnaast besloot de raad vanaf 2022 een 

extra financiële impuls te geven aan de ondersteuning van initiatieven 

voor een diversiteit aan evenementen. 

 

Onderwijshuisvesting 

In 2021 begonnen we met de aanbesteding van de nieuwbouw voor de 

Groeiplaneet-Populier. Ook startten we met het opstellen van een 

projectplan voor het Octaaf-Mozaïek en gymzaal Una Corda. Ten 

slotte stelden we een krediet beschikbaar voor de uitbreiding van de 

Wegwijzer. 

In 2021 startten we met het haalbaarheidsonderzoek voor het stichten 

van een middelbare school van het schoolbestuur Driestar-Wartburg. 

Het gaat om een haalbaarheidsonderzoek op het gebied van financiën 

en een geschikte locatie. Met betrekking tot het locatie-onderzoek is er 

uiteindelijk een locatie in beeld gekomen die het meest geschikt lijkt, 

namelijk de Krimpenerbosweg west. Omdat het om een locatie buiten 

stedelijke gebied gaat, is de gemeente nog in afwachting van een 

uitspraak van de provincie. Na deze uitspraak ronden we het 

haalbaarheidsonderzoek af. 

 

Eind 2021 evalueerden we met de schoolbesturen en Synerkri het 

huidige IHP 2019 – 2023. De partijen reageerden positief op de wijze 

waarop we het IHP de afgelopen jaren uitvoerden. De evaluatie biedt 

de grondslag voor het opstellen van het IHP 2023 – 2027. 

 

OV67+ 

In 2021 voerden we voor minima met een inkomen tot 120% van het 

sociaal minimum het gratis OV67+ in. 
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Speerpunten in 2021 
Speerpunt Label Toelichting 

Jeugd/onderwijs  

Realisatie Uitbreiding Rudolf Steiner school.   

Kredietaanvraag en stedenbouwkundige voorwaarden 

Groeiplaneet/Populier. 

  

Kredietaanvraag en stedenbouwkundige 

randvoorwaarden Octaaf/Mozaïek. 

 In 2021 werkten we in samenwerking met de betrokken partijen aan een 

projectplan, een overeenkomst tussen de gemeente en de schoolbesturen. 

In 2022 vindt de kredietaanvraag en het vaststellen van de 

stedenbouwkundige kaders plaats. 

Duidelijkheid over de vraag of Krimpen de juiste locatie is 

voor de nieuwe school van de besturen van het Driestar 

en Wartburg College. 

 Het haalbaarheidsonderzoek kon niet volledig in 2021 worden afgerond. Het 

wachten was nog op een reactie van de provincie op de locatievoorstellen. In 

april 2022 is duidelijk geworden dat het vinden van een geschikte locatie in 

Krimpen die tevens de goedkeuring krijgt van de provincie erg complex is. 

Opgeteld bij de dalende tendens in de leerlingaantallen is dit reden geweest 

voor het schoolbestuur om het traject niet voort te zetten. 

Recreatie/toerisme 

Het afronden van het Groenalliantie-programma 

Kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard en het ontwikkelen van 

een nieuw richtinggevend en kaderstellend Ontwikkel- en 

Beheerplan voor de Groenalliantie. 

  

Het toekomstbestendig maken van de begroting van de 

Groenalliantie. 

 Hierover is Groenalliantie al enige tijd met de provincie in gesprek. 

Sport 

Plan van aanpak nieuwbouw Groenendaal (IHP).  We maakten een start met het opstellen van een plan van aanpak voor de 

Groenendaal. Deze is voor de zomer van 2022 afgerond. 

Het vaststellen van een nieuwe sportagenda.  Wel vastgesteld door college, nog niet geagendeerd voor de gemeenteraad. 

Cultuur 

Het innovatiefonds cultuur gaat van start.   
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Uitvoering geven aan uitkomsten onderzoeken de Tuyter 

en evenementen. 

 

 

  

 

 

Wonen 

Participatie in nieuwe beleidsontwikkeling binnen het 

Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam: een 

nieuwe Regionale Woonvisie en een herijking van het 

Regioakkoord. 

  

De leefbaarheid in de wijken bevorderen en hierbij het 

verkeerd gebruik van woningen tegengaan. 

  

Een betere positie van starters/Krimpense jongeren op 

de sociale huurwoningenmarkt bewerkstelligen. 

  

Economie   

Vernieuwen economische agenda.  Nog niet afgerond. Onder meer de vernieuwde detailhandelsvisie en de 

naweeën van de coronacrisis zijn van invloed op de inhoud en planning van 

de economische agenda. 

Herontwikkeling Stormpolderdijk.  Er heeft een heroriëntatie op de ontwikkeling plaatsgevonden. In maart 2022 

hebben de betrokken partijen overeenstemming bereikt over het aangepaste 

scenario. 

Verbeteren van de verbinding tussen lokale bedrijven 

(waaronder zorginstellingen en maritieme bedrijven) en 

onderwijsinstellingen. 

 Door Covid-19 vonden de ‘kom binnen bij bedrijven’-dagen niet plaatsvinden. 

Om dezelfde reden hebben ook bezoeken van bedrijven aan scholen niet 

plaats gevonden. 

Actualiseren van de detailhandelsvisie.  Concept is ter besluitvorming aangeboden. De gemeenteraad besloot het 

besluitvormingsproces over de verkiezingen heen te tillen. 

Maatschappelijke ondersteuning   

Uitvoering geven aan de motie stimuleringsfonds 

openbaar vervoer in 2021. 
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Op grond van welk beleid/afspraak handelen we? 
Jeugd 

• Integraal Huisvestingsplan 2019 – 2023 
 

Recreatie/toerisme 

• Begroting 2021 Groenalliantie 

• Groenalliantie-Uitvoeringsplan Kwaliteitsimpuls 
Krimpenerwaard 
 

Sport 

• Speelruimtebeleidsplan 2018-2022 en het 
uitvoeringsprogramma speelruimte 2019-2022 

• Sportakkoord 

 

Cultuur 

• Cultuurnota 2019-2022 
 
Evenementen 

• Evenementenvisie 2021 

 

Wonen  

• Woonvisie 2020-2030 

• Prestatieafspraken wonen, zorg en welzijn 2019-2023 

• Regioakkoord nieuwe woningmarktafspraken 

• Regionale woonvisie (Ton navragen) 
 

Economie 

• Detailhandelsvisie 

• Stormpolder 

Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? 
Jeugd 

• Onderwijs 
 

Maatschappelijke ondersteuning 

• Gemeentelijke monitor Sociaal Domein 
 

Recreatie/toerisme 

• Jaarverslag Groenalliantie 
 

Sport 

• Sport en cultuur 

• Rapportages Sport en Gemeente 

• “Gezondheid in kaart”, 4-jaarlijkse rapportage GGD 
 

Cultuur  

• Sport en cultuur 

• Uitvoeringsagenda Cultuurnota 
 

Wonen 

• Bouwen en Wonen 

• Jaarlijkse herijking van de prestatieafspraken 
 

Economie 

• Bedrijvigheid en economie 

 

 

 

 

   

https://www.krimpenaandenijssel.nl/integraalhuisvestingsplan
https://www.krimpenaandenijssel.nl/integraalhuisvestingsplan
https://groenalliantiemiddenholland.nl/PageByID.aspx?&contentPageID=1700362
https://www.groenalliantiemiddenholland.nl/kwaliteitsimpuls/over+het+programma/default.aspx
https://www.groenalliantiemiddenholland.nl/kwaliteitsimpuls/over+het+programma/default.aspx
https://www.krimpenaandenijssel.nl/speelruimte
https://www.krimpenaandenijssel.nl/speelruimte
https://krimpenaandenijssel.nl/app/uploads/2021/12/Woonvisie_2020_2030.pdf
https://krimpenaandenijssel.nl/app/uploads/2021/12/Prestatieafspraken_2019_2023.pdf
https://krimpenaandenijssel.nl/app/uploads/2021/12/Prestatieafspraken_2019_2023.pdf
https://www.google.com/search?q=dat+spreken+we+af+stadsregio+rotterdam&rlz=1C1NHXL_nlNL802NL803&oq=dat+spreken+we&aqs=chrome.1.69i57j0.9662j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://krimpenaandenijssel.nl/app/uploads/2021/12/Woonvisie_2020_2030.pdf
https://www.krimpenaandenijssel.nl/Detailhandel
https://krimpenaandenijssel.nl/dossiers/stormpolder/
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Onderwijs
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Dashboard/Gemeentelijke-Monitor-Sociaal-Domein
https://groenalliantiemiddenholland.nl/PageByID.aspx?&contentPageID=1700358
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/sport-en-cultuur
https://gezondheidinkaart.nl/
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/sport-en-cultuur
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Bouwen-en-wonen
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Bedrijvigheid-en-economie
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Wat heeft het gekost? 

 

Samenleven
Begroting 

2021

Begroting na 

wijziging

Rekening 

2021

Lasten

Jeugd 1.658 1.437 1.410

Maatschappelijke ondersteuning 248 234 184

Recreatie en evenementen 1.348 1.226 1.234

Sport 1.598 1.761 2.934

Cultuur 2.598 2.650 2.614

Wonen 72 97 91

Economie 385 845 723

Totaal lasten 7.906 8.250 9.190

Baten

Jeugd 549 410 413

Maatschappelijke ondersteuning 37 37 31

Recreatie en evenementen 276 193 193

Sport 76 60 1.302

Cultuur 618 579 574

Wonen

Economie 106 246 115

Totaal baten 1.661 1.525 2.629

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -6.245 -6.725 -6.561

Resultaatbestemming -27 -37 -37

Gerealiseerd resultaat -6.273 -6.761 -6.598



 

 

           33 

     Programma 3 Samenleven 

P € § B 

 
 

Incidentele posten
Lasten 

2021

Baten               

2021

Reserve-

mutaties

Subsidievaststellingen 2020:

vaststellingen 2020 budgetsubsidies Madelief -66

vaststellingen 2020 budgetsubsidies Ref. KO -38

vaststellingen 2020 budgetsubsidies Kinderdam -20

vaststellingen 2020 budgetsubsidies Muziekschool -59

Restitutie 2020 Trouw aan Oranje -22

Restitutie 2020 Adviesraden -3

Kosten coronacrisis perspectief voor jeugd 29

Noodopvang kinderopvang corona 4

Economie -zondagopenstelling 15 15

Voucher huishoudens corona 305

Woonzorganalyse 24

Vastgoedeigenaren Crimpenhof 17 20

Onderzoek technische staat zwembad 25

MHCK - geluidhinder planken 15

SPUK Sport 1.200 1.200

Totaal programma 3 Samenleven 1.386 1.220 55
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Investeringen
Begroot t/m 

2021

Rekening 

2021

Geboekt 

t/m 2021

Diverse inventaris de Tuyter 172 7 7

Akoestische voorzieningen de Tuyter 300 7 291

Sloop gebouw 't Onderdak 360 21 343

Vervanging ballenvangers 15

Aanleg padelbanen TCK 120 2

Groot onderhoud hekwerk, bestrating, etc. TVL 224 -25 118

Aanleg/vervanging skateboardbaan/free-run-park 105

Herstel schade vloeren Krimpenerwaardcollege 432 432

Aanpassing speelplaatsen n.a.v. uitvoeringsprogramma 

speelruimte
1.055 206 498

Voorbereidingskrediet uitvoering IHP 1.000 16 49

Uitbreiding de Wegwijzer 854

Onderwijshuisvesting OBS Groeiplaneet 1.145 168 168

Totaal programma 3 Samenleven 5.781 833 1.478

Programma 3 Samenleven
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Verschillenanalyse per programma 

  

Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000
Afwijking x 

€ 1.000

Voordeel / 

nadeel

Lasten Programma 3 Samenleven

Jeugd 27 voordeel

Als gevolg van corona is er minder gebruik gemaakt van de regeling 

OV67+ in 2021 (29.000).

Het restant wordt veroorzaakt door overige kleine verschillen (21.000).

Recreatie en evenementen -8 nadeel

Sport

De voornaamste oorzaken zijn lagere lasten van voormalig personeel 

en advieskosten bij het zwembad (totaal 44.000), alsmede lagere 

personeellasten huidig personeel bij de overdekte accommodaties 

(13.000). Door corona is het zwembad twee periodes gesloten 

geweest waardoor Optisport verlies heeft geleden. Bij het Rijk is 

hiervoor een “specifieke uitkering” door de gemeenten aangevraagd, 

waarbij één van de voorwaarden was, dat de ontvangen uitkering 

daadwerkelijk aan de verlieslijdende partij moest worden uitgekeerd(1,2 

miljoen).

-1.173 nadeel

Cultuur 36 voordeel

Wonen 6 voordeel

Economie Betreft project WC De Korf uit MPG. 122 voordeel

Baten Programma 3 Samenleven

Jeugd 3 voordeel

Maatschappelijke ondersteuning -5 nadeel

Recreatie en evenementen

Sport

Door corona is het zwembad twee periodes gesloten geweest. Dit 

heeft geleid tot verlies bij Optisport. Bij het Rijk is

hiervoor een “specifieke uitkering” aangevraagd door de gemeente. 

Op basis van de beide periodes is door Optisport 

aangegeven hoe hoog het exploitatieverlies is geweest (1,2 miljoen) 

Eén van de voorwaarden bij de aanvraag betreft de verplichting om het 

bedrag ook daadwerkelijk ten goede te laten

komen van de verlieslijdende partij.

1.242 voordeel

Cultuur -5 nadeel

Wonen 

Economie
Betreft project Stormpolderdijk (geplande verkoop woning is niet 

doorgegaan)
-130 nadeel

Maatschappelijke ondersteuning 50 voordeel
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Indicatoren 

 
 

 

Basisset indicatoren programma 3 Samenleven Jaarekening 2021 Jaartal Begroting 2021 Jaartal Bron

Het aantal verwijzingen naar Halt 20 2020 60 2019 Waarstaatjegemeente

Functiemenging (verhouding tussen banen en woningen) 43,80% 2020 43,50% 2019 Waarstaatjegemeente

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

64 jaar
116,9 2020 113,4 2019 Waarstaatjegemeente

Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 2,8% 2020 1,8% 2018 Waarstaatjegemeente

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 28% 2019 24% 2018 Waarstaatjegemeente

% voortijdige schoolverlaters (VO + MBO) 2,4% 2019 2,2% 2018 Waarstaatjegemeente

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar 569,5 2020 557,3 2019 Waarstaatjegemeente

Het aantal jongeren met een delict voor de rechter in de leeftijd van 12-21 

jaar
1% 2020 1% 2018 Waarstaatjegemeente

% kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering 

moet rondkomen.
5% 2020 5% 2018 Waarstaatjegemeente

Netto arbeidsparticipatie 68,50% 2020 68,90% 2019 Waarstaatjegemeente

% werkloze jongeren in de leeftijd van 16-22 jaar 2% 2020 2% 2018 Waarstaatjegemeente

Lokale indicatoren programma 3 Samenleven Jaarekening 2021 Jaartal Begroting 2021 Jaartal Bron

Het percentage inwoners dat zich belemmerd voelt in zijn of haar 

dagelijkse activiteiten door het geven van zorg aan een hulpbehoevende 

naaste

32% 2021 30% 2018 Burgerpeiling

Stapelingsmonitor (aantal huishoudens die gebruik maken van 1 of meer 

van de onderzochte regelingen en voorzieningen in de stapelingsmonitor)
2.720

Q1 en Q2 

2021
2.825 2019

Waarstaatjegemeente 

(rapportage gemeentelijke 

monitor sociaal domein)

Het aantal verduurzaamde schoolgebouwen (label A t/m C)
7 van de 15 

schoolgebouwen
2021

7 van de 15 

schoolgebouwen
2020 Synorga/Facilicom

% scholen dat voldoet aan de luchtkwaliteitsnorm 33% 2021 * GGD

Aantal actieve deelnemers sportverenigingsleven (aangesloten bij 

sportbond)
22% 2020 27% 2019 monitor sport en gemeenten

Bezettingsgraad sportzalen 78% 2020 77% 2019 monitor sport en gemeenten

Aantal kinderen dat lid is van een sportvereniging 69% 2020 40% 2019 GGD gezondheidsmonitor 2018
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Lokale indicatoren programma 3 Samenleven Jaarekening 2021 Jaartal Begroting 2021 Jaartal Bron

Aantal leningen Fonds Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten 0 2021 0 2019 Eigen gegevens

% leegstand detailhandelsbedrijven
9,5% van het aantal 

verkooppunten
2021

18,11% van het 

aantal verkooppunten
2020 Locatus

Aantal gesubsidieerde peuterplaatsen en plaatsen Voorschoolse Educatie

Gesubsidieerde 

peuterplaatsen: 

Integraal 23,2, VVE 

in pg 50,4, VVE in 

kinderopvang 5,5

2021

Gesubsidieerde 

peuterplaatsen: 

Integraal 46, VVE in 

pg 79, VVE in 

kinderopvang 5

2021 Eigen gegevens (Peutermonitor)

% jeugdwerkloosheid 2% 2020 2% 2018
Waarstaatjegemeente (jeugd en 

jeugdhulpverlening)

Aantal deelnemers muziekonderwijs naar leeftijdsgroep en type les 

3.006 totaal (2.478 

kennis en orientatie),

(249 

verzelfstandiging en 

excelleren tot 21 jr 

en 107 vanaf 21 jr.) 

plus korte cursussen 

en samenspel 17 en 

155)

2019

2.982

(2.496 kennis en 

orientatie),

486 

(verzelfstandiging en 

excelleren)

2018 Muziekschool

Aantal lidmaatschappen bibliotheek en geleende boeken per 

leeftijdscategorie (jeugd/volwassenen)

lidmaatschappen 

4.108 (1.784 

volwassen en 2.324 

jeugd). Uitleningen: 

118.167 

2020

lidmaatschappen 

4.132 (1.718 

volwassen en 2.414 

jeugd). Uitleningen: 

165.000 (57.606 

volwassen en 

108.240 jeugd)

2019 Bibliotheek
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Lokale indicatoren programma 3 Samenleven Jaarekening 2021 Jaartal Begroting 2021 Jaartal Bron

Aantal scholen dat actief gebruik maakt van lessen muziekschool 

3 scholen (MOS); 

overige scholen 

incidenteel

2019

3 scholen (MOS); 

overige scholen 

incidenteel

2018 Muziekschool

Aantal individuele leerlingen muziekschool naar leeftijd 360 2019 347 2018 Muziekschool

Waardering voor het winkelaanbod in Krimpen aan den IJssel
Gegevens niet 

beschikbaar
6,92 2018 Burgerpeiling
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Hoofdambitie 
Krimpen aan den IJssel is een gemeente waar het fijn, veilig wonen en 

werken is. Krimpenaren, van jong tot oud, ervaren een goede gezondheid. 

Kinderen en jongeren groeien gezond, veilig en kansrijk op. 

 

Om op eigen kracht mee te doen, is het nodig dat we blijven inzetten 

op preventie. Hierdoor voorkomen we grote(re) problemen. Want, 

voorkomen is beter dan genezen. Preventie levert op de langere 

termijn kostenbesparing op. Daarnaast geeft het ook meer kwaliteit 

van leven. Preventieve voorzieningen en/of maatregelen zijn voor 

iedereen toegankelijk. 

 

Wat is er gebeurd? 
Strategietraject GGD 3.0 
De GGD Rotterdam-Rijnmond startte met het strategietraject GGD 3.0. 
De pandemie maakte zichtbaar dat de rol van de GGD’en niet meer 
(geheel) volstaat op het gebied van de publieke gezondheid. 
Speerpunten zijn: 

• een robuuste en slagvaardige organisatie 

• moderne digitale infrastructuur 

• ziekte voorkomen is beter dan genezen 

• investeren in gezonde leefomgeving 
 
 
 
 
 

Regionale samenwerkingsagenda met Zilveren Kruis 
We stelden de regionale samenwerkingsagenda Zilveren Kruis, 
Rotterdam, Capelle aan den IJssel & Krimpen aan den IJssel op. 
Samen werken we aan de thema’s ouderen, GGZ en preventie. 
 
Welzijn op recept 
We starten samen met zorgverzekeraar VGZ, KrimpenWijzer (welzijn), 
Zorggroep Krimpen en Huisartsenpraktijk Zuid de Pilot Welzijn op 
recept op. Doel is om inwoners te demedicaliseren door vroegtijdige 
inzet van een welzijnscoach. 
 
Pilot leefbaarheid 
We startten de pilot leefbaarheid (Doornenbuurt) nog op om de 
leefbaarheid in de wijk(en) te bevorderen. Partners zijn onder andere 
QuaWonen, KrimpenWijzer (welzijn) en het Jongerenwerk. 
 
Alliantie veilig financieel ouder worden 
We organiseerden 2 bijeenkomsten met het thema financiële uitbuiting 
van ouderen. De eerste stappen om tot een alliantie ‘Veilig financieel 
ouder worden’ te komen zijn gezet. 
 
NPO 
Eind 2021 ontwikkelden we in samenspraak met het onderwijs op 
basis van het Nationaal Programma Onderwijs de functie van 
schoolmaatschappelijk werk door tot jeugdmaatschappelijk werk. De 
functie is inhoudelijk versterkt en de capaciteit breidden we uit. 
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Speerpunten in 2021 
Speerpunten Label Toelichting 

Sociaal domein 

We geven uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma ‘Het 

Jonge Kind’. 

  

We nemen deel aan het landelijk programma Kansrijke 

Start om de geboorteketen te versterken. 

  

We zetten in op een preventieve aanpak voor het 

voorkomen van vechtscheidingen. 

  

We stimuleren ouders en jongeren om zich te laten 

vaccineren volgens het Rijksvaccinatieprogramma. 

  

We stellen een nota gezondheidsbeleid op. Speerpunten 

zijn gezondheid in fysieke en sociale leefomgeving, 

gezondheidsachterstanden verkleinen, druk op het 

dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen 

verminderen en vitaal ouder worden. 

 Door corona en een aantal werkzaamheden met prioriteit is het opstellen van 

de Nota gezondheidsbeleid vertraagd. Verwachting is dat deze eind 2022 is 

vastgesteld. 

We voeren het actieprogramma ‘Doorontwikkeling 

vrijwilligerswerkbeleid’ uit. 

  

We voeren het actieprogramma ‘Dementievriendelijke 

gemeente’ uit. 

  

We voeren het actieprogramma “Doorontwikkeling 

mantelzorg” uit. 

  

Onderzoek doen naar mogelijkheid om 

koplopergemeente voor onafhankelijke 

cliëntondersteuning te worden (motie). 

  

Het opstellen en uitvoeren van het actieprogramma 

‘Armoede en schulden’. 

  

Het uitvoeren van de motie stimuleringsfonds openbaar 

vervoer 67+, voor mensen met een inkomen tot 

maximaal 120% van het sociaal minimum. 
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Op grond van welk beleid/afspraak handelen we? 
Binnen het Sociaal Domein is het beleidsplan Sociaal Domein ons 

kader. 

 

Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? 

• Jeugd en jeugdhulpverlening 

• Onderwijs 

• Gemeentelijke monitor sociaal domein 

• Gezondheid in kaart (rapportage GGD Rotterdam-Rijnmond 
2018-2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Jeugd-en-jeugdhulpverlening
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Onderwijs
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Gemeentelijke-Monitor-Sociaal-Domein/
https://gezondheidinkaart.nl/
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Wat heeft het gekost? 

 
 

Preventie
Begroting 

2021

Begroting na 

wijziging

Rekening 

2021

Lasten

Jeugd 3.008 2.841 2.836

Maatschappelijke ondersteuning 826 770 736

Volksgezondheid 347 605 607

Totaal lasten 4.180 4.215 4.179

Baten

Jeugd 54 64 58

Maatschappelijke ondersteuning 47 79 79

Volksgezondheid 260 261

Totaal baten 100 403 398

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -4.080 -3.812 -3.780

Resultaatbestemming 25 -182 -182

Gerealiseerd resultaat -4.055 -3.994 -3.962
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Verschillenanalyse per programma 

  

Incidentele posten
Lasten 

2021

Baten               

2021

Reserve-

mutaties

Subsidievaststellingen 2020:

vaststelling 2020 BAVO -16

vaststelling 2019 indigo -17

vaststelling 2020 contour de twern -8

vaststellingen 2020 budgetsubsidies Kwadraad -21

Vaststelling 2020 coulance regeling CJG -60

vaststellingen 2019 budgetsubsidies SJJMH -8

vaststellingen 2020 budgetsubsidies psychologenpraktijk -9

Corona vaccinatie locatie 280 261

Kosten coronacrisis 26

Inclusie 25

Totaal programma 4 Preventie 167 261 25

Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000 Afwijking x Voordeel / 

Lasten programma 4 Preventie

Jeugd 5 voordeel

Maatschappelijke ondersteuning 34 voordeel

Volksgezondheid -2 nadeel

Baten programma 4 Preventie

Jeugd -6 nadeel

Maatschappelijke ondersteuning

Volksgezondheid 1 voordeel
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Indicatoren 

 
 

 

 

Lokale indicatoren programma 4 Preventie Jaarekening 2021 Jaartal Begroting 2021 Jaartal Bron

Aantal slachtoffers huiselijk geweld 51 2021 67 2019 Politie

Aantal door CJG afgegeven VVE indicaties 58 2021 64 2019 CJG Rijnmond (indicaties)
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Hoofdambitie 
Inwoners, vrijwilligers en mantelzorgers kunnen bij KrimpenWijzer 

terecht voor al hun vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, 

zorg, opvoeden en opgroeien. Ook de toegang tot individuele Jeugd- 

en Wmo-voorzieningen wordt voorzien door de KrimpenWijzer en het 

Krimpens Sociaal Team. 

We bieden die ondersteuning vanuit het Krimpens Sociaal Team, 

waardoor we onze Krimpense inwoners in hun kracht zetten. Voor de 

basishulp is geen indicatiestelling nodig. We willen geen verwijzingen, 

maar halen er individuele hulp bij als dat nodig is. Ondersteuning en 

zorg moeten tijdig en op maat beschikbaar zijn. 

Wat is er gebeurd? 
Extra inzet lokale casusregie 

Ook in 2021 is extra ingezet op lokale casusregie. Met als doel een 
beter en meer lokaal aanbod te bieden aan jeugd- en 
volwassenenproblematiek. In 2021 zagen we de vraag naar hulp sterk 
toenemen. 
 
 
 
 

 

  

https://www.krimpenwijzer.nl/
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Speerpunten in 2021 

 

Op grond van welk beleid/afspraak handelen we? 
Binnen het Sociaal Domein is het beleidsplan Sociaal Domein ons 

kader. 

Regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling. 

 

Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? 
We leggen verantwoording af via ‘waar staat je gemeente’: 

• Onderwijs 

• Gemeentelijke monitor sociaal domein 

 

  

Speerpunt Label Toelichting 

Sociaal Domein  

We versterken de inzet op casusregie vanuit het 

Krimpens Sociaal Team. 

  

Het Krimpens Sociaal Team werkt met een 

kwaliteitskader om grip te krijgen op complexe 

casuïstiek wanneer er sprake is van (dreigend) 

huiselijk geweld en kindermishandeling. De inzet 

vanuit een gecertificeerde instelling wordt afgestemd 

met het Krimpens Sociaal Team. 

 De professionals van het KST zijn in 2021 getraind en er is door 

casussimulaties geoefend met het kwaliteitskader. 

Om het kwaliteitskader verder te implementeren is aansluiting vanuit de regio 

noodzakelijk. Bij de implementatie van de nieuwe regionale inkoop zal dit 

meegenomen worden in de gesprekken. 

Het Krimpens Sociaal Team geeft waar nodig 

intensieve vrijwillige hulpverlening (drang). 

  

We richten een lokale Zorg- en Veiligheidskamer in. 

Met deze kamer willen we de samenwerking tussen 

het veiligheidsdomein en het Sociaal Domein 

versterken. 

 Het proces om te komen tot een lokale Zorg- en Veiligheidskamer is 

doorlopen. Voor nu moeten we concluderen dat het oprichten van een lokale 

kamer niet mogelijk is. Dit komt door de nu geldende privacyregels (onderdeel 

actieprogramma personen met verward gedrag). 

We versterken de ondersteuningsmogelijkheden door 

inzet van een mentor uit het eigen netwerk zoals JIM, 

een maatje of een coach. 

  

https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/document/8155087/3/12_104831
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Onderwijs
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Gemeentelijke-Monitor-Sociaal-Domein/
http://www.jimwerkt.nl/
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Wat heeft het gekost? 

 
 

 
 

  

Basishulp
Begroting 

2021

Begroting na 

wijziging

Rekening 

2021

Lasten

Jeugd 1.848 1.838 1.831

Maatschappelijke ondersteuning 937 994 1.079

Totaal lasten 2.784 2.833 2.910

Baten

Jeugd

Maatschappelijke ondersteuning 47 47

Totaal baten 47 47

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -2.784 -2.786 -2.863

Resultaatbestemming 47 47

Gerealiseerd resultaat -2.784 -2.739 -2.816

Incidentele posten
Lasten 

2021

Baten               

2021

Reserve-

mutaties

Specifieke uitkering grote gezinnen 54 33

Totaal programma 5 Basishulp 54 33
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Verschillenanalyse per programma 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000 Afwijking x Voordeel / 

Lasten programma 5 Basishulp

Jeugd 8 voordeel

De kosten ICT voor de toegang zijn hoger dan begroot. De hogere 

kosten over 2021 hebben 2 oorzaken: ten eerste zijn de kosten per 

medewerker flink toegenomen in 2021, ten tweede is het wijkteam in 

2021 sterk gegroeid. Met beide ontwikkelingen is geen rekening 

gehouden in de begroting 2021 (-59.000). 

Er is een nadeel van € 25.000 op het budget voor het Krimpens 

sociaal team, vanwege een iets hogere inzet op complexe 

volwassenen problematiek (-25.000).

Baten programma 5 Basishulp

Jeugd

Maatschappelijke ondersteuning

nadeel-85Maatschappelijke ondersteuning
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Indicatoren 

 
 

 

 

Lokale indicatoren programma 5 Basishulp Jaarekening 2021 Jaartal Begroting 2021 Jaartal Bron

Waardering Krimpenwijzer 8,4 2021 >7 2019

Gebaseerd op 

clientervaringsonderzoek 

onderdeel 'contact'. Uitgedrukt in 

een rapportcijfer op een 10 

puntsschaal.

Waardering Krimpens Sociaal Team 8,3 2021 >3,5 2019

Gemiddelde van score 

clientervaringsonderzoek van het 

KST. Gebaseerd op een 5 

puntsschaal.

Wat is de totale caseload van de casusregisseurs van het KST 817 2021 561 2019 Eigen gegevens
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Hoofdambitie 
De gemeente Krimpen aan den IJssel wil dat steeds meer mensen in 

staat zijn hun leven te leiden zonder individuele voorzieningen. Zo 

willen we meer zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van 

inwoners. Daarbij blijven we inzetten op ondersteuning van 

Krimpenaren onder meer bij problemen met opgroeien of opvoeden, 

chronische ziekten, psychische stoornissen, lichamelijke beperkingen 

en mantelzorg. 

 

Daarnaast blijven we inzetten op een beweging van minder individuele 

voorzieningen naar meer basishulp en meer preventie. We willen dat 

de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. 

 

Vanuit de Jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk voor de hulp, 

zorg, begeleiding en ondersteuning voor kinderen, jongeren en hun 

opvoeders. De gemeente heeft jeugdhulpplicht en komt samen met de 

ouders/verzorgers tot een passende en gerichte ondersteuning. 

 

De gemeente verstrekt vanuit de Wmo maatwerkvoorzieningen 

(geïndiceerde zorg). Dit gebeurt als een inwoner niet de mogelijkheden 

heeft om op eigen kracht, met hulp van het netwerk, of via een andere 

(voorliggende) voorziening, de zelfredzaamheid of participatie kan 

handhaven of verbeteren. Daarmee staat de eigen 

verantwoordelijkheid voorop en is de maatwerkvoorziening altijd 

aanvullend. 

 
Op grond van de Wet verplichte GGZ en de Wet zorg en dwang 
dragen we zorg voor een sluitende aanpak voor personen met verward 
gedrag. 
 

De GR IJsselgemeenten ondersteunt en stimuleert 

uitkeringsgerechtigde inwoners om te participeren naar vermogen. 

 

Wat is er gebeurd? 
Kinderopvangtoeslagaffaire  
In 2021 is begonnen aan de hersteloperatie van de 
kinderopvangtoeslagaffaire (KOTA). Deze taak is begin 2021 door het 
Rijk aan de gemeenten gegeven. Inkomsten hiervoor ontvangt de 
gemeente via een drietal Specifieke Uitkeringen (SPUK), namelijk: 
1. Uitgebreide Regeling gemeentelijke hulp aan gedupeerden 
kinderopvangtoeslagproblematiek (van Ministerie van Financiën 
(SPUK ondersteuning)) 
2. SPUK kwijtschelding gemeentelijke belastingen (van Ministerie van 
BZK) 
3. SPUK kwijtschelding publieke schulden SZW-domein 
hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire (van Ministerie van SZW) 
 
De totale financiële gevolgen van de KOTA hebben geen gevolgen 
voor onze begroting. 
 
Participatiewet 
In de eerste helft van 2021 bleef het moeilijk om kandidaten te trainen 
of te plaatsen op werkervaringsplekken. Dit vanwege de 
coronamaatregelen. Halverwege het jaar werden de 
coronamaatregelen versoepeld en trok de economie aan. Hierdoor 
was er meer mogelijk en daalde het bijstandsbestand van de 
gemeente licht. 
 
Het Rijk beëindigde per 1 oktober 2021 bijna alle steunmaatregelen. 
De drie samenwerkende gemeenten in de GR IJsselgemeenten 
besloten om in oktober de TONK (Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke kosten) te verlengen tot en met 31 december 2021. 
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Het Rijk voerde in november 2021 de NOW (loondoorbetaling voor 
werknemers) en de TVL (tegemoetkoming vaste lasten voor 
ondernemers) opnieuw in. Dit kwam door de opnieuw ingevoerde 
coronamaatregelen, waaronder de avondlockdown. 
 
Jeugdwet 
In 2022 zien we een sterke toename van de aanvragen voor 
jeugdhulp. Hoofdzakelijk veroorzaakt door corona zien we een 
toename van vraag. Depressie en angststoornissen komen in deze 
periode frequenter voor en vragen om extra inzet van de GGZ. Dit zien 
we met name bij de lokaal ingekochte jeugdhulp. En bij de hulp die 
rechtsreeks vanuit het Krimpens Sociaal Team wordt geleverd. De 
vraag naar de zwaardere regionaal ingekochte zorg laat nog steeds 
een dalende lijn zien. In regionaal verband zien we juist dat bij de 
meeste gemeenten vraag naar de regionale jeugdhulp ook stijgt. Dit 
onderstreept dat het Krimpense model werkt. Door te investeren in 
lichtere vormen van hulp wordt de noodzaak van zwaardere inzet 
voorkomen. In 2021 is ook extra ingezet op casusregie. De ambitie 
hierbij was om een daling van de kosten in de individuele 
voorzieningen te realiseren. De gevolgen van corona zorgden ervoor 
dat deze ambitie niet is gerealiseerd. Wel constateren we dat deze 
extra investering in casusregie heeft bijgedragen aan het feit dat de 
zwaardere regionaal ingekochte hulp in mindere mate nodig was. 

De GRJR laat een negatief resultaat zien van € 500.000,-. Dit nadeel 
was al voorzien. Hierin is in de decemberwijziging al een ‘winst’-
waarschuwing voor afgegeven. De kosten die we doorbelast krijgen 
vanuit de GRJR zijn niet gelijk aan de feitelijk geleverde zorg. Het 
vlaktaks-model zorgt er voor dat we nu nog hogere kosten hebben dan 
de feitelijke declaraties. Dit effect zal echter nog maar tijdelijk zijn 
omdat het vlaktaks-model, mede door een Krimpense lobby, per 1 
januari 2023 is afgeschaft. 
 
Wet maatschappelijke ondersteuning 
De grote stijgingen die we de afgelopen jaren hebben gezien op de 
hulp bij het huishouden zijn ten einde. De kosten stabiliseren. Dit effect 
wordt veroorzaakt door de Krimpense aanpak om bij de 
maatwerkafweging ook te kijken naar de financiële mogelijkheden van 
de inwoner. Om zo zelf in de voorziening te voorzien. 
Bij de vervoersvoorziening zien we een stijging van de 
vervoersvoorzieningen (scootmobielen et cetera). Deze stijging valt 
niet op omdat er bij het taxivervoer nog sprake is van een 
onderbesteding. Dit laatste wordt veroorzaakt door corona. De 
verwachting is dat deze kosten in 2022 weer stijgen naar het 
gebruikelijke niveau.  



 

 

           52 

     Programma 6 Individuele hulp 

P € § B 

Speerpunten in 2021 

  

Speerpunt Label Toelichting 

Sociaal Domein 

We houden de beweging van regionaal naar lokaal 

vast en gaan deze waar mogelijk versnellen. 

  

Met de 15 gemeenten gezamenlijk wordt een 

regionale visie jeugdhulp en een nieuw inkoopmodel 

opgesteld. 

  

De toegang tot de voorzieningen van beschermd 

wonen worden integraal onderdeel van de 

KrimpenWijzer. 

  

Met de GR IJsselgemeenten maken we afspraken 

over het stimuleren van de uitstroom van 

uitkeringsgerechtigden. 

  

In samenwerking met onze partners en de GR 

IJsselgemeenten werken we aan een gezamenlijke 

implementatie van de nieuwe inburgeringswet. 

 De implementatie van de Wet inburgering is op hoofdlijnen gereed maar nog 

niet voltooid. Het gaat dan lokaal om de details van de werkafspraken en 

werkprocessen die later van belang zijn. 

Landelijk zijn er problemen met inkoop van trajecten - door onvoldoende 

budgetten - en het landelijke registratiesysteem. In 2022 worden wijzigingen in 

de regelgeving verwacht. 
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Op grond van welk beleid/afspraak handelen we? 
Binnen het Sociaal Domein is het beleidsplan Sociaal Domein ons 

kader. 

• Verordeningen met betrekking tot de Jeugdwet 

• De verordening en uitvoeringsregels met betrekking tot het 

leerlingenvervoer 

• Verordeningen met betrekking tot de Wmo 

• De verordeningen en nadere regels met betrekking tot de 

Participatiewet 

• De gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten 

• De gemeenschappelijke regeling Promen 

• De verordening Voorzieningenfonds 

• Regiovisie Nabij en passend (GRJR) 

Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? 

• Onderwijs 

• Gemeentelijke monitor sociaal domein 

• Sturingsanalyse arbeidsparticipatie 

• Kwartaalrapportages Sociale Zaken IJsselgemeenten 

• Rapportages GR Promen 

• Kwartaalrapportages Sociale Zaken IJsselgemeenten 

• Bestuursrapportages GR Jeugdhulp Rijnmond 

 

 

 

 
 

 

  

https://www.ijsselgemeenten.nl/
https://www.ijsselgemeenten.nl/
https://www.krimpenaandenijssel.nl/public/documenten/verordeningen/Voorzieningenfonds.pdf
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Onderwijs
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Gemeentelijke-Monitor-Sociaal-Domein/
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Gemeentelijke-Monitor-Sociaal-Domein/
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Wat heeft het gekost? 

 
 

Individuele hulp
Begroting 

2021

Begroting na 

wijziging

Rekening 

2021

Lasten

Jeugd 8.674 9.356 10.166

Maatschappelijke ondersteuning 6.207 6.500 6.671

Werk 3.198 3.045 2.857

Inkomen 9.200 11.252 10.524

Minima 878 1.234 1.207

Totaal lasten 28.157 31.387 31.426

Baten

Jeugd 26 20 14

Maatschappelijke ondersteuning 211 211 315

Werk

Inkomen 6.947 8.740 8.153

Minima 151 263

Totaal baten 7.185 9.123 8.746

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -20.972 -22.264 -22.679

Resultaatbestemming 18 81 81

Gerealiseerd resultaat -20.955 -22.183 -22.598
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Incidentele posten
Lasten 

2021

Baten               

2021

Reserve-

mutaties

TOZO regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers)
764 764

TONK regeling (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke 

kosten)
58

Regeling meerkosten corona 125

Afwikkeling BTW compensatiefonds re-integratie 2012-

2020
-153

KOTA verantwoording 2020 en 2021 263 263

Eindafrekening 2020 GRJR 80

Afrekening Promen WSW bijdragen 2019 en 2020 -76

Eindafrekening resultaat 2020 Promen -67

Afrekening resultaat 2020 bedrijfsvoering Soza -40

Dekking amendement stichting leergeld 18

Totaal programma 6 Individuele hulp 953 1.027 18
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Verschillenanalyse per programma

Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000
Afwijking x 

€ 1.000

Voordeel / 

nadeel

Lasten Programma 6 Individuele hulp

Wij hebben de definitieve jaarrekening 2021 van de GRJR ontvangen. 

Het resultaat voor de GRJR totaal is 20,8 miljoen nadelig. Op basis 

van ons inlegpercentage is ons aandeel hierin € 500.000, bestaand uit 

een bedrag voor reguliere zorgkosten en voor meerkosten corona. Dit 

is dus geen afrekening op basis van het werkelijke verbruik in Krimpen 

aan den IJssel. Op basis van de vlaktakssystematiek volgt deze 

later.Voor deze meerkosten corona hadden wij al wel een bedrag 

begroot van € 37.000 (-463.000).

Er is een nadeel op de lokale inkoop jeugdzorg. Dit komt door 

verschuiving van de regionaal ingekochte specialistische jeugdhulp 

naar lokaal. Het komt ook voor dat de lokale jeugdhulp wordt ingezet, 

omdat de regionaal ingekochte zorgaanbieders lange wachttijden 

hebben. Daarnaast is er sprake van toename van jeugdigen in zorg, 

met name veroorzaakt door de effecten van Corona (-352.000) . 

Het restant wordt veroorzaakt door overige kleine verschillen

(5.000).

nadeel-810Jeugd
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Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000
Afwijking x 

€ 1.000

Voordeel / 

nadeel

Lasten Programma 6 Individuele hulp

Er is sprake van een onterechte aframing van budget voor het 

leerlingenvervoer in de begrotingswijziging van december 2021. De 

werkelijke kosten blijken op het niveau van de primitieve begroting uit te 

komen. Dat is verkeerd ingeschat bij het opstellen van de prognose 

van de totale kosten leerlingenvervoer voor de decemberwijziging 

2021 (-41.000).

Op de hulp bij het huishouden is minder uitgegeven dan begroot. Dit is 

te verklaren door effecten van Corona-pandemie op de inzet van zorg: 

door de ziekte van personeel en klanten zijn minder uren geleverd 

(57.000).

Er is als gevolg van de nieuwe terugkoopregeling sprake van een 

verschuiving in het budget tussen de baten en lasten binnen dit 

beleidsthema. Dit zorgt voor een nadeel op de lasten van 

vervoersvoorzieningen. Hiermee was nog geen rekening gehouden in 

de begroting (-103.000).

Bij de dagbesteding is sprake van een nadeel. Dit komt enerzijds door 

een toename van het aantal klanten. Anderzijds is de 

verzilveringsgraad van de indicaties mede door Corona moeilijk in te 

schatten (-35.000).

Het restant wordt veroorzaakt door overige kleine verschillen (14.000).

Er is als gevolg van de eindafrekeningen van de WSW bijdragen en het 

resultaat van voorgaande 2019 en 2020 door Promen sprake van een 

voordeel (86.000). 

Er is rekening gehouden met een verwacht voordeel op basis van de 

conceptjaarrekening van Prowork 2021 (10.000).

Er is sprake van een voordeel op het participatiebudget. Als gevolg 

van de coronamaatregelen konden reïntegratietrajecten pas later in het 

jaar starten en was er sprake van een vertraging in de intake (27.000).

Het restant wordt verklaard door de BTW systematiek op het 

participatiebudget in onze begroting (61.000).

nadeelMaatschappelijke ondersteuning

188Werk voordeel

-171
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Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000
Afwijking x 

€ 1.000

Voordeel / 

nadeel

Lasten Programma 6 Individuele hulp

Het restant wordt verklaard door overige kleine verschillen (17.000).

De werkelijke uitgaven voor de bijstandsuitkeringen vallen lager uit in 

2021, dan in de prognose van de Q3 rapportage van GRIJ werd 

verwacht (283.000).

Wij hebben van het Rijk via de specifieke uitkering TOZO (Tijdelijke 

overbruggingsregeling zelfstandig ondernermers) een bedrag van             

€ 1.250.000 ontvangen. Hiervan is € 505.000 niet besteed (505.000).

Door de afwikkeling van dubieuze debiteuren bij de afdeling sociale 

zaken is er sprake van een nadeel (-77.000.)

Het restant van wordt verklaard door overige kleine verschillen (8.000).

Minima 26 voordeel

Baten Programma 6 Individuele hulp

Jeugd -6 nadeel

Maatschappelijke ondersteuning

Er is sprake van een verschuiving in het budget tussen de baten en 

lasten binnen dit beleidsthema. Wij hebben van Welzorg een bedrag 

van € 68.000 ontvangen als onderdeel van de nieuwe 

terugkoopregeling voor rolstoelen en een bedrag van € 39.000 voor 

vervoersvoorzieningen (107.000).

104 voordeel

Werk

Inkomen 728 voordeel
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Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000
Afwijking x 

€ 1.000

Voordeel / 

nadeel

Baten Programma 6 Individuele hulp

Doordat de werkelijke uitgaven voor de bijstandsuitkeringen lager 

uitvallen, wordt ook het tekort voor onze gemeente op de 

Rijksmiddelen kleiner. Hierdoor kunnen wij niet een bedrag van                  

€ 133.000 terugvragen via de vangnetuitkering, maar een bedrag van     

€ 80.000 (-53.000).

Wij hebben van het Rijk via de specifieke uitkering TOZO (Tijdelijke 

overbruggingsregeling zelfstandig ondernermers) een bedrag van                

€ 1.250.000 ontvangen in 2021. Hiervan is € 505.000 niet besteed. De 

gemeente heeft echter ook een bedrag van € 19.040 teruggevorderd 

die buiten de TOZO regeling vallen. Dit betreft aanvragen die voor de 

publicatie van de regeling waren verstrekt, maar die uiteindelijk niet 

voldeden aan de bepalingen van de TOZO. Op basis van deze 

gegevens is een bedrag van € 764.000 van de TOZO uitkering in 2021 

aangewend en dient het restant te worden terugbetaald aan het Rijk. 

Dit bedrag is naar de balans geboekt (-468.000).

Wij hebben in onze jaarrekening 2020 rekening gehouden met een 

terug te betalen bedrag van € 2.176.000. Uiteindelijk heeft het Rijk een 

bedrag van € 2.209.000 teruggevorderd over 2020 (-33.000).

Het restant wordt verklaard door overige overige kleine verschillen       

(-15.000).

Minima

De gevolgen van de verantwoording met betrekking tot de 

kinderopvangtoeslagaffaire (KOTA) over 2020 en 2021 in de SISA-

verklaring zijn budgetneutraal in de jaarrekening verwerkt. De kosten 

voor de inzet van eigen personeel zijn via de salariskosten op 

meerdere plekken in de jaarrekening verantwoord, maar de verwachte 

vergoeding voor deze kosten is centraal opgenomen in dit 

beleidsthema (112.000).

112 voordeel

Inkomen -587 nadeel
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Indicatoren 

 
 

 

Basisset indicatoren programma 6 Individuele hulp Jaarekening 2021 Jaartal Begroting 2021 Jaartal Bron

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners 26,5 2021 27,69 q2 2019 Waarstaatjegemeente

Het aantal lopende reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de 

leeftijd van 15-64 jaar
200 2020 205 2019 Waarstaatjegemeente

% Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp 15%
Q1 en Q2 

2021
15% q2 2019 Waarstaatjegemeente

% Jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming 1,20%
Q3 en Q4 

2020
1,10% 2018 Waarstaatjegemeente

% Jongeren met jeugdreclassering in de leeftijd van 12-23 jaar 0,40%
Q3 en Q4 

2020
0,20% q2 2019 Waarstaatjegemeente

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inwoners 570 2021 630 (2e half jaar 2019)2019 Waarstaatjegemeente

% werklozen ten opzichte van de beroepsbevolking 3% 2020 3% 2019 Waarstaatjegemeente

% huishoudens met een bijstandsuitkering 4%
Q1 en Q2 

2020
4% q2 2019 Waarstaatjegemeente
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Lokale indicatoren programma 6 Individuele hulp Jaarekening 2021 Jaartal Begroting 2021 Jaartal Bron

Aantal leerlingen dat gebruik maakt van leerlingenvervoer 160 leerlingen 2021
175 (incl. 20 

OV/fietsvergoeding)
2020 Eigen gegevens

Gemiddelde doorlooptijd aanvraag schuldsanering 4 weken 2021 4 weken 2018 GR IJSSELgemeenten

Aantal mensen dat werk of scholing heeft gevonden na hulp uit het 

participatietraject
64 2021 80 2018 GR IJSSELgemeenten

Aantal huishoudens met regelingen 2.620
Q1 en Q2 

2021
2.825 2019 Waarstaatjegemeente 

Aantal lopende voorzieningen WMO huishoudelijke verzorging 435
Q1 en Q2 

2021
995 2019 Waarstaatjegemeente 

Waardering individuele hulp 8,1 2021 >7.0 2019

Gebaseerd op Clientervarings-

onderzoek onderdeel 'kwaliteit 

ondersteuning' met een score 

'mee eens/helemaal eens'. 

Uitgedrukt in een rapportcijfer op 

een 10 puntsschaal.

% huishoudens met 1 t/m 5 regelingen 19,90%
Q1 en Q2 

2021
20,77% 2019 Waarstaatjegemeente

% huishoudens met 6 of meer regelingen 1,00%
Q1 en Q2 

2021
2,10% 2019 Waarstaatjegemeente 

Aantal jongeren met jeugdhulp 975
Q1 en Q2 

2021
845 2019

Waarstaatjegemeente i.c.m. 

CBS
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Hoofdambitie 
In Krimpen aan den IJssel staat inwoners- en ondernemersgemak 
voorop. Daarom werken we samen aan een goed georganiseerde 
dienstverlening voor iedereen. Dit betekent digitale (zelf-)service waar 
het kan (24 uur per dag, 7 dagen in de week) en persoonlijk contact 
waar het past. Standaard waar het kan, maatwerk waar het beter is. 
We verrassen inwoners en ondernemers positief en overtreffen 
verwachtingen waar mogelijk. We leveren kwaliteit, komen onze 
afspraken na en schrappen onnodige regels. We zien ieder contact 
met een inwoner of ondernemer als een kans en maken het verschil in 
hoe wij met hen omgaan. 
 

Wat is er gebeurd? 
Vastgoed 

In 2021 vonden er afrondende werkzaamheden plaats voor de verkoop 

van het pand Stormsweg 9. De openbare inschrijving vond plaats, met 

diverse biedingen als gevolg. Het pand is gegund aan de hoogste 

bieder en is in maart 2022 definitief overgedragen. 

Daarnaast zegden in oktober 2021 de huurders de huur van de 

gemeentelijke woning aan de Poldersedijk 16a op. Hier troffen we de 

eerste voorbereidingen voor de openbare verkoop. 

Met betrekking tot het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed is 

er een uitvoeringsprogramma voorbereid. In 2021 verzamelden we 

hiervoor alle benodigde rapporten. Op 6 december 2021 is het nieuwe 

pand opgeleverd. 

 

Afval en grondstoffen 

De gemeentelijke doelstelling voor afvalscheiding is 70%. De landelijke 

VANG (van afval naar grondstof) doelstelling ligt iets hoger, namelijk 

75%. Onze doelstelling is nog niet gehaald. Een ander belangrijk doel 

is afvalvermindering. In 2021 merkten we de gevolgen van corona. 

Hierdoor werd er meer afval aangeboden. Dit was onder andere het 

gevolg van het thuiswerken en het verpakkingsmateriaal van online 

aankopen. Op basis van het Rekenkameronderzoek stelden we een 

plan van aanpak op. Vervolgens startte we met het opstellen van 

aanvullend beleid voor afval en grondstoffen (inventarisatie, 

scenario’s/maatregelen en effecten). De inzameling van afval en 

grondstoffen voerden we uit zoals in de dienstverleningsovereenkomst. 

Wij hebben Cyclus regelmatig gesproken op operationeel, tactisch en 

strategisch niveau. Daarnaast is ook het contact met andere 

gemeenten in Cyclus-verband waardevol. We werkten aan een 

efficiënte inzameling en goede service aan onze inwoners. 

Handhaving is nodig bij het verkeerd aanbieden van afval 

(bijplaatsingen en verkeerd gebruik van verzamelcontainers). 

 

Begraven 

In 2021 startte we met de voorbereiding van de ophoging van het 

tweede gedeelte op begraafplaats Waalhoven (inclusief het ruimen van 

diverse graven). De uitvoering is gepland in 2022. 

In 2021 zijn er 151 begrafenissen geweest op begraafplaats 

Waalhoven en IJsseldijk (16 minder dan in 2020, maar wel meer dan in 

2019). 

Er is gestart met een inventarisatie onder de Molukse gemeenschap. 
Hier vanuit is er de wens om de graven van de ex-knil-militairen een 
bijzondere status te geven. Hier is door bijna alle families positief op 
gereageerd. In 2022 wordt het voorstel uitgewerkt.  
 

Meldingen openbare ruimte 

Jaarlijks informeren we de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief 

over de meldingen en kwaliteit openbare ruimte. De meldingen zijn 

belangrijk om de openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden. De 

drempel om een melding te doen houden we zo laag mogelijk. Hier zijn 



 

 

           63 

     Programma 7 Dienstverlening 

P € § B 

verschillende mogelijkheden voor. Bijvoorbeeld telefonisch of via de 

mijngemeente-app. 

 

Visie dienstverlening 

In 2021 hebben wij het programma dienstverlening afgerond. Corona 

heeft een grote invloed gehad op onze dienstverlening. De digitale 

dienstverlening is versneld uitgebreid en aan onze loketten zorgden we 

voor de veiligheid van zowel bezoekers als collega’s. 
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Speerpunten in 2021 
Speerpunt Label Toelichting 

Dienstverlening   

Afronden programma dienstverlening.   

E-dienstverlening verder uitbreiden en 

toegankelijkheid verbeteren. 

  

Burgerzaken   

Voortzetting van de aanpak adresfraude.   

Vastgoed    

Starten met afstoten van het pand aan de 

Stormsweg 9. 

 Pand is eind februari 2022 overgedragen, de koopovereenkomst is ondertekend. 

Vanwege het nog niet gereed zijn van de nieuwbouw aan de Stormsweg, kon Stormsweg 

9 niet eerder worden verkocht. 

Afvalinzameling   

Start uitvoering wijziging inzameling 

afvalstoffen dijklinten en hoogbouw. 

 Vanwege project dijklint fase 1 en hoogbouw zijn diverse (ondergrondse) 

verzamelcontainers aangebracht. Na vaststelling van het aanvullend beleid voor de 

komende jaren wordt hier een vervolg aan gegeven (dijklint fase 2). 
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Op grond van welk beleid/afspraak handelen we? 
Dienstverlening 

• Visie dienstverlening  

• Digitale agenda 2020  
 
Begraven 

• Beheerverordening 

• Nadere regels begraafplaatsen 
 
Afvalinzameling 

• Afvalbeleid 2016-2020 

• Afvalstoffenverordening 

• Uitvoeringsregeling 
 
Vastgoed 

• Collegebesluit over verkoop Stormsweg 9 

• Collegeprogramma 
 
Informatiebeheer/ archief 

• Archiefverordening 

• Informatiebeleidsplan 2021-2023 

• Substitutie- en vervangingsbesluit 2020 
 

Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? 
Dienstverlening 

• Klanttevredenheidsonderzoek 

• Kwaliteitsmonitor 

• Burgerpeiling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-79518.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-215722.html
https://www.krimpenaandenijssel.nl/public/documenten/verordeningen/Afvalstoffenverordening.pdf
https://www.krimpenaandenijssel.nl/public/documenten/verordeningen/Archiefverordening.pdf
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Burgerpeiling
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Burgerpeiling
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Wat heeft het gekost? 

 
 

 
 

Dienstverlening
Begroting 

2021

Begroting na 

wijziging

Rekening 

2021

Lasten

Dienstverlening 10.817 11.949 11.766

Totaal lasten 10.817 11.949 11.766

Baten

Dienstverlening 11.906 11.826 11.774

Totaal baten 11.906 11.826 11.774

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten 1.089 -124 8

Resultaatbestemming 396 1.507 1.138

Gerealiseerd resultaat 1.485 1.383 1.146

Incidentele posten
Lasten 

2021

Baten               

2021

Reserve-

mutaties

Corona - sportaccomodaties 35 127

Afwikkeling BCF begraafplaatsen 973 973

Korting DVO cyclus 2020 71

E-dienstverlening 14

Restant sloop 't Onderdak 21

Totaal programma 7 Dienstverlening 1.008 197 1.008
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Verschillenanalyse per programma 

 
 

 

 

 

 

 

Investeringen
Begroot t/m 

2021

Rekening 

2021

Geboekt 

t/m 2021

Kosten riolering - voorziening 8.740 1.700 1.700

Kosten riolering - klimaatadaptatie 2.772 2.214 2.214

Wijziging afvalinzameling hoogbouw/dijklinten 90 45 45

Aanpak hondenpoep 50 19

Onderhoud vastgoed; niet sportaccommodaties 71 11 11

Onderhoud vastgoed; sport(velden) en -accomm. 64 63 63

Totaal programma 7 Dienstverlening 11.787 4.035 4.053

Programma 7 Dienstverlening

Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000 Afwijking x Voordeel / 

Lasten Programma 7 Dienstverlening

Dienstverlening

-Burgerzaken diverse leges door Corona verkeerd ingeschat (15.000 

nadeel)

-Bouw en woningtoezicht (95.000 voordeel)

-Handhaving en toezicht (16.000 voordeel)

-Vastgoed (59 voordeel)

183 voordeel

Baten Programma 7 Dienstverlening

Dienstverlening

-Burgerzaken diverse leges door Corona verkeerd ingeschat (68.000 

voordeel)

-Afvalstoffenheffing (45.000 nadeel)

-Lijkbezorgingsrechten (53.000 nadeel)

-51 nadeel
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Indicatoren 

 
 

 
 

 

Basisset indicatoren programma 7 Dienstverlening Jaarekening 2021 Jaartal Begroting 2021 Jaartal Bron

Omvang huishoudelijk restafval in kg per inwoner 184 kg 2021 150 kg 2019 Cyclus

Lokale indicatoren programma 7 Dienstverlening Jaarekening 2021 Jaartal Begroting 2021 Jaartal Bron

Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de dienstverlening 

van de gemeente
6,79 2021 6,84 2018 Burgerpeiling

Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de algehele 

dienstverlening
6,79 2021 6,84 2018 Burgerpeiling

Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de digitale 

dienstverlening van de gemeente
6,89 2021 7,04 2018 Burgerpeiling

% binnen de normtijd afgehandelde meldingen 64% 2021 65% 2019 Eigen gegevens (melddesk)

% binnen de norm betaalde facturen 83%
Q1 en Q2 

2021
83% 2019 Vensters voor bedrijfsvoering

% binnen de norm afgehandelde klachten 95% 2021 100% 2020 Eigen gegevens (Djuma)

Aantal geregistreerde afspraken 12.570 2021 11.500 2020 Eigen gegevens (Timeblockr)

Aantal binnengekomen klachten 38 2021 34 2020 Eigen gegevens (Djuma)

% verduurzaamde gemeentelijk vastgoed (label A t/m C) 72% 2021 72% 2020 Eigen gegevens

% omgevingsvergunning binnen termijn behandeld 100% 2021 100% 2020 Eigen gegevens
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Inleiding 
Dit hoofdstuk biedt inzicht in de overhead van de gemeente Krimpen 

aan den IJssel. De programma’s bevatten alleen de lasten en baten 

van het primaire proces. 

 

De overheadkosten die we toerekenen aan investeringen en 

grondexploitaties verantwoorden we in eerste instantie op overhead en 

belasten we vanuit daar door. Daarbij hanteren we een vaste opslag 

per formatieplaats. Deze berekenen we door alle overhead om te slaan 

over de direct toerekenbare formatie. 

 

In overhead zijn diverse onderdelen opgenomen, op basis van de 

definitie zoals deze door het Besluit begroting en verantwoording 

provincies en gemeenten (BBV) is gegeven. Hierbij gelden de 

volgende uitgangspunten: 

• Directe kosten rekenen we zoveel mogelijk direct toe aan de 

betreffende taakvelden. 

• Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de 

externe klant of het externe product en behoren daarom tot de 

overhead. Wanneer we deze ondersteunende taken 

uitbesteden, behoren de uitbestedingskosten bedrijfsvoering tot 

de overhead (bijvoorbeeld uitbesteding ICT). 

• De sturende taken vervuld door hiërarchisch leidinggevenden 

behoren tot de overhead. De bijbehorende loonkosten behoren 

ondeelbaar tot de overhead. Sinds de organisatiewijziging per 1 

juli 2019 zijn er geen hiërarchisch leidinggevenden meer in de 

ambtelijke organisatie. 

• De positionering van een functie binnen de organisatie heeft 

geen invloed op de beoordeling of er sprake is van overhead. 

Voor het inzicht in de opbouw van de overheadkosten wordt een 

onderverdeling van de overhead gemaakt in personele en niet-

personele lasten. De verdeling wordt gemaakt voor de verschillende 

onderdelen van de overhead, zoals bestuursondersteuning, financiën, 

HR, informatiebeheer, facilitaire zaken, juridische zaken en 

communicatie. Voor huisvesting en ICT is uitsluitend sprake van niet-

personele lasten. 
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Wat heeft het gekost? 

 
 

 
 

  

Overhead
Begroting 

2021

Begroting na 

wijziging

Rekening 

2021

Lasten

Personele lasten 4.415 4.212 4.564

Niet personele lasten 4.668 4.772 4.809

Totaal lasten 9.083 8.984 9.373

Baten

Personele baten

Niet personele baten 393 443 423

Totaal baten 393 443 423

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -8.690 -8.541 -8.950

Resultaatbestemming 100 137 102

Gerealiseerd resultaat -8.590 -8.404 -8.847

Investeringen
Begroot t/m 

2021

Rekening 

2021

Geboekt 

t/m 2021

Nieuwbouw op terrein Stormsweg 9 (v. Utrechtweg 36a) 488 334 405

Totaal programma Overhead 488 334 405

Programma Overhead
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Verschillenanalyse per programma 

 

Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000 Afwijking x Voordeel / 

Lasten Overhead

Overhead

Op salarislasten is 35K voordeel, op de overige personeelslasten is 

26K voordeel. Komt door personeelsverloop en corona. 

Op de urenverdeling is 225K nadeel ontstaan door minder gemaakte 

uren op investeringen en grondexploitaties.

Op inhuur is 93K nadeel, combinatie van spanning op arbeidsmarkt en 

langer doorlopen contracten.

Op ICT zijn aanvullende kosten gemaakt, resulterend in een nadeel van 

64K (waaronder niet compensabele BTW).

Diverse kleine verschillen oplopend tot 42K.

-389 nadeel

Baten Overhead

Overhead -19 nadeel
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Inleiding 
In dit hoofdstuk zetten we de algemene dekkingsmiddelen, de heffing 

voor de vennootschapsbelasting en de post onvoorzien op een rij. Er 

bestaat een onderscheid tussen algemene en specifieke 

dekkingsmiddelen. De algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die 

vrij zijn aan te wenden. De besteding van deze inkomsten is niet aan 

een bepaald programma gebonden. De algemene dekkingsmiddelen 

vormen de financiële dekking van de negatieve financiële saldi van de 

programma’s. De algemene dekkingsmiddelen beslaan voor meer dan 

de helft van de totale baten van de gemeente en de belangrijkste 

daarvan zijn: 

• uitkering uit het Gemeentefonds 

• inkomsten uit de onroerendezaakbelastingen (OZB) 

• inkomsten uit beleggingen 

De uitkering uit het Gemeentefonds is de grootste bron van 

gemeentelijke inkomsten. Eigen inkomsten als de OZB vormen slechts 

een beperkt deel van de totale baten. 

 

In de rekening zijn de volgende algemene dekkingsmiddelen 

opgenomen: 

 

Lokale heffingen 
Voor een uitgebreidere toelichting en overzicht op de lokale heffingen 

verwijzen we naar paragraaf A. Lokale Heffingen. 

 

Uitkering Gemeentefonds 
De gemeente Krimpen ontving in 2021 in totaal een bedrag van 

€ 49.694 miljoen aan uitkeringen uit het Gemeentefonds. Dit bedrag 

bestaat uit de uitkering voor het jaar 2021 (€ 43.303.916), drie 

nabetalingen over 2018 (-/- € 441), 2019 (€ 33.836) en 2020 (€ 40.952) 

en de uitkering deelfonds sociaal domein (€ 4.659.167). 

Daarnaast is in de AU een bedrag van € 1.601.424 ontvangen ter 

compensatie van de (algemene) kosten door corona en een bedrag 

van € 54.732 voor corona-kosten binnen het sociaal domein. 

 

Dividenden 
De dividenden worden ontvangen van Stedin en de BNG en hebben 

feitelijk betrekking op het jaar 2020. De hoogte van de uitkeringen is in 

de loop van 2021 naar beneden bijgesteld tot een totaalbedrag van 

zo’n € 238.000, omdat geen dividend van Eneco meer werd ontvangen 

vanwege de verkoop van de aandelen daarvan in maart 2020. 

 

Saldo van de financieringsfunctie 
Dit betreft het saldo van het taakveld treasury/kortlopende financiering. 

Door de verplichte toerekening van de rente aan programma’s ontstaat 

jaarlijks een saldo. In paragraaf D Financiering wordt dit nader 

toegelicht. 

  

Algemene dekkingsmiddelen
Begroting 

2021

Begroting na 

wijziging

Rekening 

2021

Lokale heffingen

     OZB gebruikers 934 934 928

     OZB eigenaren 4.979 4.979 5.001

Algemene uitkering 46.092 49.026 49.694

Dividend 191 238 238

Deelnemingen

Saldo van de financieringsfunctie -38 414 423

Overige algemene dekkingsmiddelen -26 -26 -20

Vennootschapsbelasting -9 -9

Algemene dekkingsmiddelen 52.132 55.556 56.256
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Vennootschapsbelasting (vpb) 
De Belastingdienst is van mening, dat de reclameopbrengsten bij abri’s 

en aan lantaarnpalen een ondernemersactiviteit is en als zodanig 

onder de vpb valt. Gelet op de voor Krimpen geringe (financiële) 

impact ligt het niet voor de hand hiertegen een procedure op te starten.  

De belastingdienst heeft de gemeente Krimpen in 2021 ook al de 

voorlopige aanslag 2021 in rekening gebracht, terwijl dit normaal 

gesproken pas gebeurt in het jaar na afloop van het “belasting”jaar. 

Vanaf 2022 zal het dus zo zijn, dat zowel de afrekening van het jaar 

ervoor als de voorlopige aanslag van het betreffende jaar verantwoord 

gaan worden in de exploitatie. 

 

Onvoorzien 
De post onvoorzien is volgens het Besluit Begroting en 

Verantwoording een verplicht onderdeel van de begroting, maar de 

gemeente Krimpen aan den IJssel heeft deze op basis van de notitie 

Begrotingsruimte vastgesteld op € 0 per inwoner. De 

begrotingswijzigingen verrekenen we met de beschikbare 

begrotingsruimte (het geprognosticeerde begrotingsresultaat). 
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Verschillenanalyse per programma

 

Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000 Afwijking x Voordeel / 

Lasten Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene middelen

Baten Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene middelen

Het is gebruikelijk, dat na de laatste begrotingswijziging van enig jaar 

de decembercirculaire van dat jaar wordt ontvangen. In 2021 heeft dat 

ertoe geleid, dat een extra bedrag van zo'n € 540.000 is ontvangen 

(zie RIB "decembercirculaire 2021"). Daarnaast zijn over de jaren 2018 

t/m 2020 nog extra bedragen ontvangen die eveneens niet geraamd 

zijn (totaal zo'n € 74.000; zie ook dezelfde RIB). Ook de uitkering van 

het deelfonds sociaal domein is in de decembercirculaire nog 

aangepast en dat zorgt voor een extra opbrengst van bijna € 55.000. 

Tenslotte zijn de opbrengsten van de OZB eigenaren en gebruikers 

zo'n € 13.500 hoger dan geraamd en levert de financiering een 

voordeel op van ± € 9.500.

693 voordeel
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     Paragraaf A Lokale heffingen 

B 

Inleiding 
Bij lokale heffingen gaat het om inkomsten die verkregen worden op 

grond van publiekrechtelijke regels. Dit zijn voornamelijk belastingen, 

heffingen en retributies die de overheid heft op grond van wettelijke 

bepalingen. 

In onze gemeente worden de volgende heffingen opgelegd: 

a. onroerende zaakbelastingen (ozb) 

b. afvalstoffenheffing 

c. rioolheffing 

d. haven- en marktgelden 

e. lijkbezorgingsrechten 

f. leges, waaronder de leges voor de omgevingsvergunning 

 

Als uitgangspunten voor 2021 hebben de Nota Lokale heffingen 2019 

en de Kadernota 2021 gediend. Deze uitgangspunten zijn vertaald in 

de Begroting 2021, concreet in de ramingen die voor 2021 en 

volgende jaren tot stand zijn gekomen. 

 

Ontwikkelingen 2021 
Lokale heffingen 

Het beleidsmatig kader voor de gemeentelijke belastingen en heffingen 

in 2021 is verwoord in de Nota Lokale heffingen 2019. Deze is in april 

2019 door de gemeenteraad vastgesteld. Overige noodzakelijke en 

tussentijdse wijzigingen van het beleid zijn via het jaarlijkse 

belastingvoorstel aan de orde gesteld. 

 

Over de gehele linie streeft de gemeente naar beheersing van de 

lastendruk. In de Nota Lokale heffingen 2019 zijn voor de diverse 

kostendekkende heffingen en retributies bandbreedtes vastgelegd. Bij 

de begroting 2021 zijn deze heffingen en retributies binnen deze 

bandbreedten geraamd. In 2021 is als ozb-opbrengst het volume uit 

2020 geraamd en verhoogd met de reguliere areaaluitbreiding. 

Daarnaast vond een inflatiecorrectie plaats van het ozb-volume. Dit 

alles leidde tot een verhoging van 1,5%. Om het aldus bepaalde ozb-

volume in 2021 te realiseren, zij de drie ozb-tarieven gedaald. 

 

Hervorming lokaal belastinggebied? 

In mei 2020 is het pakket ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ 

aan de Tweede Kamer aangeboden. In het bijbehorende rapport zit 

een voorbeeldpakket met meerdere varianten voor een verruiming van 

het gemeentelijk belastinggebied. Het rapport spreekt over een 

verruiming van het gemeentelijk belastinggebied door een 

belastingschuif van 4 miljard euro van het Rijk naar gemeenten. 
Tot op heden is niet bekend hoe het huidige nieuwe kabinet dit verder 

zal oppakken. 

 

Wet Waardering Onroerende Zaken 

Jaarlijks wordt de waardering in het kader van de wet WOZ uitgevoerd. 

Het sluitstuk vormt de WOZ-waarde aan elke belanghebbende, die 

wordt bekend gemaakt in de vorm van een beschikking. Op 22 februari 

2021 heeft vrijwel elke belanghebbende van een object de nieuwe 

waarde (met als waarde peildatum: 1 januari 2020) ontvangen en zijn 

de aanslagen voor de onroerende zaakbelastingen 2021 opgelegd.  

 

Er werden in 2021 globaal 415 bezwaarschriften ontvangen tegen de 

WOZ-beschikking. 2,95% van het totaal aantal beschikte objecten. Het 

landelijk bezwaarpercentage bedroeg in 2021 2,7%. Ter vergelijking: in 

2020 waren dit er nog 288. Van de ontvangen bezwaarschriften werd 

ongeveer 30% toegekend. Landelijk ligt het percentage toegekende 

bezwaren rond de 40%. 
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B 

No cure no pay bedrijven 

Een belangrijke ontwikkeling bij de bezwaarschriften is de toename 

van het aantal ingediende bezwaar- en beroepschriften door 

zogenaamde ‘no cure no pay’ bedrijven. In 2021 werd ruim 63% van 

het aantal bezwaarschriften ingediend door een dergelijk bedrijf. Bij 

honorering van het bezwaarschrift leidt dit tot een 

proceskostenvergoeding op basis van het Besluit proceskosten 

bestuursrecht (Bpb). Deze ligt vele malen hoger ligt dan de 

belastingteruggave voor de inwoner. Het voeren van een procedure 

tegen een WOZ-beschikking lijkt op deze manier te zijn ingegeven 

door een verdienmodel. Dit leidt tot verdere juridisering van dit proces. 

Door de grote toename van het aantal bezwaarschriften ingediend 

door deze bedrijven zijn de kosten op het gebied van de WOZ in 2021 

ook flink toegenomen. Ook landelijk is deze trend zichtbaar. Inmiddels 

wordt meer dan 10% van de totale uitvoeringskosten voor de Wet 

WOZ veroorzaakt door deze bureaus. Er hebben inmiddels diverse 

onderzoeken plaatsgevonden of het wenselijk en mogelijk is om het 

Besluit proceskosten bestuursrecht (Bpb) aan te passen. 

Tot op heden heeft dit nog niet geleid tot concrete veranderingen. 

 

Alle bezwaarschriften zijn binnen de daarvoor wettelijk vastgestelde 

termijn afgedaan. In zestien gevallen is tegen de uitspraak op het 

bezwaarschrift beroep aangetekend bij de rechtbank. Vrijwel in alle 

gevallen is beroep aangetekend door een no cure no pay bedrijf. 

 

Het toezichthoudende orgaan betreffende de wet WOZ, de 

Waarderingskamer, heeft in 2021 onze gemeente beoordeeld. Deze 

beoordeling betrof de processen van de administratie, de marktanalyse 

en de waardebepaling. De kwalificatie van de procesgang binnen onze 

gemeente is als ‘goed’ gewaardeerd. Daarnaast heeft op 1 april 2021 

een inspectie plaatsgevonden. Hierbij is eveneens geconstateerd dat 

de uitvoering van de Wet WOZ goed verloopt. 

 

Benchmark woonlasten 
De landelijke ontwikkeling van de totale gemeentelijke lasten kwam in 
2021 uit op een stijging van 5,1%. Een stijging ten opzichte van 2020 
(5%). 
In Krimpen aan den IJssel bedroeg in 2021 de gemiddelde stijging 
11,3%. Zowel landelijk als in Krimpen was de verhoging van de 
afvalstoffenheffing de voornaamste oorzaak. 
Vanaf 2020 is deze benchmark woonlasten ingevoerd om jaarlijks de 
ontwikkeling van de lokale lasten inzichtelijker te maken. Door een 
vergelijking van de gemeentelijke woonlasten en de tariefontwikkeling 
met landelijke en provinciale gemiddelden, moeten de onderlinge 
verschillen tussen gemeenten inzichtelijker worden. 
 

Werkelijke Inkomsten 
Hieronder volgt een overzicht van de diverse heffingen, in de 

overzichten van de kostendekking is naast de werkelijke lasten, baten 

en kostendekking ook de kostendekking uit de begroting weergegeven. 

In de rekening 2021 zijn de volgende opbrengsten verantwoord: 
 

Onroerende zaakbelastingen 

 
  

Rekening 

2020

Begroting 

2021

Rekening 

2021

922 934 928

4.897 4.979 5.001

Onroerende zaakbelastingen:

> ozb gebruikers

> ozb eigenaren
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Overzicht baten en lasten 

Conform artikel 10 BBV wordt vanaf de begroting 2017 in de paragraaf 

lokale heffingen een overzicht van baten en lasten opgenomen voor de 

heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten. 

In de volgende onderdelen volgt een overzicht van de diverse 

heffingen waarbij sprake is van het verhalen van de kosten. 

 

Afvalstoffenheffing 

In de Nota Lokale heffingen 2019 is voor de afvalstoffenheffing een 

bandbreedte van kostendekking vastgesteld van een percentage 

tussen de 90% en 100%. Bij de begroting 2021 is gekozen voor een 

kostendekkingspercentage van 100%. Om in 2021 binnen deze 

bandbreedte te komen werd de afvalstoffenheffing meer dan 

trendmatig verhoogd. 

In Krimpen aan den IJssel hangt het tarief af van de omvang van de 

huishoudens. Per 2021 wordt de afvalstoffenheffing gedifferentieerd 

naar één, twee en drie-of meerpersoonshuishoudens. 

De directe kosten behorende bij het taakveld afval worden voor 100% 

toegerekend aan de heffing. Straatvegen is een activiteit die indirect 

een bijdrage levert aan de afvalexploitatie, hiervan wordt 25% van de 

kosten toegerekend. 

Dit alles geeft het volgende beeld. 

 

 
 

Geconstateerd kan worden dat bij de afvalstoffenheffing de 

kostendekking uitkomt op het begrootte dekkingspercentage. 

 

 

Rioolheffing 

In de Nota Lokale heffingen 2019 is als beleid vastgelegd dat voor de 

rioolheffing een kostendekking bereikt moet worden van minimaal 

90%. Voor 2021 is gekozen voor een kostendekking van 100%. 

Hiervoor was, naast de trendmatige verhoging van 1,5%, een extra 
verhoging van 4,1 % nodig. 
De directe kosten behorende bij het taakveld riolering worden voor 
100% toegerekend aan de heffing. Daarnaast wordt bij de berekening 
van de kosten voor straatvegen en onkruidbestrijding 25% 
toegerekend aan de rioolexploitatie en 20% aan het onderhoud aan 
binnenwater en beschoeiing. 
 

Dit alles geeft het volgende beeld over 2021. 

 

 
 

Geconstateerd kan worden dat bij de rioolheffing de kostendekking 

hoger is dan is begroot. Dit wordt veroorzaakt door lagere lasten en 

hogere opbrengsten dan begroot. De overdekking van circa € 133.000  

wordt gestort in de reserve. 

 

Havengelden 

In de Nota Lokale heffingen 2019 is als beleid vastgelegd dat voor de 

havengelden een kostendekking bereikt moet worden tussen de 75% 

en 100%. Om dit te bereiken zijn de havengelden in 2021 met de 

standaardtrend van 1,5% verhoogd. 

  

lasten baten kostendekking

Afvalstoffenheffing 5.076 5.082 100% 100%

kostendekking 

begroting 2021

jaarrekening 2021

lasten baten kostendekking

Rioolheffing 3.499 3.632 104% 100%

kostendekking 

begroting 2021

jaarrekening 2021
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Een overzicht van de lasten en baten in 2021 leidt tot het volgende 
overzicht. 
 

 
 

Geconstateerd kan worden dat bij de havengelden de kostendekking 

hoger is dan begroot. Dit komt vanwege een lager lastenniveau dan 

begroot. Lagere onderhoudskosten voor de haven zijn hiervan de 

belangrijkste oorzaak. 

 
Marktgelden 

In de Nota Lokale heffingen 2019 is als beleid vastgelegd dat voor de 

marktgelden een kostendekking bereikt moet worden tussen de 80 en 

100%. Om dit te bereiken zijn de marktgelden in 2021 met de 

standaardtrend van 1,5% verhoogd. 

Een overzicht van de lasten en baten in 2021 leidt tot het volgende 

overzicht. 

 

 
 

Geconstateerd kan worden dat bij de marktgelden de gewenste 

kostendekking niet is bereikt. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door 

lagere baten als gevolg van corona. Door corona heeft er in de eerste 

maanden van 2021 voor een deel geen markt kunnen plaatsvinden. 

Ook de Pinkstermarkt is niet gehouden. 

 

 

 

Lijkbezorgingsrechten 

In de Nota Lokale heffingen 2019 is voor de lijkbezorgingsrechten een 

bandbreedte in kostendekking vastgesteld tussen de 70% en 80%. 

Bij de begroting 2021 is gekozen voor een stijging van de 
lijkbezorgingsrechten, waarbij het dekkingspercentage uitkomt op de 
bovenkant van deze bandbreedte (80%). 
Dit heeft als gevolg dat de lijkbezorgingsrechten met meer dan de 
trend (ruim 3,3%) is verhoogd om op dit percentage uit te komen. 
Een overzicht van de lasten en baten in 2021 leidt tot het volgende 

overzicht. 

 

 
 

Geconstateerd kan worden dat bij de lijkbezorgingsrechten de 

gewenste kostendekking niet is gehaald. De opbrengst 

lijkbezorgingsrechten is lager dan begroot maar ook de lasten zijn 

hoger dan begroot. De hogere lasten worden voornamelijk veroorzaakt 

door hogere lasten voor onderhoud. 

 

Legesverordening 

Met de beleidslijn, welke bij de bepaling van de leges wordt 

gehanteerd, is een integrale kostendekking te bereiken van maximaal 

100%. Bij de berekening daarvan vormen de leges voor de 

omgevingsvergunning zowel absoluut als relatief de hoofdmoot. 

Ook vanwege het per jaar wisselende bouwprogramma zijn de leges 

omgevingsvergunning, wat betreft de mate van kostendekking, 

onvoorspelbaar. De overige diensten hebben dus minder effect op de 

volledige kostendekking. 

 

lasten baten kostendekking

Haven 71 70 99% 77%

kostendekking 

begroting 2021

jaarrekening 2021

lasten baten kostendekking

Markt 50 24 49% 88%

kostendekking 

begroting 2021

jaarrekening 2021

lasten baten kostendekking

Lijkbezorging 725 487 67% 80%

kostendekking 

begroting 2021

jaarrekening 2021
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De legesverordening is onderverdeeld in titels en hoofdstukken. Hierna 

volgt een weergave van de kostendekking op onderdelen gevolgd door 

de totale kostendekking van de verordening. 

Een overzicht van de lasten en baten in 2021 leidt tot het volgende 

overzicht. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Lastendruk 
Op basis van de nieuwe tarieven kan de lastendruk voor 2021 worden 

berekend. Hierna wordt deze weergegeven voor twee situaties. In 

deze situaties is geen rekening gehouden met een wijziging van de 

WOZ-waarde van de woning. Deze is moeilijk te voorspellen en niet 

voor iedereen gelijk. 

 

Situatie 1 

Een huurwoning met een WOZ-waarde van € 200.000, bewoond door 

1 persoon, het waterverbruik is 45 m3. 

 

In model 1 is de lastendruk in 2021 gestegen met € 43,99 ofwel 12%. 

 

 
  

lasten baten kostendekking

1 Algemeen

2 Bestuursstukken

3 Burgerlijke stand 130 29 22% 22%

4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen 20 18 92% 92%

5 Gemeentearchief

6 Informatieverstrekking ruimtelijke plannen

7 Reisdocumenten 307 129 42% 42%

8 Rijbewijzen 117 125 107% 107%

9 Wet op de kansspelen 1 1189% 1189%

10 Winkeltijdenwet 0% 0%

11 Huisvestingswet 2

12 Verkeer en vervoer 21 14 68% 68%

13 Plaatselijke verordening 2 5 274% 274%

14 Muziekvergunningen

15 Marktstandplaatsen 1

16 Diversen 7 0% 0%

17 Kabels en leidingen 89 102 115% 115%

18 Kinderopvang en peuterspeelzalen 123 0%

Totaal titel 1 816 428 52% 52%

Titel 1 Algemene dienstverlening
kostendekking 

begroting 2021

jaarrekening 2021

lasten baten kostendekking

Titel 2 Omgevingsvergunning 680 566 83% 84%

jaarrekening 2021 kostendekking 

begroting 2021

lasten baten kostendekking

1 Drank- en Horecawet 9 5% 5%

2 Organiseren van evenementen en markten

3 Brandbeveiligingsverordening

Totaal titel 3 9 5% 5%

jaarrekening 2021 kostendekking 

begroting 2021

lasten baten kostendekking

Totale legesverordening 1.505 994 66% 67%

kostendekking 

begroting 2021

jaarrekening 2021

Model 1 Onderdeel 2020 2021

Rioolheffing, het gebruikersdeel 63,96€             67,56€            

Afvalstoffenheffing éénpersoonshuish. 302,61€           343,00€          

Totale lastendruk per jaar 366,57€           410,56€          

Een huurwoning met een WOZ-

waarde van € 200.000, 

bewoond door 1 persoon, het 

waterverbruik is 45 m
3
.
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Situatie 2 

Een huurwoning met een WOZ-waarde van € 200.000, bewoond door 

meer dan 2 personen, het waterverbruik is 150 m3. 

 

 
 

In model 2 is de lastendruk in 2021 gestegen met € 88,68 ofwel 19%. 

In paragraaf B ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’ is het 

kengetal belastingcapaciteit opgenomen. 

 

Situatie 3 

Een koopwoning met een WOZ-waarde van € 250.000, bewoond door 

2 personen, het waterverbruik is 90 m3. 

 

 
 

In model 3 is de lastendruk in 2021 gestegen met € 64,61 ofwel 8%. 

 

 

 

 

 

 

 

Situatie 4 

Een koopwoning met een WOZ-waarde van € 250.000, bewoond door 

meer dan 2 personen, het waterverbruik is 150 m3. 

 

 
 

In model 4 is de lastendruk in 2021 gestegen met € 102,51 ofwel 12%. 

 

Woonlasten (vergelijking met omliggende gemeenten) 

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere 

Overheden (COELO) geeft met de ‘Atlas van de lokale lasten’ inzicht in 

de woonlasten per gemeente. Ook geeft het inzicht in de posities die 

de gemeenten ten opzichte van elkaar innemen in Nederland. Hierbij 

geldt dat nummer 1 de goedkoopste gemeente is. In 2021 stond 

Krimpen aan den IJssel op plaats 342 van de 374 gemeenten. 

In 2020 nam Krimpen aan den IJssel nog een 324e plaats in van de 

377 gemeenten. 

 

Wat betreft de omringende gemeenten zijn de woonlasten als volgt 

(peiljaar 2021): 

 

Model 2 Onderdeel 2020 2021

Rioolheffing, het gebruikersdeel 127,92€           135,12€          

Afvalstoffenheffing meerpersoonshuish. 330,12€           411,60€          

Totale lastendruk per jaar 458,04€           546,72€          

Een huurwoning met een WOZ-

waarde van € 200.000, 

bewoond door meer dan 2 

personen, het waterverbruik is 

150 m3.

Model 3 Onderdeel 2020 2021

OZB 275,50€           280,73€          

Rioolheffing, eigenarendeel 153,24€           161,84€          

Rioolheffing, het gebruikersdeel 63,96€             67,56€            

Afvalstoffenheffing meerpersoonshuish. 330,12€           377,30€          

Totale lastendruk per jaar 822,82€           887,43€          

Een koopwoning met een WOZ-

waarde van € 250.000, 

bewoond door 2 personen, het 

waterverbruik is 90 m3.

Model 4 Onderdeel 2020 2021

OZB 275,50€           280,73€          

Rioolheffing, eigenarendeel 153,24€           161,84€          

Rioolheffing, het gebruikersdeel 127,92€           135,12€          

Afvalstoffenheffing meerpersoonshuish. 330,12€           411,60€          

Totale lastendruk per jaar 886,78€           989,29€          

Een koopwoning met een WOZ-

waarde van € 250.000, 

bewoond door meer dan 2 

personen, het waterverbruik is 

150 m3.
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Kwijtschelding 
Voor mensen met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van 

gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de lokale lasten. De regels 

voor het toekennen worden bepaald door de rijksoverheid en 

neergelegd in de Invorderingswet. Het beleid met betrekking tot de 

kwijtschelding is verder uitgewerkt in de ´regeling kwijtschelding 

gemeentelijke belastingen´ van de gemeente Krimpen aan den IJssel . 

Deze is door de raad vastgesteld op 17 december 2015. 

 

De uitvoering van de kwijtschelding, die betrekking heeft op een 

doelgroep bestaande uit globaal 300 personen/gezinnen. 

In 2021 gaat het om de volgende bedragen die zijn kwijtgescholden: 

 

 

Gemeente Netto woonlast

(duur->goedkoop)

Gouda 1071 357

Krimpen aan den IJssel 1006 342

Zuidplas 845 208

Krimpenerwaard 818 170

Rotterdam 793 134

Capelle aan den IJssel 661 22

Rangnummer 

COELO

Rekening 

2020

Begroting 

2021

Rekening 

2021

Afvalstoffenheffing 91 107 120

Rioolheffing 23 25 28

Kwijtscheldingen
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Inleiding 
De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing gaat in op de 

risico’s, de bijbehorende beheersmaatregelen en de mate waarin de 

gemeente voldoende buffer heeft om risico’s af te dekken. In de nota 

weerstandsvermogen en risicobeheersing (2018) is het beleid 

vastgelegd dat de basis vormt voor de gevolgde werkwijze. 

 

Door de complexe samenleving, de veelzijdige gemeentelijke 

activiteiten en veranderingen in wet- en regelgeving lopen gemeenten 

veel risico’s. Risico’s zijn onvermijdelijk, maar kunnen wel worden 

beheerst. De gemeente beschikt over vrij aanwendbare middelen die, 

indien nodig, worden ingezet om tegenvallers op te vangen. De 

zogeheten weerstandscapaciteit. 

 

De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door de financiële 
omvang van de gemeentelijke risico’s te vermenigvuldigen met de 
ingeschatte kans dat deze risico’s zich ook echt gaan voordoen. De 
verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de 
benodigde weerstandscapaciteit bepaalt of de gemeente voldoende 
weerstandsvermogen heeft. 
 

Bestuurlijke informatievoorziening 
In de belangrijkste planning en control-documenten (kadernota, 

begroting en jaarrekening) treft u altijd een geactualiseerd overzicht 

van de belangrijkste risico’s en een analyse van het 

weerstandsvermogen aan. Het betreft de hoofdlijnen van de 

risicobeheersing. Door de wetgever, de toezichthouder en de raad 

wordt in toenemende mate belang gehecht aan risicobeheersing. 

 

Risico’s 
Gedurende het jaar krijgt risicobeheersing doorlopend aandacht. 

In het overzicht van de risico’s zijn de 10 grootste risico’s qua omvang 

opgenomen, waaronder ook de verzamelde risico’s van de verbonden 

partijen. Deze hebben direct gevolgen voor de financiën van onze 

gemeente. In deze jaarrekening betreft het een overzicht van de 

actuele risico’s, waarvoor op het moment van opstellen 

weerstandscapaciteit nodig is. Zo kan er worden bepaald wat het 

actuele weerstandsvermogen is. 
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FINANCIËLE RISICO'S

bedragen x 1.000 Beheersmaatregelen

Bij de actualisatie van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) zijn 15 

risico’s met mogelijke financiële consequenties gedefinieerd en gewogen. Het 

aantal risico’s is toegenomen doordat de uitvoering van enkele projecten in een 

vervolgfase is gekomen. Doordat beter zicht is gekomen op de uitvoering kunnen de 

risico's ook beter worden ingeschat en kunnen gerichte beheersmaatregelen 

worden ingezet.

I 2.303             542                   
Diverse beheersmaatregelen zijn van toepassing, deze zijn per 

grondexploitatie geïnventariseerd.

Kosten kunnen aanzienlijk oplopen in verband met de marktwerking bij 

aanbestedingen, mogelijke gevolgen COVID-19 en klimaatadaptieve maatregelen.
I 3.000             10% 300                   

Monitoring en waar nodig anticiperen bij opstellen meerjarenplanning 

herstraten en riolering. 

Reële cijfers begroting

Op 14-04- 2022 zijn de begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 

vastgesteld. Het gebruikte uitgangspunt hierbij is het resultaat van voorgaande 

jaren gebaseerd op de indicaties uit de JEV Q4 2021. Dat wordt door de GRJR 

gezien als meest reële uitgangspunt. Voor ons is dat echter nadelig, omdat de 

facturatie over het algemeen veel lager uitvalt. Doordat we dit eerst moeten 

voorschieten lopen we hier risico. Op basis van ons inlegpercentage) zullen we in 

eerste instantie geld moeten inleggen en ontvangen we het geld pas terug bij de 

eindafrekening. De vraag is of via een begrotingswijziging de inleg per gemeente 

nog wordt aangepast naar "reële" cijfers per gemeente.

I/S 400 50% 200

In 2022 zal naar verwachting de gehele afrekening van de 

vlaktakssystematiek plaatsvinden. Per 2023 wordt de vlaktaks 

afgeschaft. Daarbij wordt ook de eindafrekening 2022 opgesteld. 

Hierbij worden de werkelijke kosten voor onze gemeente inzichtelijk 

en kan het verschil tussen de inleg die nu wordt gevraagd via de 1e 

BGW 2022 en in de ontwerp-begroting 2023 worden bepaald. Dit 

moet dienen als uitgangspunt voor een reële beroting per gemeente.

Vanaf 2023 is de vlaktaks afgeschaft en moet het in te leggen bedrag 

per gemeente beter kunnen worden bepaald, waardoor het effect van 

het nieuwe uitgangspunt wordt geëlimineerd.

Wachtlijstproblematiek

Als gevolg van de wachtlijstproblematiek wordt mogelijk lokaal extra jeugdhulp 

ingezet. 

I 200 75% 150 Regionaal plan van aanpak wegwerken wachtlijsten.

Ontwikkeling OVA-index

De OVA index stijgt mogelijk harder dan waar rekening mee is gehouden in de 

ontwerpbegroting 2023. Ook irt nieuwe CAO Jeugd.

I 100 75% 75

Een incidenteel effect kan hiermee worden opgevangen. Structurele 

verwerking moet plaatsvinden via de definitieve begrotng 2023, dan 

wel via een 1e BGW 2023 op een later moment.

S / I
Max kosten 

bij gevolg

Kans op 

gevolg

Benodigde 

capaciteit

1. Grondexploitaties 

3. GR Jeugdhulp Rijnmond

2. Grote projecten buitenruimte



 

 

           85 

§ C § B § A § D § E § F § G § H P § 

 

€ 

     Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

B 

  

FINANCIËLE RISICO'S

bedragen x 1.000 Beheersmaatregelen

Nieuwe taken

Woonplaatsbeginsel: Afwikkeling van dossiers (incidenteel) als gevolg van het 

nieuwe woonplaatsbeginsel kan in 2022 leiden tot hogere kosten (intake en exit). 

Een en ander is afhankelijk van het aantal dossiers. 

Beschermd wonen,  en inburgering: Risico dat overgang van taken naar gemeenten 

meer kost dan vergoeding die gemeente ontvangt van Rijk (niet budget neutraal).

S 300                50% 150                   

Incidentele kosten woonplaatsbeginsel moeten worden ingeschat op 

basis van aantal dossiers dat naar verwachting "overgaat". 

Beschermd wonen, en inburgering, uitgangspunt is budget neutraal 

verwerken (inkomsten circulaire = verwachte uitgaven). Risico 

bestaat dat budget niet voldoende is.

Aanpassing Verordening Wmo

Mogelijk juridische gevolgen als gevolg van de aanpassing van de verordening voor 

financiële zelfredzaamheid. Dit versus het abonnementstarief. Daarnaast mogelijke 

gevolgen budget HBH bij besluit vernietiging door de Kroon.

S 500                50% 250                   Geen, in afwachting van een eventueel proefproces.

Kosten bijstand (BUIG)

De inkomsten van de Specifieke uitkering BUIG (Bundeling Uitkering 

Inkomensvoorzieningen Gemeenten) laat een grillig verloop zien. Ook voor 2022 is 

het onduidelijk wat het budget zal zijn (mede door de gevolgen corona). 

S 200                50% 100                   

Jaarlijks ontvangt de gemeente op 3 momenten een indicatie van het 

BUIG Budget van het Rijk. Een voorlopig budget, een nader voorlopig 

budget en een definitief budget. Het is gebruikelijk de opgave van het 

Rijk te volgen. De bedragen op deze 3 momenten in één 

begrotingsjaar fluctueren aanzienlijk. Daarnaast is er sprake van 

extra onzekerheid als gevolg van coronaeffecten. Ook de huidige 

financiële ontwikkelingen als gevolg van de efecten van de oorlog in 

Oekraïne wegen mee. Daarom wordt als beheersmaatregel 

voorgesteld een risico te benoemen in de paragraaf 

weerstandvermogen.

Herijking

De herijking van het gemeentefonds heeft volgens de laatst gedeelde uitkomst voor 

Krimpen een licht voordelig effect. In de advisering van ROB en VNG alsmede de 

besluitvorming door de kamer kan dit nog wijzigen. Tevens moeten de cijfers nog 

worden vertaald naar de situatie van de ingangsdatum 1-1-2023.

S 1.125             25% 281                   

Er wordt in de ramingen nog geen rekening gehouden met het 

berekende voordeel. Het risico wordt hier opgenomen met een 

maximale omvang van € 7,50, € 15 en € 15 per inwoner in de jaren 

2023, 2024 en 2025.

Extra middelen Jeugdwet:

Voor uitvoering van de Jeugdwet is in 2022 extra geld beschikbaar. Vanaf 2023 zijn 

de rijksmiddelen onzeker, maar wel (terughoudend) in de ramingen opgenomen.

S 1.011             10% 101                   

In de ramingen is niet het maximaal toegestane bedrag verwerkt (75% 

van de meerjarenreeks). Tevens is niet alle ruimte benut voor 

structurele uitgaven. Het risico bedraagt 10% van het bedrag dat in 

2023 is opgenomen. De kans dat het nieuwe kabinet de extra 

middelen niet structureel maakt is erg klein.

4. Sociaal domein

5. Bijstand

S / I
Max kosten 

bij gevolg

Kans op 

gevolg

Benodigde 

capaciteit

6. Algemene uitkering
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FINANCIËLE RISICO'S

bedragen x 1.000 Beheersmaatregelen

In 2022 zijn er verkiezingen geweest en is er risico op APPA uitkeringen en re-

integratiekosten. I/S 300                50% 150                   

De gemeente beweegt zich in een omgeving die voortdurend verandert door 

technologische ontwikkelingen en verandering van gemeentelijke taken. Er is weinig 

flexibele capaciteit en (financiele) ruimte beschikbaar. Onduidelijk is welke kosten 

het wendbaar en duurzaam inzetbaar houden van medewerkers met zich mee 

brengt.

I 400                25% 100                   2,5% van de loonsom is gereserveerd voor ziektevervanging.

De Omgevingswet vormt de (nieuwe) basis voor een samenhangende benadering 

van de ‘fysieke’ woon- en leefomgeving. Om de samenhangende benadering verder 

vorm te geven bevat de wet (nieuwe) instrumenten zoals de Omgevingsvisie, het 

Omgevingsplan en het Programma. Gemeenten dragen hun eigen 

invoeringskosten, waaronder investeringen in digitale middelen, veranderkosten, 

coördinatie en invoeringskosten. Hiervoor zijn in de begroting nog geen extra 

(incidentele) middelen opgenomen.

I 600                25% 150                   

Krimpen heeft er in eerste instantie voor gekozen om te voldoen aan 

het overzicht ‘Minimale acties Omgevingswet’ zoals dat door de VNG 

is opgesteld. Binnen het bestaande budget van het team 

Omgevingsloket is ruimte gecreëerd om de minimale acties te kunnen 

uitvoeren.

Eneco heeft een aantal jaren geleden het energiebedrijf REMU overgenomen. Op 

dit moment loopt er nog een geschil met de toenmalige aandeelhoudende REMU-

gemeenten over de waardering die destijds tot stand is gekomen. Ook na de 

verkoop van de aandelen is dit een risico voor de toenmalige aandeelhoudende 

gemeenten.

I 1.000             10% 100                   

De (voormalige) AHC zet zich namens de voormalige aandeelhouders 

in om deze claim te ontkrachten. Juristen achten de kans dat de claim 

succesvol blijkt zeer gering. De REMU gemeenten zijn door de 

rechtbank niet in het gelijk gesteld, maar gaan in cassatie.

Risico's die geheel of gedeeltelijk afgewend kunnen worden op de gemeente 

(verbonden partijen).
I 5.021             117                   

Risico's die buiten deze top 10 vallen. I/S 3.048             div. 574                   

TOTAAL 3.340

Overige risico's

9. Omgevingswet

S / I
Max kosten 

bij gevolg

Kans op 

gevolg

Benodigde 

capaciteit

Risico's verbonden partijen

7. Wachtgeld wethouders

10. REMU-claim

8. Formatie en flexibele schil
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Weerstandscapaciteit 
De weerstandscapaciteit betreft de middelen waarover de gemeente 

beschikt om niet begrote kosten te dekken. In hoofdzaak bestaat de 

weerstandscapaciteit uit drie onderdelen: 

• reserves (eigen vermogen) 

• onbenutte belastingcapaciteit 

• onvoorzien 

 

Reserves 

Van de reserves worden de algemene reserve, de algemene reserve 

grondexploitatie, de vrije reserve en de bestemmingsreserves tot de 

weerstandscapaciteit gerekend. Van de bestemmingsreserves wordt 

met name het deel dat verband houdt met benoemde risico’s of nog 

vrij besteedbaar is meegeteld. Dat wil zeggen dat de benodigde 

reservemiddelen voor reeds genomen besluiten in principe niet 

meetellen voor de weerstandscapaciteit. 

 

De algemene reserve heeft als hoofdfunctie het vormen van een buffer 

vanwege risico’s. Vastgelegd is dat de algemene reserve minimaal € 4 

miljoen bedraagt en maximaal € 5 miljoen bedraagt. Wanneer het 

saldo boven dit plafond komt wordt het meerdere naar de vrije reserve 

overgeheveld. De vrije reserve wordt omgekeerd ook aangesproken 

wanneer de algemene reserve door de bodem zakt. 

 

Per 31 december 2021 bedraagt de algemene reserve € 7,4 miljoen. 

Dat is ruim boven het plafond. In deze jaarrekening wordt nog geen 

overheveling naar de vrije reserve voorgesteld. In de kadernota 2023 

wordt in brede zin ingegaan op de inzet van reserves, in relatie tot het 

benodigde weerstandsvermogen. 

 

Wanneer bestemmingsreserves een rechtstreekse relatie met 

benoemde risico’s hebben worden deze reserves eveneens meegeteld 

als weerstandsvermogen. 

 

Onbenutte belastingcapaciteit 

De onbenutte belastingcapaciteit heeft betrekking op de vier 

belangrijkste eigen inkomsten van de gemeente, te weten de OZB, de 

afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de leges (voor zover deze niet al 

‘maximaal’ of kostendekkend zijn). 

 

De Onroerend Zaakbelasting is in Krimpen niet gemaximeerd en biedt 

dus in principe ruimte. Een belangrijk standpunt van de raad en het 

college is echter dat lastenstijging voor de burger zoveel mogelijk 

wordt beperkt. Het rekenen met onbenutte belastingmogelijkheden 

past niet in dat beeld. Daarom is de onbenutte belastingcapaciteit 

vanwege de OZB op € 0 gesteld. De afvalstoffenheffing en de 

rioolheffing zijn in Krimpen aan den IJssel 100% kostendekkend. Op 

deze heffingen is dus geen sprake van onbenutte ruimte. 

 

De onderdekking op de totale leges die de gemeente in rekening 

brengt is niet eenvoudig in beeld te brengen. Het legespakket is zeer 

divers en er is nauwelijks op de opbrengsten te sturen. Ook voor dit 

onderdeel wordt daarom geen onbenutte ruimte. In de paragraaf lokale 

heffingen wordt op de kostentoerekening en kostendekkendheid van 

tarieven ingegaan. 

 

Post onvoorziene lasten en saldo begroting 

In de begroting wordt een verplichte post voor onvoorziene lasten 

opgenomen. Met ingang van de begroting 2018 bedraagt deze post 

€ 0 per inwoner, conform het vastgestelde beleid met betrekking tot 

incidentele en structurele begrotingsruimte. 
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Het saldo van het jaar 2022 maakt eveneens onderdeel uit van de 

weerstandscapaciteit. 

 
Berekening weerstandscapaciteit 

Op basis van de driedeling die hiervoor is toegelicht is het volgende 

overzicht van de weerstandscapaciteit opgesteld: 

 

 
 

 

 

 

Weerstandsvermogen 

Voor de bepaling van het weerstandsvermogen zetten we het totaal 

aan beschikbare vrije middelen af tegen het totaal aan 

gekwantificeerde risico’s. 

 

Weerstandsvermogen   

Beschikbare weerstandscapaciteit 

Benodigde weerstandscapaciteit 

17.976 

3.340 
= 5,38 

 

Daarmee is het weerstandsvermogen met 5,38 uitstekend. Bij de 

begroting 2021 bedroeg de ratio 1,35 en bij de begroting 2022 was 

deze 2,98. De verbetering van de ratio komt zowel door lagere risico’s 

als een stijging van de weerstandscapaciteit. voor een deel door lagere 

gekwantificeerde risico’s. De daling van de gewogen risico’s is vooral 

veroorzaakt door minder risico’s op grondexploitaties en de afwikkeling 

van het risico met betrekking tot btw op begraafplaatsen. De gestegen 

weerstandscapaciteit houdt verband met de verkoop van Eneco 

aandelen en de bestemming daarvan. Daarnaast dragen ook de 

positieve saldi van 2021 en 2022 bij aan hogere weerstandscapaciteit. 

 

Volgens de nota risicomanagement en weerstandsvermogen is een 

ratio van minimaal 1,0 acceptabel. Daar zit het nu berekende 

weerstandsvermogen dus fors boven. De bovengrens voor de 

algemene reserve is € 5 miljoen. Deze combinatie geeft aanleiding om 

te bezien of overheveling van de algemene reserve naar de vrije 

reserve verantwoord is. In de kadernota 2023 wordt daar verder op 

ingegaan, waarbij ook de onzekerheden over de toereikendheid van 

rijksmiddelen worden betrokken. 

 

Weerstandscapaciteit 2021

Reserves

Algemene reserve – algemene dienst 6.977

Algemene reserve – grondexploitatie 5.531

Vrije reserve  (vrij besteedbaar deel) 936

Subtotaal 13.444

Onbenutte belastingcapaciteit

OZB pm

Rioolrechten

Afvalstoffenheffing

Leges en andere heffingen pm

Subtotaal

Onvoorzien en saldo

Onvoorzien

Saldo rekening 2021 2.015

Saldo begroting 2022 2.517

Subtotaal 4.532

Totale weerstandscapaciteit 17.976
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Financiële kengetallen 
In planning en control documenten wordt altijd aandacht besteed aan 

de financiële positie. Bij de beoordeling van de financiële positie wordt 

met de set verplichte kengetallen het inzicht in de financiële positie en 

de toekomstbestendigheid verbeterd. 

De kengetallen zijn niet genormeerd, maar vooral bedoeld om de 

financiële positie voor raadsleden inzichtelijker te maken. 

Hieronder volgt een korte toelichting op de (berekening van de) 

kengetallen, een tabel met (meerjarige) uitkomsten en een beoordeling 

van de onderlinge verhouding in relatie tot de financiële positie. 

 

Netto schuldquote 

Deze quote drukt de schulden van de gemeente uit als aandeel van de 

totale baten in een jaar. Hiermee wordt een indicatie gegeven van de 

druk vanwege rente en aflossing op de begroting. Omdat de gemeente 

ook geld doorleent wordt dit kengetal tevens berekend zonder 

(correctie) verstrekte leningen. De ontwikkeling van de schuldquote 

wordt beoordeeld met behulp van de daarvoor ontwikkelde scan van 

de VNG. 

 

Solvabiliteitsratio 

Deze ratio betreft de verhouding tussen het eigen vermogen (reserves) 

en het totale vermogen. De uitkomst geeft aan in hoeverre de 

gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Een 

hogere ratio duidt op een grotere weerbaarheid. 

 

Grondexploitatie 

De ratio voor grondexploitatie wordt berekend door de balanswaarde 

van de grondposities te delen door het totaal van de jaarlijkse baten. 

Een hoge uitkomst geeft de indicatie dat de gemeente veel risico loopt 

wanneer de ontwikkeling van de grondposities achterblijft. 

Structurele exploitatieruimte 

De begroting dient structureel in evenwicht te zijn. Dit houdt in dat de 

structurele lasten kunnen worden gedragen door de structurele baten. 

De indicator structurele begrotingsruimte drukt het structurele saldo uit 

als aandeel van de totale baten. De uitkomst dient uiteraard positief te 

zijn en geeft een indicatie van mate waarin de gemeente nog 

structurele financiële ruimte heeft. 

 

Belastingcapaciteit 

Het kengetal belastingcapaciteit bestaat uit een berekening van de 

totale gemeentelijke woonlasten voor een gezin bij gemiddelde WOZ-

waarde, afgezet tegen het landelijk gemiddelde van het voorgaande 

jaar. De lokale uitkomst geeft aan in hoeverre (positief of negatief) van 

het gemiddelde wordt afgeweken en geeft dus tevens een indicatie van 

de wendbaarheid van de begroting door inzet van belastingverhoging 

als dekkingsmiddel. 

 

Hoewel zoals hiervoor opgemerkt geen normering is vastgesteld, wordt 

vaak gebruik gemaakt van de volgende signaleringswaarden: 

 

 
 

Signaleringswaarden 

kengetallen

Categorie 

A

Categorie 

B

Categorie 

C

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

Netto schuldquote met correctie 

doorgeleende gelden
< 90% 90-130% >130%

Solvabiliteitsratio >50% 20-50% <20%

Structurele exploitatieruimte >0% 0% <0%

Grondexploitatie <20% 20-35% >35%

Belastingcapaciteit <95% 95-105% >105%
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Hierbij geldt dat Categorie A het minst risicovol is en Categorie C het 

meest. Daarbij is van belang dat de kengetallen vooral in samenhang 

met elkaar moeten worden beoordeeld. 

 

Duiding uitkomsten kengetallen 
In de berekeningen van de kengetallen wordt er gebruik gemaakt van 

balansstanden. Voor de begrotingsjaren wordt er uitgegaan van 

balansstanden per 1-1 van het betreffende jaar. Voor de jaarrekening 

2021 is gebruik gemaakt van de balansstanden per 31-12-2021. In de 

tabel zijn de kleuren gebruikt uit de tabel met signaleringswaarden. 

 

 
 

Netto schuldquote 

De netto schuldquote is fors gestegen ten opzichte van de rekening 

2020. Dit is een vertekend beeld omdat in 2020 eenmalig sprake was 

van hogere baten, vanwege de opbrengst van de Eneco-aandelen. 

Daardoor zijn er per ultimo 2020 geen kasgeldleningen meer nodig en 

is er sprake van overtollige liquide middelen. Bovendien wordt de 

quote uitgedrukt als percentage van het totaal saldo van de baten, 

waarin de Eneco verkoop meetelt. Anders gezegd: de noemer wordt 

groter en de teller wordt kleiner. In feite is het beeld in 2021 nauwelijks 

gewijzigd. 

Solvabiliteitsratio 

De solvabiliteit is sinds de versterking van het eigen vermogen door de 

Enecoverkoop gestegen naar een comfortabel niveau. Door de inzet 

van reserves zal de solvabiliteit de komende jaren waarschijnlijk licht 

dalen. 

 

Structurele exploitatieruimte 

Voor het eerst sinds lange tijd vertoont de jaarrekening in 2021 een 

voordelig saldo. Ook voor 2022 lijkt dit het geval te zijn. Hierdoor is de 

structurele exploitatieruimte positief. 

 

Grondexploitatie 

De balanswaarde van de grondposities is beperkt, maar steeg in 2021 

verhoudingsgewijs fors door de verwervingen in Centrum-Zuid. 

Bovendien werd de quote in 2020 gedrukt door de Enecoverkoop (zie 

ook netto schuldquote). Door de overwegend faciliterende rol van de 

gemeente blijft dit kengetal echter relatief laag en kan worden gesteld 

dat de gemeente weinig risico loopt op de grondposities. De prognoses 

en risico’s van de grondexploitaties zijn in het MeerjarenPerspectief 

Grondexploitaties geanalyseerd en toegelicht. 

 

Belastingcapaciteit 

Het kengetal belastingcapaciteit is in 2021 verder gestegen zoals bij de 

begroting al was voorzien. De oorzaak hiervoor is de verhoging van 

tarieven voor riool- en afvalstoffenheffing. Beide heffingen zijn 

daarmee 100% kostendekken. Omdat de lokale lasten daarmee 

aanzienlijk boven het landelijk gemiddelde liggen resteert in de praktijk 

weinig ruimte op dit gebied. Door de verdere verhoging van de tarieven 

in 2021 is de wendbaarheid van de begroting afgenomen. 

 
 

Kengetallen Rekening Begroting Rekening

2020 2021 2021

Netto schuldquote 25,88% 45,74% 46,12%

Netto schuldquote gecorrigeerd 

voor alle leningen
12,10% 26,70% 30,40%

Solvabiliteitsratio 39,85% 42,60% 40,44%

Structurele exploitatieruimte -0,57% 0,18% 0,02%

Grondexploitatie 2,88% 7,16% 6,15%

Belastingcapaciteit 116,41% 127,48% 127,84%
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Conclusie kengetallen 

De samenhang en ontwikkeling van de kengetallen zeggen meer dan 

de absolute uitkomsten. 

 

Het totaalbeeld van 2021 is dat de waarden van kengetallen niet 

ingrijpend zijn gewijzigd. Daarbij moet worden bedacht dat de waarden 

in 2020 positief werden beïnvloed door de Enecoverkoop. 

Met name de structurele exploitatieruimte valt in positieve zin op ten 

opzichte voorgaande jaren. Daar staat echter tegenover dat 

belastingverhoging als middel om structurele tekorten verder terug te 

dringen nog maar zeer beperkt inzetbaar is. Ondanks de relatief hoge 

belastingen geven deze kengetallen aan dat de financiële positie van 

Krimpen gezond kan worden genoemd. 
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Inleiding 
De gemeente Krimpen aan den IJssel beheert de openbare ruimte en gebouwen waarbinnen wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Hierdoor 

beschikt de gemeente over kapitaalgoederen zoals gebouwen, wegen, bruggen, hekwerken, riolering, openbare verlichting, speelvoorzieningen, 

water en groen. Al deze kapitaalgoederen dienen goed onderhouden te worden. 

Hierbij spelen - naast de wettelijke eisen en verplichtingen - de volgende aspecten een rol: gebruik, levensduur en het leveren van bijdragen aan de 

programmadoelstellingen voor milieu, onderwijs, openbare ruimte en verkeer. Dit vergt beleidsvisies op het beheer van de kapitaalgoederen, 

planmatig en integraal beheer en onderhoud, een actuele meerjaren-onderhoudsplanning en een adequate vertaling van de financiële consequenties 

in toereikende budgetten en voorzieningen. 

 

Deze paragraaf geeft aan op welke wijze in 2021 de kapitaalgoederen onderhouden zijn. Dit heeft voornamelijk plaatsgevonden op basis van de 

volgende vastgestelde beleidskaders en beheersplannen. 

 

Onderdeel Beleids- of beheersplan Jaar vaststelling Looptijd 
t/m 

Financieel vertaald 
in jaarrekening 

riolering -Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2017 2022 ja 

-Basis Rioleringsplan + (BRP+), incl. stresstest 
wateroverlast 

2019 2029 

wegen -Herstrating- en rioleringsplanning 2021 2030 ja 

-Kwaliteitsplan Beheer Openb Ruimte (KBOR) 2022 2026 

groen -Groenstructuurplan 2010 (ook 
onderdeel KBOR) 

2020 ja 

-Groenbeleid- en beheerplan 

water -Grondwaterzorgplan 2011 2020 ja 

kunstwerken-bruggen -Beleidsplan civiele kunstwerken 2019 2024 ja 

alles m.b.t. de 
openbare ruimte 

-Integraal beheerplan Krimpen ad IJ. 2016 2039 ja 

-Speelruimtebeleidsplan 2017 2022 

gebouwen en 
accommodaties 

-Opzet nieuwe meerjarige onderhoudsplanning; 
met onderhoudsplan voor het betreffende jaar 

2018 2042 ja 

2021 
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Het algemene beleid omtrent het onderhoudsniveau binnen de 

gemeente Krimpen aan den IJssel is sober maar doelmatig. 

Veiligheidsaspecten spelen hierbinnen een belangrijke rol. De 

benodigde middelen hiervoor waren op basis daarvan in de begroting 

opgenomen. 

Dit geldt zowel voor kleinschalig (dagelijks) onderhoud als het groot 

(vervangings)onderhoud. Naast veiligheid is ook duurzaamheid een 

belangrijk thema bij het onderhoud van de kapitaalgoederen. 

 

De kapitaalgoederen in de openbare ruimte (stelselwijziging BBV) 

De kapitaalgoederen in de openbare ruimte bestaan uit wegen, 

riolering, watergangen, civiele kunstwerken (bruggen), 

groenvoorziening, speelvoorzieningen, hekwerken en openbare 

verlichting. Met ingang van 2017 is het voor deze investeringen niet 

meer mogelijk deze te dekken uit een voorziening. De enige 

uitzondering hierop is de riolering. De overige investeringen worden 

dus vanaf dat moment geactiveerd. Jaarlijks worden voor deze 

onderdelen van de kapitaalgoederen kredieten beschikbaar gesteld 

door de raad. 

Begin 2022 is het geactualiseerd beheerplan vastgesteld. In de 

meerjarenbegroting 2022-2025 is rekening gehouden met de daaruit 

voorvloeiende (kapitaal) lasten. Op basis van dit nieuwe beheerplan en 

de huidige manier van verwerken kunnen de afschrijvingslasten naar 

verwachting t/m ± 2039 worden gedekt uit de reserve. 

 

Riolering 

De werkzaamheden op dit terrein zijn gebaseerd op het in juni 2017 

vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Dit plan loopt tot en 

met 2022. De kaders van het GRP zijn leidend voor de investeringen 

op het gebied van de riolering. Het doel van het GRP is een duurzame 

bescherming van de volksgezondheid en handhaving van een goede 

leefomgeving. Een ander doel is voldoen aan de wettelijke eisen met 

efficiënt onderhoud en beheer van het afval-, hemel- en grondwater. 

 

De uitvoering van het GRP hangt overigens nauw samen met het 

beheer van wegen, groen, openbare verlichting en bruggen. Waar 

mogelijk worden combinaties van uit te voeren werken gezocht, om de 

kosten en de overlast te beperken. 

 

Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk hebben 

gezamenlijk een Deltaprogramma opgesteld. Hierin is het document 

“Ruimtelijke Adaptatie” opgenomen. Dit document bevat maatregelen 

gericht op het beschermen van inwoners van Nederland tegen de 

gevolgen van klimatologische ontwikkelingen. 

 

Het Deltaprogramma geeft de overheid de taak de uitvoering van 

ruimtelijke adaptatie te versnellen en daarmee actief aan de slag te 

gaan. Eén van de benoemde verplichtingen voor gemeenten is het 

uitvoeren van een ‘stresstest klimaat’. 

De gemeente Krimpen aan den IJssel is hiermee al in 2018 aan de 

slag gegaan (door middel van een ‘stresstest light’). Deze test werd in 

2019 gevolgd door een verdiepende “stresstest wateroverlast”. 

Inmiddels is ook bekend dat in Oud-Krimpen en Langeland klimaat-

adaptieve maatregelen genomen moeten worden. De (financiële) 

gevolgen daarvan zijn aanzienlijk en (uiteraard) niet voorzien in de 

voorziening rioleringen. Vanaf 2019 is dan ook besloten om deze 

investeringen te activeren en de afschrijving ten laste te brengen van 

programma 7. 

In 2021 heeft de gemeente een aanvraag ingediend bij het Rijk om in 

aanmerking te komen voor de Impulsregeling Klimaatadaptatie 2021-
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2027. Deze is toegekend en wordt nu ingezet voor de projecten in 

Langeland en Oud-Krimpen. 

In samenwerking met Quawonen en het Hoogheemraadschap van 

Schieland en de Krimpenerwaard worden verdere plannen uitgewerkt 

om te komen tot een klimaatbestendige woonomgeving. 

 

 
 

Wegen 

De kaders waarbinnen het wegbeheer worden uitgevoerd zijn de 

CROW-richtlijnen en het integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte. Dit 

beleidsplan geeft de kaders en normen aan die als input voor het 

beheer van wegen dienen. 

De onderhoudsfrequenties worden bepaald door de huidige kwaliteit 

van de verhardingen, onderliggende funderingskwaliteit, plaatselijke 

omstandigheden en het gewenste onderhoudsniveau. Met de 

rapportage Monitoring Kwaliteit Openbare Ruimte controleren we dit. 

Ook geven we verdere invulling aan het Fietsstructuurplan en is de 

vastgestelde verkeers- en vervoersvisie mede bepalend bij de 

planvorming. 

De investeringen in de wegen worden met ingang van 2017 

geactiveerd. Hierbij komen de afschrijvings- en rentelasten vanaf dat 

moment ten laste van programma 2 Woon- en leefomgeving. 

 

Grote kruising 

Een aparte ‘weg’ in dit kader is het project van de ‘Grote Kruising’, 

waarvan de voorbereidende werkzaamheden in 2019 zijn gestart en de 

daadwerkelijke reconstructie van de Grote Kruising zelf gestart is in 

2021. Niet alleen qua financiën, maar zeker ook qua bereikbaarheid 

tijdens de werkzaamheden, heeft dit een grote impact op (de inwoners 

van) Krimpen. De werkzaamheden verlopen voorspoedig en zoals de 

planning er nu uitziet is het werk eind 3e kwartaal 2022 afgerond. De 

gemeente heeft voor dit aanzienlijke project niet alleen eigen middelen, 

maar ook cofinanciering. Zowel de provincie, de MRDH als het 

Hoogheemraadschap dragen bij in de kosten. De toezeggingen 

omtrent de bijdragen voor de doorstroommaatregelen en die van de 

reconstructie van de kruising zijn ontvangen. 

 

 
 

Openbare verlichting 

Het onderhoud en de vervanging van de openbare verlichting zijn 

opgenomen in het hiervoor genoemde kwaliteitsplan. Hierbij is 

Areaalgegevens riolering: ultimo 2021

Huisaansluitingen 13.208

Kolken ca. 17.500 stuks

Vrijverval riolering (620 gemengd stelsel, 

24% hemelwaterafvoer en 16% drainage) 211 km

Putten 6453

Drukriolering / persleiding 13,35 km

Bergbezinkvoorzieningen (500 m3) 1 stuks

Bergbezinkleidingen (150 + 200 m3) 2 stuks

Gemalen 86 stuks

Pompunits 86 stuks

Monitoringskasten 14 meetpunten

Grondwaterpeilbuizen 65 meetpunten

Areaalgegevens wegen: ultimo 2021

Asfaltverharding 296.458 m2

Elementenverharding (klinkerbestrating, 

trottoirs) 1.180.424 m2

Half-verharding en grasbetontegels 26.990 m2
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specifiek aandacht gegeven aan de wijze waarop het beheer plaats 

moet vinden. 

Naast de jaarlijkse budgetten voor onderhoud en vervanging ten laste 

van programma 2 Woon- en leefomgeving, worden verlichtingsplannen 

tegelijkertijd met herstratingswerkzaamheden uitgevoerd en 

geactiveerd. 

 

Daarnaast vindt vervanging plaats ten laste van de exploitatie. Hiervan 

is voornamelijk sprake vanwege de ouderdom, energiebesparing en 

wanneer remplaceren nodig is, terwijl op korte termijn voor dat gebied 

geen herstratingen op de planning staan. Er is gekozen om deze min 

of meer jaarlijks terugkerende ‘investeringen’ rechtstreeks ten laste te 

brengen van de exploitatie en ze niet te activeren. 

 

 
 

Verkeersregelinstallaties 

De verkeersregelinstallaties (VRI’s) zijn inmiddels allemaal 

aangesloten op de hoofdpost van de verkeersregelkamer van de 

gemeente Rotterdam. Hierdoor kan op afstand worden ingespeeld op 

verkeersaanbod en calamiteiten, met als doel een verbetering van de 

doorstroming. Ook tijdens de werkzaamheden rondom de Grote 

Kruising wordt geprobeerd de doorstroming met behulp van de 

(tijdelijke) VRI’s zoveel mogelijk te garanderen. 

 

 
 

Groen 

In de integrale beheerplannen voor de openbare ruimte is ook het 

groen opgenomen. Er worden tot op heden geen specifieke middelen 

vrijgemaakt om in het onderhoud van het openbaar groen te voorzien. 

Jaarlijks vindt onderhoud van het groen op contractbasis plaats ten 

laste van programma 2 Woon- en leefomgeving en onderdelen van 

andere programma’s zoals in het geval van de begraafplaatsen. 

Omvormingen van plantsoenen komen eveneens ten laste van 

programma 2. 

 

Daarnaast vinden investeringen in het openbaar groen plaats bij 

reconstructies. Dekking daarvan vindt vanaf 2017 eveneens plaats 

door middel van activering en afschrijving. 

 

 
 
Watergangen 

De watergangen zijn verdeeld in primaire en secundaire watergangen. 

De primaire watergangen (de hoofdwatergangen) worden beheerd en 

onderhouden door het Hoogheemraadschap van Schieland en de 

Krimpenerwaard (HHSK) in samenwerking met de gemeente. De 

partijen houden zich aan een gezamenlijk contract. 

De secundaire watergangen (de sloten) worden beheerd door de 

gemeente of, in sommige gevallen, door particulieren. 

 

Areaalgegevens openbare verlichting: ultimo 2021

Lichtmasten 7.855 stuks

Armaturen 8.036 stuks

Areaalgegevens verkeersregelinstallaties: ultimo 2021

Kruising met verkeersregelinstallaties 4 stuks

Areaalgegevens groen: ultimo 2021

Bomen 10.971 stuks

Heesterbeplanting 372.900 m2

Vaste planten 16.273 m2

Gras/gazon/kruidenvegetaties 697.965 m2
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Het onderhoud van het openbare water binnen de gemeente vindt 

plaats aan de hand van het jaarlijkse baggerprogramma en komt deels 

ten laste van programma 2 Woon- en leefomgeving. Daarnaast wordt 

gewerkt aan de uitvoering van het Stedelijk Waterplan, waarin het 

beleid en kaders voor de watergangen zijn vastgelegd. 

 

De jaarlijkse lasten voor baggerwerkzaamheden zijn met ingang van 

2017 opgenomen in de exploitatie. Voor het onderdeel Stedelijk 

Waterplan is sprake van afschrijvingslasten, indien investeringen 

hiervoor hebben plaatsgevonden. 

 

 
 

Speelvoorzieningen 

Op basis van het beheersysteem worden alle speeltoestellen binnen 

de gemeente door middel van periodieke keuringen geïnspecteerd. De 

resultaten worden in logboeken verwerkt en bijgehouden. Een 

onafhankelijke partij voert de jaarlijks verplichte keuring van de 

toestellen uit. Preventief onderhoud en kleine reparaties worden door 

de eigen buitendienst uitgevoerd. 

 

Daarnaast is het speelruimtebeleidsplan in 2018 geactualiseerd en is 

er een uitvoeringsprogramma speelruimte 2019-2022 opgesteld. De 

financiële gevolgen daarvan zijn opgenomen in de begroting als 

afschrijvingslast. Dit betreft de lasten voor vervanging van de 

bestaande speelplaatsen, alsmede voor eventuele impulsen op dit 

terrein. Het komende jaar wordt verder uitvoering gegeven aan het 

speelruimtebeleidsplan. 

 
 

Civiele kunstwerken (bruggen) 

De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft een aanzienlijk aantal 

bruggen, waarvoor onderhoud nodig is. Dat kan zowel gaan om 

dagelijks onderhoud, als om groot onderhoud in de zin van 

vervanging/renovatie van de brug. 

In 2019 is het Beleidsplan civiele kunstwerken geactualiseerd en is 

met de (afschrijving) lasten als gevolg van investeringen uit dit plan 

rekening gehouden. Net als in 2020 zijn er ook in 2021 diverse 

vervangingen uitgevoerd. Hiervan wordt de 1e afschrijving in het jaar 

2022 zichtbaar. 

 
In 2020 is krediet gevraagd voor de vervanging van verschillende 

zogeheten Waco-duikers, omdat geconstateerd was, dat deze in zeer 

slechte staat zijn. Ter plaatse van de werkzaamheden aan de Grote 

Kruising zijn deze inmiddels vervangen, terwijl de andere in slechte 

staat verkerende duikers worden vervangen op het moment, dat daar 

werkzaamheden in het kader van herstratingen gaan plaatsvinden, 

zoals in 2022 in de Koekoekstraat. 

 

Naast onderstaande areaalgegevens van de bruggen zijn er nog 14 

bruggen in de gemeente die in beheer en onderhoud zijn bij het 

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. 

 

Areaalgegevens watergangen: ultimo 2021

Hoofd watergangen 341.736 m2 (34 ha)

Overige watergangen 397.590 m2 (40 ha)

Areaalgegevens speelvoorzieningen: ultimo 2021

Speeltoestellen 438 stuks

Speellocaties 116 stuks
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De volgende werken zijn in 2021 uitgevoerd: 

Dit overzicht betreft de investeringen maatschappelijk nut in de 

buitenruimte en betreffen zowel gereed gekomen als nog in uitvoering 

zijnde projecten. De investeringen op het gebied van herstraten en 

klimaat-adaptieve maatregelen riolering worden geactiveerd. De 

“reguliere” rioleringswerkzaamheden komen ten laste van de 

voorziening. 

 
 

 

Het kapitaalgoed gebouwen 

De gemeente Krimpen aan den IJssel bezit gebouwen die deels 

bedrijfsmatig en deels functioneel beheerd worden. Hierbij valt te 

denken aan onder andere het raadhuis en het gebouw aan de 

Stormsweg, sporthallen, gymlokalen, peuterspeelzalen en de 

kerktoren. Deze gebouwen beheert en onderhoudt de gemeente aan 

de hand van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Het bedrag dat 

per jaar gemiddeld nodig is voor de uitvoering van dit MJOP (groot 

onderhoud) wordt jaarlijks gestort in de ‘voorziening onderhoud 

kapitaalgoederen gebouwen’. 

In tegenstelling tot de investeringen in de openbare ruimte worden de 

onderhoudslasten van deze gebouwen gewoon ten laste gebracht van 

de genoemde voorziening. 

Areaalgegevens civiele kunstwerken 

(bruggen): ultimo 2021

Fiets/voetgangersbruggen 87 stuks

Verkeersbruggen 43 stuks

Oversteek (plank) 4 stuks

Vlonder/steiger (hout) 4 stuks

Betonnen / pvc / hdpe duikers 115 stuks

Tunnels 1 stuks

Financiële kaders openbare ruimte
Totaal 

2021

activ. 

herstr.

activ.  

riol.

tlv voorz 

riolering

Vincent van Goghlaan - fase 1 979 652 179 148

Vincent van Goghlaan - fase 2 17 17

Zaagmolen/Drijvermast 194 194

Gouden Regen 179 179

Boerhaavelaan - fase 1 472 250 99 123

Boerhaavelaan - fase 2 205 205

Marathon/Omnium - fase 2b 970 970

Fresia - fase 1 Langeland 2.078 1.414 613 51

Fresia - fase 2 Langeland 1.182 891 235 56

Fresia - fase 3 Langeland 2.682 1.661 349 672

Fresia - fase 4 Langeland 95 95

Fresia - fase 5 Langeland 16 16

Pr. Bernhardstraat - fase 1 Oud Krimpen 1.588 1.140 434 14

Weth. Brouwerstraat - fase 2 Oud Krimpen 2.230 1.290 305 635

Noorderstraat - fase 3 Oud Krimpen 142 140 2

Oosterstraat - fase 4 Oud Krimpen 61 61

Grote kruising N210 - doorstroom en reconstructie 13.251 13.251

Totaal 26.339 22.424 2.214 1.700
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De gemeente is economisch eigenaar (heeft het economisch 

claimrecht) van alle schoolgebouwen voor primair en voortgezet 

onderwijs. De verantwoordelijkheid voor het (groot) onderhoud voor 

zowel primair als voortgezet onderwijs ligt bij de schoolbesturen. 

 

 
 

Bij de opzet van het (groot) onderhoud van de gemeentelijke 

gebouwen wordt uitgegaan van sober en doelmatig onderhoud. Hierbij 

is het uitgangspunt dat de gebouwen technisch in orde zijn en voldoen 

aan de eisen van veiligheid. 

Samenvattend kan worden vastgesteld dat het onderhoud van de 

gebouwen is te splitsen in dagelijks onderhoud en groot onderhoud. 

Waarbij de eerste rechtstreeks ten laste van de exploitatie is gekomen 

en het groot onderhoud via de voorzieningen is gelopen. 

Over de werkzaamheden die vallen onder het groot onderhoud zijn 

afspraken gemaakt. Levensduur verlengende maatregelen (renovaties, 

functieverbeteringen of (ver)nieuwbouw) vallen daar niet onder. Ook 

maatregelen in het kader van de duurzaamheid vallen hier niet onder. 

In voorkomende gevallen denken we tijdig na over het al dan niet 

verder exploiteren van de accommodatie. 

Momenteel wordt nog nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden 

van het pand van de voormalige muziekschool aan de Tuinstraat en is 

het voormalige pand van team Buitenruimte aan de Stormsweg 

inmiddels verkocht. 

 

Verloop van de voorziening OK-gebouwen en de voorziening 

rioleringen. 

 

 

Areaalgegevens gebouwen in 

onderhoudsplanning: ultimo 2021

Gebouwonderhoud eigen beheer 43 stuks

Gebouwonderhoud externe exploitant 7 stuks

Gebouwonderhoud schoolbesturen 14 stuks

Voorziening gebouwen en 

riolering

voorziening 

gebouwen

voorziening 

rioleringen

Stand 1 januari 2021 338 6.796

Storting tlv exploitatie 610 1.764

Investeringen 2021 -75 -1.700

Stand 1 januari 2022 873 6.859
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Inleiding 
De paragraaf financiering is bedoeld voor transparantie van de 

treasuryfunctie (financiering) van decentrale overheden. In deze 

paragraaf zetten we zo duidelijk mogelijk de plannen, feiten en visie 

over de financiering op een rij. 

 

De Wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO) schept een 

duidelijk kader voor de treasuryfunctie, levert een bijdrage aan de 

kredietwaardigheid van de openbare lichamen en bevordert de 

transparantie van de treasuryfunctie. Deze wet introduceert twee 

instrumenten op het gebied van de treasuryfunctie: 

1. Het treasurystatuut 
2. De financieringsparagraaf 

 

In het treasurystatuut 2021 zijn de doelstellingen van het treasury-

beleid opgenomen. Het tweede instrument, de financieringsparagraaf, 

heeft als doel inzicht te geven in de algemene interne en externe 

ontwikkelingen die van belang zijn voor de treasury. Ook geeft het 

inzicht in de concrete plannen op het gebied van risicobeheer, 

financieringspositie en leningen- en uitzettingenportefeuille. 

 

Risicobeheersing 
Risicobeheersing is een belangrijk onderdeel van de Wet FIDO. Voor 

onze gemeente gaat het daarbij met name om het renterisico en het 

kredietrisico. De behoefte aan risicobeheersing is toegenomen door de 

toename van voorgenomen en recent uitgevoerde grote investeringen. 

Daarnaast kan een informatierisico worden benoemd. Dat is het risico 

dat relevante informatie niet tijdig of volledig beschikbaar is voor de 

treasuryfunctie. 

 

Rentevisie en rentekosten 
De grote algemene banken en de banken voor de publieke sector 

(waaronder onze ‘huisbank’ BNG) houden de ontwikkelingen op de 

geld- en kapitaalmarkt nauwlettend in de gaten. Op het gebied van 

beleggingen en leningen zijn de afgelopen jaren verschillende 

besluiten genomen. Deze besluiten maken het voor de gemeente wat 

lastiger om zich ‘vrij’ op de kapitaalmarkt te begeven. Op dit vlak 

volgen wij de rentevisie van de BNG. 

 

Rentetoerekening 
Conform het besluit begroting en verantwoording (BBV) is toerekening 

van rentelasten aan de programma's verplicht. 

 

Voor de toerekening van rente aan de grondexploitaties wordt een 

percentage berekend: het gemiddelde rentepercentage van de 

leningenportefeuille vermenigvuldigd met de debt ratio (de verhouding 

vreemd vermogen / totaal vermogen). De uitkomst van deze 

berekening voor 2021 is 1,19%. Meerjarig gebruiken we 1,5% als reële 

inschatting voor de toekomstige rentelasten. Dit is toegestaan volgens 

het BBV. 

 

Het zogenaamde rente-omslagpercentage wordt gebruikt om tot een 

verdeling van de (resterende) rente over de programma’s te komen. 

Het saldo van rentelasten en baten wordt daarvoor gedeeld op het 

totaal van de vaste activa. Voor 2021 bedraagt het percentage op 

basis van nacalculatie 1,04%. De uitkomst mag binnen een 

bandbreedte van 0,5% worden afgerond. Hiermee wordt een jaarlijkse 

wijziging van het percentage voorkomen. Bij de begroting 2021 is het 

percentage vastgesteld op 1,00%. Dat is ook bij nacalculatie binnen de 

bandbreedte. Dit percentage wordt berekend over de boekwaarden 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-25011.html
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van de activa en verantwoord op de programma’s waar deze activa 

onderdeel van uitmaken. 

 

Het renteschema dat behoort bij deze berekening is als volgt: 

 
 

Het verschil komt door de lagere rentebaten op hypotheken en de 

lagere rente die aan de grondexploitaties is doorberekend. 

 

Renterisico en kasgeldlimiet 
De Wet FIDO verplicht de kasgeldlimiet en de renterisiconorm in beeld 

te brengen. De provincie gebruikt deze bij het uitoefenen van haar 

toezichthoudende functie. De kasgeldlimiet betreft het renterisico van 

de vlottende schuld, terwijl de renterisiconorm het renterisico van de 

langlopende schuld betreft. 

 

De wettelijk vastgestelde renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijks 

verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen 

bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. 

 

Voor het bepalen van de liquiditeitspositie - dit is de mate waarin op 

korte termijn aan de opeisbare verplichtingen kan worden voldaan - is 

de zogenaamde kasgeldlimiet belangrijk. 

Dit is het bedrag dat maximaal als kasgeld mag worden opgenomen. 

Dit bedrag wordt berekend door middel van een door het ministerie 

van Financiën vastgesteld percentage, vermenigvuldigd met het totaal 

van de jaarbegroting van de gemeente bij aanvang van het jaar. 

 

Berekening renterisico gemeente Krimpen aan den IJssel: 

 
  

Renteschema 2021

Externe rentelasten over korte en lange financiering 958 970

Externe rentebaten -/- 246 -/- 209

Totaal door te rekenen externe rente 712 761

Rente die aan grexen moet worden doorberekend -/- 58 -/- 37

Rente die wordt doorberekend ogv projectfinanciering -/- -/-

Saldo door te rekenen externe rente 654 724

Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente -/- 617 -/- 694

Renteresultaat op taakveld treasury 37 30

Begroting 

2021

Rekening 

2021

Renterisiconorm 2021

1. Renteherziening op vaste schuld o/g

2. Te betalen aflossingen 2.698

3. Renterisico op vaste schuld (1+ 2) 2.698

Berekening rente risiconorm 

4. Begrotingstotaal (excl. reservemutaties) 73.937

5. Percentage regeling 20%

Toets renterisiconorm

6. Renterisiconorm (4 * 5) 14.787

7. Renterisico op vaste schuld (1+ 2) 2.698

Ruimte onder rente risiconorm (6 - 7) 12.089
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Berekening kasgeldlimiet gemeente Krimpen aan den IJssel: 

 
 

Naast het renterisico loopt de gemeente ook nog risico bij het zelf 

verstrekken van gelden. Afhankelijk van het type instelling kan een 

zeker risico worden bepaald. 

 

 

 

 

 

In de onderstaande tabel zijn de verstrekte gelden gegroepeerd naar 

de onderscheiden risicogroepen. 

 
 

Financieringspositie 
Op 25 maart 2020 ontvingen we een bedrag van € 27,6 miljoen voor 
de verkoop van de Eneco aandelen. Dit had onder andere impact op 
de financiering van de gemeente. Nieuwe leningen waren hierdoor niet 
nodig. Dit heeft ook effect op de ruimte bij de kasgeldlimiet, die 
evenals in 2020 hoger is als in voorgaande jaren. 
 

Leningenportefeuille 
De volgende tabel geeft inzicht in de samenstelling, de grootte en de 

rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. In 2021 zijn geen 

nieuwe langlopende leningen aangetrokken. 

 

 

 

 

 

 

 

Kasgeldlimiet 2021

Omvang begrotingstotaal (lasten) per 1 januari 2021 73.937

Toegestane kasgeldlimiet

- in procenten van de grondslag 8,5%

- in bedrag 6.285

Omvang vlottende korte schuld (+/+)

Opgenomen gelden < 1 jaar

Schuld in rekening courant

Gestorte gelden door derden < 1 jaar 20

Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

Vlottende middelen (-/-)

Contante gelden 13

Tegoeden in rekening courant 40

Overige uitstaande gelden <1 jaar 17.002

Toets kasgeldlimiet

Totaal netto vlottende schuld -17.035

Toegestane kasgeldlimiet 6.285

Ruimte (+) / overschrijding (-) 23.320

Kredietrisico op verstrekte 

gelden

Met/zonder (hyp.) 

zekerheid

Restant 

Schuld per 

1-1-2022

%

Woningcorporaties met garantie 

WSW
Met (50%) 124 1%

Hypotheekverstrekkingen aan 

ambtenaren
Met 9.062 70%

Overige toegestane instellingen 

volgens treasurystatuut
Zonder 3.717 29%

Totaal 12.902 100%
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De mutaties voor 2021, als gevolg van nieuwe leningen, aflossingen 

en rente, zijn: 

 
 

Uitzetten 
De verplichting tot schatkistbankieren beperkt de mogelijkheden om 

overtollige liquide middelen uit te zetten. Voor het eerste halfjaar 2021 

bedraagt de drempel 0,75% van het begrotingstotaal met een 

ondergrens van € 250.000 en voor het tweede halfjaar is dat 2% met 

een ondergrens van € 1 miljoen. 

De gemeente maakt gebruik van zero-balancing. Dit betekent dat het 

saldo op de bankrekening bij de BNG aan het eind van de dag 

automatisch wordt afgeroomd of aangevuld tot nul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantrekken 
Nieuwe leningen trekken we aan wanneer de kasgeldlimiet wordt 

overschreden. In 2021 zijn geen leningen aangetrokken, omdat er 

voldoende liquiditeiten waren in verband met de Enecogelden. 

 

 
 

 
 

Mutaties in leningenportefeuille                                        Bedrag
Gemiddelde 

rente

Stand per 1 januari 2021 48.838 1,96%

Nieuwe leningen

Reguliere aflossingen -2.698

Vervroegde aflossingen

Stand per 31 december 2021 46.140
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Inleiding 
De bedrijfsvoering is ondersteunend aan en mede bepalend voor de 
kwaliteit van het primaire proces en de realisatie van de beoogde 
maatschappelijke effecten. De interne organisatie staat volledig ten 
dienste aan het primaire proces. Dit betekent dat de kwaliteit en 
omvang van de gemeentelijke organisatie van grote invloed is op het 
behalen van de gewenste effecten. 
 

Ontwikkelingen 
De organisatie is in kwantitatieve zin gestabiliseerd. Daar staat 

tegenover dat de organisatie qua grootte, in relatie tot de opgave waar 

die voor staat, krap in het jasje zit. De groei van de formatie die in 

2020 is ingezet is ook in 2021 zichtbaar. De formatie is met ruim 7 FTE 

gegroeid. De uitbreiding was nodig om de ambities uit het 

collegewerkprogramma te vervullen en decentralisatie van 

overheidstaken naar gemeenten. Naast een uitbreiding van de 

formatie was ook sprake van een hoger verloop. Dit heeft ertoe geleidt 

dat er in 2021 veel nieuwe medewerkers in dienst zijn gekomen. 

 

Ondanks de uitbreiding van formatie houdt de organisatie een krappe 

bezetting en is de druk op de ambtelijke capaciteit voelbaar. De 

flexibele schil is veel kleiner geworden. De verwachting is dat hierdoor 

in 2022 onvoldoende financiële ruimte is om extra taken of uitval van 

personeel op te vangen. 

 

Organisatie 
Om aan te kunnen sluiten op de sterk veranderende omgeving groeien 

we toe naar een flexibele en wendbare organisatie. We gaan ervan uit 

dat medewerkers zelf het beste weten hoe ze hun werk moeten doen. 

Zij bepalen zelf hoe ze hun doelen bereiken. De zelf organiserende 

teams zijn continue in ontwikkeling en maken de opgaven en de te 

leveren resultaten inzichtelijk en geven de onderlinge samenwerking 

vorm. Daarnaast hebben de teams de randvoorwaarden control, 

kwaliteit, coördinatie en zorg ingericht. 

 

Ook in 2021 hebben de medewerkers veelal op afstand gewerkt als 

gevolg van het coronavirus. Medewerkers hebben de wijze waarop ze 

samenwerken aangepast. Vanaf november 2021 kunnen de 

medewerkers werken met Teams. Dit zal het hybride werken in de 

toekomst vergemakkelijken. We kijken uit naar het samen kunnen 

werken op kantoor en verwachten hier in 2022 weer stappen in te 

kunnen zetten. Daarbij zal gekeken worden naar de manier van 

samenwerken en de functie van kantoor. 

 

Om een wendbare organisatie te worden en te blijven is een wendbare 

medewerker nodig. Vanuit de organisatie faciliteren we medewerkers 

om hun huidige en toekomstige werk met plezier en behoud van 

gezondheid en welzijn te kunnen doen. Dit doen wij onder andere door 

persoonlijke ontwikkeling te stimuleren en de behoeften van de 

medewerkers van 55 jaar en ouder inzichtelijk te maken. Dit doen wij 

ook door in gesprek te zijn met de teams en binnen de teams over de 

huidige en toekomstige manier van werken. Onderwerp van gesprek 

zijn dan o.a.: een flexibele werkplek, het (digitaal) samenwerken, het 

behouden van de informele en open organisatiecultuur en het (digitaal) 

inwerken van nieuwe medewerkers. 

 

Financiën 
In 2021 is hard gewerkt aan het inrichten van de nieuwe financiële 

applicatie. Vanwege corona had het project de nodige vertraging 

opgelopen. De start van het nieuwe financiële systeem is in het 3e 

kwartaal 2021 gerealiseerd. Deze vertraging werkt ook door op de 
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aansluiting die nodig is voor het gebruik van de 

verplichtingenadministratie en het contractmanagement. 

 

Huisvesting en facilitair 
In 2021 is vanwege corona wederom veelal gewerkt vanuit huis in 

plaats van op kantoor. Vanuit de facilitair ondersteunende processen 

en de fysieke huisvesting is voortdurend meebewogen op basis van de 

regelmatig wijzigende richtlijnen rond corona. 

 

In 2021 vonden er afrondende werkzaamheden plaats voor de verkoop 

van het pand Stormsweg 9. De openbare inschrijving vond plaats, met 

diverse biedingen als gevolg. Het pand is gegund aan de hoogste 

bieder en is in maart 2022 definitief overgedragen. 

Op 6 december 2021 is het nieuwe pand achter de Stormsweg 9 aan 

de Van Utrechtweg opgeleverd vanuit de aannemer naar de 

gemeente. 

 

ICT 
De taken op het gebied van ICT zijn volledig uitbesteed aan GR 

IJSSELgemeenten. Daartoe is een dienstverleningsovereenkomst 

gesloten met afspraken over: 

- de aanschaf en levering van ICT-infrastructuur, vaktoepassingen, 

telefonie en audiovisuele apparatuur; 

- de diensten van de servicedesk; 

- wijzigingsverzoeken; 

- systeem- en applicatiebeheer; 

- informatiemanagement, projecten en adviesdiensten; 

- diensten voor de gemeentelijke crisisorganisatie; 

- bedrijfskritische problemen; 

- informatieveiligheid (CISO). 

 

Inkoop 
In 2021 is nog niet gestart met verplichtingenadministratie én een 

contractmanagementsysteem. Dit, omdat de start verband houdt met 

het nieuwe financiële systeem. De verplichtingenadministratie én een 

contractmanagementsysteem maken het namelijk mogelijk om vooraf 

beter zicht te krijgen op de te maken kosten, en een betere sturing 

te creëren met betrekking tot gemeente brede contracten. 

 

Informatiebeheer/archief 
In 2021 hebben we de volgende stap gezet in ons verbeterplan voor 

duurzaam informatiebeheer. Hierbij digitaliseren wij de reeds 

gearchiveerde (papieren) bouwvergunningen. Hierdoor worden ze 

geschikt gemaakt voor overbrenging naar een e-depot. Voor het 

onbeperkt beschikbaar stellen van het ‘geheugen’ van onze gemeente 

is met het Streekarchief Midden-Holland een gezamenlijk initiatief 

opgestart. 

 

Ten aanzien van het verder professionaliseren van ons 

informatiebeheer wordt actief meegewerkt aan diverse programma’s 

vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten op het gebied van grip 

op informatie en de Wet open overheid. De resultaten van deze 

programma’s zorgen ervoor dat we als gemeente controle houden over 

ons informatiehuishouden en we onze wettelijke archieftaak blijven 

vervullen. 

 

Informatieveiligheid en privacy 
In 2021 is het dreigingsbeeld van digitale aanvallen uitgegroeid tot 

alarmerende proporties. Het aantal hacks en phishingaanvallen is ook 

na de stijging die wij in 2020 al zagen, in zorgwekkend tempo en in 

complexiteit blijven toenemen. In 2021 is een bewustzijnscampagne 
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van start gegaan om medewerkers te trainen in digitale veiligheid en in 

het omgaan met privacy aspecten. Deze training heeft een looptijd van 

vier jaar en is voor alle medewerkers verplicht. 

 

Met het vertrek van de juridisch adviseur privacy is een leemte 

ontstaan in de organisatie. Het is van belang om zo snel mogelijk 

vervanging te regelen, zodat de organisatie weer een aanspreekpunt 

heeft voor privacyzaken. Deze functie wordt geplaatst bij het team 

Dienstverlening en Informatiebeheer (was Financiën). De functie wordt 

gecombineerd met die van de Woo-functionaris. 

 

Niet-financiële onrechtmatigheden 
Niet-financiële onrechtmatigheden in verband met het niet naleven van 
bepalingen in de Wet fido en bijbehorende regelingen worden conform 
de stellige uitspraak van de commissie BBV in deze paragraaf 
opgenomen en toegelicht. 
 
Er zijn geen onrechtmatigheden te melden. 
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Inleiding 
Onder de verbonden partijen van de gemeente Krimpen aan den IJssel 
vallen gemeenschappelijke regelingen en (privaatrechtelijke) 
deelnemingen. In deze paragraaf wordt eerst ingegaan op de 
gemeenschappelijke regelingen en vervolgens op de deelnemingen. 
 

Gemeenschappelijke regelingen 
Deelname aan een gemeenschappelijke regeling is een manier om 
een gemeentelijk doel effectiever te bereiken in een ‘dynamisch’ 
speelveld van steeds meer samenwerkende (lagere) overheden. In het 
algemeen gaat de gemeente een relatie met een gemeenschappelijke 
regeling aan, omdat zij verwacht dat de gemeenschappelijke regeling 
dezelfde activiteiten effectiever en beter kan uitvoeren. Daarnaast 
worden risico’s gespreid en gedeeld met andere deelnemers én 
ontstaat er een kwaliteitsvoordeel als de gemeenschappelijke regeling 
kennis in huis heeft die de gemeente zelf niet (meer) heeft. Ook 
ontstaat er vaak grotere effectiviteit en bestuurlijke slagkracht, 
waardoor nieuwe activiteiten sneller kunnen worden gerealiseerd. 
Tegelijkertijd kiest de gemeente er bij gemeenschappelijke regelingen 
bewust voor om zelf invloed te houden, omdat deze activiteiten te 
kwetsbaar zijn om volledig uit te besteden. 
 
Op basis van deze uitgangspunten is een afwegingskader opgesteld 
voor het al dan niet aangaan van samenwerking met nieuwe 
gemeenschappelijke regelingen. Het afwegingskader dient als 
beleidslijn, wanneer de vraag speelt of de gemeente een nieuwe 
financiële en bestuurlijke relatie aan zou moeten gaan of niet. Dit kader 
vormt een handreiking waarin het gemeentelijk beleid voor 
gemeenschappelijke regelingen een plaats kan krijgen. Het is geen 
digitaal instrument dat onafwendbaar tot een bepaalde keuze leidt. 
Een keuze voor het aangaan van een nieuwe financiële en bestuurlijke 
relatie is in alle gevallen een politiek-bestuurlijke keuze. 
 

In de door de gemeenteraad vastgestelde Nota verbonden partijen is 
het afwegingskader nader uitgewerkt en ook een nieuwe ‘governance’ 
voor verbonden partijen geformuleerd. De risico’s van de 
gemeenschappelijke regeling en die geheel of gedeeltelijk van 
toepassing zijn voor de gemeente Krimpen aan den IJssel werden 
eerder in paragraaf B weerstandsvermogen en risicobeheersing 
toegelicht. 

 

Ontwikkelingen 
Jeugdhulp Rijnmond 

Evenals voorgaande jaren blijven in Nederland de kosten voor de 

jeugdhulpverlening over de gehele linie veel stijgen. Ook in onze regio 

zijn de kosten de laatste jaren flink gestegen. Zowel op regionaal als 

op lokaal niveau is ingezet op een beperking van de stijging van de 

kosten, met zoveel mogelijk behoud van de kwaliteit van de 

hulpverlening. 

 

Vanaf de 1e maand van 2021 was de druk op de aanbieders van 

ambulante jeugdhulp echter dermate groot, dat beschikbaarheid van 

spoedhulp niet gegarandeerd kon worden. Daarnaast liepen de 

wachttijden onaanvaardbaar op. Het Algemeen Bestuur van de GRJR 

heeft hierover gesprekken gevoerd met VWS. Mede hierdoor zijn 

landelijk zijn extra middelen beschikbaar gekomen voor jeugdhulp. 

Door de extra inzet van de beschikbaar gekomen middelen is de 

wachttijd eind 2021 regionaal fors gedaald. Daarnaast is het 

Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (VNG) in onze regio gestart met 

ondersteuning op het gebied van de aanpak van wachttijden. 
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Lokaal effect 

De regionale wachttijden waren in 2021 hoog. Om ervoor te zorgen dat 

onze jeugdigen niet tussen wal en schip terecht kwamen hebben wij in 

2021 extra ingezet op lokale jeugdzorg. 

 

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) 
Veranderingen in de maatschappij zoals digitalisering en de 

noodzakelijke koerswijziging op het gebied van duurzaamheid brengen 

andere risico’s met zich mee. De VRR is daarom een proces gestart 

om te bekijken welke impact die ontwikkelingen hebben en hoe het 

veiligheidsniveau op peil kan worden gehouden. Op basis van een 

ontwikkelagenda heeft de VRR in het najaar van 2021 een 

(bestuurlijke)ambitie geformuleerd. Die ambitie heeft waarschijnlijk 

vanaf 2023 invloed op de bijdrage aan de VRR. Hiervoor is een risico 

opgenomen. Daarnaast heeft ook een wijziging in de verdeelsleutel 

voor het bepalen van de gemeentelijke bijdragen effect op de kosten 

per inwoner. 

 

Weerstandsvermogen 
De gemeenschappelijke regelingen hebben en geven steeds meer 

inzicht in hun risico’s en weerstandsvermogen. De aandacht voor dit 

onderwerp leidt in enkele gevallen tot een behoefte aan groei van de 

algemene reserve (weerstandscapaciteit). Wij vinden het niet zonder 

meer noodzakelijk dat gemeenschappelijke regelingen er zelf een 

toereikend weerstandsvermogen op na houden. Zeker wanneer voor 

de aanvulling van het weerstandsvermogen extra middelen van de 

deelnemende gemeenten nodig zijn. Dan geven wij er de voorkeur aan 

om risico’s in het gemeentelijke risicoprofiel op te nemen. 

 

In deze jaarrekening maken enkele risico’s van verbonden partijen 

deel uit van het gemeentelijk risicoprofiel. Daarnaast zijn er nog enkele 

verbonden partijen die het risicomanagement niet op orde hebben. De 

risico’s zijn daardoor niet goed in beeld. Bij het bepalen van de 

sturingsarrangementen spelen de risico’s en het inzicht daarin een 

belangrijke rol. Langs die weg wordt aandacht gevraagd voor adequaat 

inzicht en informatie met betrekking tot risico’s. 

 

Overzicht gemeenschappelijke regelingen 
Hieronder is een overzicht van de gemeenschappelijke regelingen 

opgenomen inclusief de financiële bijdrage. 

 

 
 

Bij deze gemeenschappelijke regelingen is de gemeente 

vertegenwoordigd in het bestuur. Aan de gemeenschappelijke 

regelingen zijn financiële risico’s verbonden. Wel is het risicoprofiel in 

het algemeen laag en uit dit profiel zich veelal in een redelijk 

voorspelbare stijging van de jaarlijkse exploitatielasten. 

 

Gemeenschappelijke regelingen Prog
Rekening 

2020
Begroting 2021

Begroting na 

wijziging
Rekening 2021

Metropoolregio Rotterdam- Den 

Haag
3 80 78 78 81

Streekarchief Midden-Holland Overhead 128 139 139 140

GR IJsselgemeenten
 6 + 

Overhead
4.256 1.721 4.482 4.539

Veiligheidsregio Rotterdam-

Rijnmond
2 1.392 1.426 1.434 1.434

Groenalliantie Midden-Holland en 

Koepelschap Buitenstedelijk 

Groen

3 209 212 212 212

GGD Rotterdam Rijnmond 3 + 4 219 222 222 207

Jeugdhulp Rijnmond 6 6.919 5.909 6.008 6.463

Werkvoorzieningschap PROMEN 6 2.316 2.355 2.268 2.172

Ingenieursbureau Krimpenerwaard 

(IBKW)
7 8 2

DCMR (milieu) 7 503 507 510 510

Totaal 16.029 12.570 15.354 15.762
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Gemeentelijk belang

Risicoprofiel

Jaarrekening:

Bijdrage Krimpen

Financiële resultaat

Balans: 1-1-2021 31-12-2021

Eigen vermogen 30.206.327 32.507.907

Vreemd vermogen 1.472.506.678 1.435.141.064

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

Het verbeteren van de bereikbaarheid, 

duurzaamheid, attractiviteit en economische 

vernieuwingen van en binnen de metropoolregio. 

81.412

1.459.857

Laag

Gemeentelijk belang

Risicoprofiel

Jaarrekening:

Bijdrage Krimpen

Financiële resultaat

Balans: 1-1-2021 31-12-2021

Eigen vermogen 289.227 290.128

Vreemd vermogen 280.033 293.671

140.477

10.433

Laag

Streekarchief Midden-Holland

Het op een verantwoorde wijze beheren, ontsluiten 

en ter beschikking stellen van permanent te 

bewaren gemeentelijke archiefbescheiden.

Gemeentelijk belang

Risicoprofiel

Jaarrekening:

Bijdrage Krimpen

Financiële resultaat

Balans: 1-1-2021 31-12-2021

Eigen vermogen 604.000 1.124.000

Vreemd vermogen 15.535.000 13.638.000

0

Laag

4.538.902

GR IJsselgemeenten

De GR IJsselgemeenten verzorgt de volledige 

ondersteuning van de gemeentelijke organisatie op 

het gebied van ICT. De GR IJsselgemeenten 

verzorgt ook de uitvoering van het taakveld werk en 

inkomen (sociale zaken).

Gemeentelijk belang

Risicoprofiel

Jaarrekening:

Bijdrage Krimpen

Financiële resultaat

Balans: 1-1-2021 31-12-2021

Eigen vermogen 13.067.000 5.085.000

Vreemd vermogen 70.887.000 96.225.000

Het doelmatig organiseren en coördineren van 

werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor een 

doeltreffende rampenbestrijding en 

crisisbeheersing.

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Laag

1.434.372

-196.000
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Gemeentelijk belang

Risicoprofiel

Jaarrekening:

Bijdrage Krimpen

Financiële resultaat

Balans: 1-1-2021 31-12-2021

Eigen vermogen 9.036.890 10.694.119

Vreemd vermogen 3.683.615 1.906.572

Groenalliantie Midden-Holland

Deelname aan strategische besluitvorming 

betreffende het beheer en de ontwikkeling van 

natuur- en recreatiegebieden binnen het werkgebied 

van de deelnemende gemeenten. In het deelgebied 

Krimpenerwaard betreft het de gebieden 

Krimpenerhout en Loetbos.

212.200

1.658.266

Laag

Gemeentelijk belang

Risicoprofiel

Jaarrekening:

Bijdrage Krimpen

Financiële resultaat

Balans: 1-1-2021 31-12-2021

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

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

GGD Rotterdam Rijnmond

Invulling geven aan de wettelijke taken op grond van 

de wet Publieke Gezondheid.

Dit omvat o.a. epidemiologisch onderzoek, 

Infectieziekten bestrijding, Milieu & Hygiëne en 

Persoonsgerichte zorg. Ook voorziet het GGD in 

een rampen opvangplan (GROP) en in inspecties 

kinderopvang.

207.211

n.v.t.

Laag

Gemeentelijk belang

Risicoprofiel Laag

Jaarrekening:

Bijdrage Krimpen

Financiële resultaat

Balans: 1-1-2021 31-12-2021

Eigen vermogen 0 0

Vreemd vermogen 54.524.000 73.010.000

6.463.259

-12.700.000

Jeugdhulp Rijnmond

Het verzorgen van de inkoop van individuele 

voorzieningen Jeugdhulp, Jeugdbescherming en 

Jeugdreclassering.

Gemeentelijk belang

Risicoprofiel

Jaarrekening:

Bijdrage Krimpen

Financiële resultaat

Balans: 1-1-2021 31-12-2021

Eigen vermogen 4.186.000 3.764.000

Vreemd vermogen 8.153.000 7.895.000

Werkvoorzieningschap Promen

Laag

Het uitvoeren van Wet Sociale Werkvoorziening 

(WSW) taken en het verzorgen van arbeidsgerichte 

trajecten (waaronder beschut werken).

2.171.824

0
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Gemeentelijk belang

Risicoprofiel

Jaarrekening:

Bijdrage Krimpen

Financiële resultaat

Balans: 1-1-2021 31-12-2021

Eigen vermogen 152.362 1.171.731

Vreemd vermogen 495.700 700.719

2.269

-35.000

Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW)

IBKW richt zich volledig op de adviesdiensten voor 

weg- en waterbouwprojecten van het college. De 

uitgangspunten voor de uitgevoerde 

werkzaamheden zijn efficiency, transparantie en 

verantwoording.

Laag

Gemeentelijk belang

Risicoprofiel

Jaarrekening:

Bijdrage Krimpen

Financiële resultaat

Balans: 1-1-2021 31-12-2021

Eigen vermogen 6.038.000 4.866.000

Vreemd vermogen 10.511.000 12.724.000

DCMR

De uitvoering van de Wet milieubeheer. DCMR 

draagt bij aan het verlagen van de milieubelasting 

van bedrijven en het verhogen van de milieukwaliteit 

en veiligheid. Daarnaast werkt DCMR ook aan 

de integratie van milieuaspecten in andere 

beleidsterreinen en aan milieu en veiligheid 

gerelateerde maatschappelijke vraagstukken en 

nieuwe ontwikkelingen.

510.111

-954.000

Laag
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Deelnemingen 
De (privaatrechtelijke) deelname in het aandelenkapitaal van een 
aantal vennootschappen vloeit vooral voort uit de maatschappelijke 
belangen die door deze vennootschappen worden/werden 
nagestreefd. 
 
Eneco 

Op 24 maart 2020 is de verkoop van de aandelen in Eneco afgerond. 

In 2021 is derhalve geen sprake meer van een deelneming in Eneco. 

 

Stedin 

Voor netwerkbeheerder Stedin staan de komende jaren vanwege de 

energietransitie substantiële investeringen te wachten in de 

infrastructuur. De betekent een forse kapitaalbehoefte en de noodzaak 

tot het versterken van het eigen vermogen. Dit is in 2021 gedeeltelijk 

ingevuld door de uitgifte van cumulatief preferente aandelen aan 

bestaande aandeelhouders. Krimpen aan den IJssel heeft medio 2021 

een extra pakket aandelen verworven voor een bedrag van 

€ 2.587.000. Daarmee is een bijdrage geleverd aan de versterking van 

het eigen vermogen van Stedin en ontvangt de gemeente jaarlijks 3% 

dividend. 

De resterende kapitaalbehoefte is eind 2021 in beeld gebracht. De 

aandeelhouders bepalen mede hoe Stedin het benodigde kapitaal kan 

aantrekken en daarnaast financieel gezond blijft en toegang tot de 

kapitaalmarkt houdt. Als onderdeel van het vraagstuk lange 

termijnfinanciering volgt in 2022 mogelijk een nieuwe uitvraag aan 

bestaande aandeelhouders om aandelen te verwerven. 

 

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 

Het vastgestelde dividend over 2019 is pas in 2021 uitgekeerd. De 

reden hiervoor is dat de Europese Centrale Bank (ECB), vanwege de 

aan alle kredietinstellingen die onder haar toezicht staan een 

dringende aanbeveling heeft gedaan om dividenduitkeringen op te 

schorten of zelfs te schrappen. Deze aanbeveling heeft een directe 

relatie met de impact van de coronapandemie op de economie en de 

rol van de banken in het verlichten van de effecten. In de loop van 

2021 is deze aanbeveling gefaseerd ingetrokken. 

 

  



 

 

           112 

§ C § B § A § D § E § F § G § H P § 

 

€ 

     Paragraaf F Verbonden partijen 

B 

De gemeente Krimpen aan den IJssel had in 2021 deelnemingen in een vijftal ondernemingen. 
 

 
 
Het financiële risico strekt zich uit tot de waarde van de deelneming. In de balans is de aankoopprijs van de aandelen als waarde opgenomen. Het 
risico betreft feitelijk de economische waarde van het aandelenpakket, indien deze lager ligt dan de aankoopprijs. Tevens is in de tabel de 
dividenduitkering opgenomen. Mogelijke fluctuaties in de hoogte van de dividenduitkering vormen een risico, met effecten op het begrotingsresultaat. 
Om deze reden zijn wij terughoudend in het ramen van de opbrengsten uit dividend. 

Deelnemingen

Nominale 

deelname

Rekening 

2020
Begroting 2021

Begroting na 

wijziging
Rekening 2021

Eneco Holding B.V. 462

Stedin N.V. 680 346 150 179 179

OASEN 13

Bank Nederlandse Gemeenten 75 42 41 59 59

Cyclus N.V. 271

Dividend
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Inleiding 
Net als geld is ‘grond’ een schaars middel. Verschillende functies, 
zoals infrastructuur, woningen, bedrijven, maatschappelijke 
voorzieningen en recreëren ‘concurreren’ als het ware om de beperkte 
ruimte binnen onze gemeentegrenzen. Daarom is het belangrijk om, 
door het vaststellen van ruimtelijk beleid, het duurzame gebruik van die 
ruimte vast te leggen en te bevorderen. 
 
De ruimtelijk gezien meest relevante (sectorale) beleidsnota’s zijn: 
 

 
 

Grondbeleid 
Grondbeleid is een middel dat wordt ingezet om ruimtelijk beleid te 
realiseren. In 2017 is de nota Grondbeleid vastgesteld. Hierin is 
vastgelegd welke uitgangspunten de gemeente hanteert bij de 

(her)ontwikkeling van plangebieden. In beginsel opereren wij daarbij 
faciliterend. 
Wij kiezen voor actief grondbeleid vanuit een bestaande gemeentelijk 
grondpositie of wanneer zonder gemeentelijke sturing niet de 
gewenste ruimtelijke eindsituatie tot stand komt. De gemeente is actief 
wanneer zij zelf gronden in bezit heeft, zoals bijvoorbeeld in de 
IJsseldijkzone en delen van het Centrum. Of als zij gronden verwerft, 
zoals bijvoorbeeld in de Stormpolder, Centrum-Zuid en de Van 
Duijvendijk-locatie. Duidelijk mag zijn dat de gemeente dan zelf het 
financiële risico loopt. 
 
Kostenverhaal 
Indien de gemeente een faciliterende rol heeft, maakt de gemeente 
vrijwel uitsluitend plankosten. Die kosten worden – bij voorkeur via een 
privaatrechtelijke overeenkomst – op de exploitant verhaald. Als de 
gemeente een grondpositie heeft, worden alle kosten in principe via de 
grondverkoop verhaald. Dit is ook een soort privaatrechtelijke 
overeenkomst. 
 

Meerjarenprogramma grondexploitaties (MPG) 
Via een jaarlijks geactualiseerd MPG wordt steeds in het voorjaar 
integraal inzicht verkregen in de financiële positie van de 
grondexploitaties. Tevens geeft dit document de gemeenteraad de 
mogelijkheid om te sturen in de projectenportefeuille. 
 
Het meest recente MPG werd vastgesteld in de raad van 2 juni 2022 
en bevat 14 grondexploitaties: 
- 7 projecten in uitvoering (rode fase) 
- 1 project in haalbaarheidsfase (gele fase) 
- 6 projecten in initiatieffase (groene fase) 
 
De grondexploitatie voor de mogelijke ontwikkeling van de locatie 
Crimpenersteyn werd als nieuw project (groen) toegevoegd. 
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Een overzicht van de netto contante waarden per 1 januari 2022 van 
de projecten is hierna weergegeven. 
 

 
 
In deze jaarrekening worden ook de besluiten met betrekking tot 2021 
verwerkt. Deze zijn bij vaststelling van het MPG 2022 genomen. 
 
In 2021 is vooral gewerkt aan de volgende projecten in uitvoering: 
 
Centrum – Zuid 
Dit gebied levert een belangrijke bijdrage aan de (sociale) 
woningbouwopgave in de gemeente. Ook is er een sterke samenhang 
met de herinrichting van de Grote Kruising en de Boerhaavelaan. 
Tezamen zorgen deze projecten ervoor dat de entree van Krimpen de 
komende jaren grondig wordt vernieuwd. 
 
De particulieren eigendommen (kerk, kantoor IBKW en 2 particuliere 
woningen) zijn verworven. De locatie is vrij voor herontwikkeling. Het 
project is in het MPG 2022 gesplitst in facilitair en actief. 
 
Stormpolderdijk 
In 2020 is het bouwrijpmaken van de eerste fase (niet-verontreinigde 
grond) afgerond. In maart 2022 heeft hier bestuurlijk overleg over 
plaatsgevonden. Gelet hierop is het project Stormpolderdijk in 
‘pauzestand’ gezet. 

In 2021 zijn tevens een drietal projecten afgerond De Wilgen, 
Meerkoetstraat en WC De Korf. 
 
De gemeente heeft een aantal uitdagende locaties in eigendom 
waarvoor herontwikkeling wordt voorbereid. 
 
De locatie Werf Van Duijvendijk maakt deel uit van het gebied 
waarvoor de ontwikkelvisie IJsseldijkzone is opgesteld. In de visie zijn 
ook de kaders voor de (gefaseerde) herontwikkeling van de werf 
opgenomen. Op basis daarvan is een voorontwerp bestemmingsplan 
opgesteld. De restauratie en herontwikkeling van de twee loodsen is 
inmiddels gegund aan Coup/Vakwerk. Voor de realisatie van het 
woongebouw zijn drie partijen geselecteerd om een plan te maken. In 
Q2 2022 zal het winnende plan worden gekozen. 
 
Op enkele andere locaties worden diverse ideeën verkend voor een 
programmatische invulling. Dit geldt met name voor KOAG Driekamp, 
voormalig veld 4 van DCV en Kerkdreef. Voordat op deze plekken tot 
een nieuwe inrichting kan worden gekomen, wordt bezien of deze 
locaties nog een rol spelen in de ruimtelijke uitdagingen op het gebied 
van buitensport en onderwijs. 
 
Tussentijds winstnemen 
In de notitie grondbeleid van juli 2019 heeft de commissie BBV 
toegelicht op welke wijze tussentijds winstnemen op grondexploitatie 
moet worden uitgevoerd. Het voorzichtigheidsprincipe is leidend in de 
regelgeving over grondexploitaties en bij de inrichting van het MPG in 
Krimpen is daar nadrukkelijk invulling aan gegeven. 
In de genoemde notitie grondbeleid is echter ook bepaald dat 
tussentijds winstnemen op basis van de voortgang (percentage of 
completion) een verplichting is. 
 
Voor het vastgestelde MPG2022 en deze jaarrekening geldt dat er 
geen sprake is van tussentijdse winstneming. 

Paragraaf G bedragen x 1.000

Rood -€ 653

Geel -€ 76

Groen -€ 411

TOTAAL -€ 1.139
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Risico’s 
De gemeente Krimpen aan den IJssel voert een behoudend 
waarderingsbeleid ten aanzien van de grondexploitaties, waarmee in 
feite risicomijdend wordt geraamd. Ondanks dit 
voorzichtigheidsprincipe gaan grondexploitaties altijd vergezeld van 
risico’s. In het MPG zijn per project de risico’s systematisch 
geïnventariseerd. 
Risico’s waarvan de kans groter is dan 50% worden integraal vertaald 
in de grondexploitatie. De overige risico’s zijn gewogen waarna een 
netto af te dekken risico van circa € 0,54 miljoen resulteert. De risico’s 
van de grondexploitaties maken deel uit van het gemeentelijke 
risicoprofiel, waarop in de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en 
risicobeheersing’ verder wordt ingegaan. 
 

Budgetten 2021 
Via de begroting 2021 zijn budgetten beschikbaar gesteld die nodig 
waren ten behoeve van voorbereiding, planvorming en onderzoek van 
de diverse ontwikkelingen. Via het MPG wordt aangegeven hoe de 
systematiek van groene, gele en rode projecten werkt. 
 
De gele en rode projecten worden via het MPG of tussentijdse 
vaststelling van grondexploitaties geautoriseerd. Voor groene 
projecten en algemene kosten is jaarlijks een budget beschikbaar. In 
2021 was hiervoor een gezamenlijk bedrag van € 300.000 
beschikbaar. 
 
De kosten bestaan voor een groot deel uit ambtelijke uren, adviezen 
van derden en onderzoekskosten. Hierbij moet bijvoorbeeld worden 
gedacht aan stedenbouwkundige adviezen, verkeerskundige adviezen, 
bodemonderzoeken, juridische adviezen enzovoort. In 2021 is voor 
deze onderwerpen in totaal € 457.979 uitgegeven. Dat is meer dan het 
beschikbare budget. Dit komt, omdat er intensief is gewerkt aan een 
complexe locatie in de initiatieffase Werf aan de IJssel. Voor de Werf 
geldt dat met het raadsbesluit van 16 december 2021 het project van 

de initiatieffase naar de haalbaarheidsfase (van groen naar geel) is 
gegaan. 
 
De verantwoording van deze budgetten verloopt via programma 2. De 
dekking vindt plaats via resultaatbestemming ten laste van de 
algemene reserve bouwgrondexploitatie. 
 

Algemene reserve Grondexploitatie 
Alle resultaten van de grondexploitaties worden verrekend met de 
algemene reserve grondexploitatie. Er zijn naast deze reserve geen 
andere reserves voor de projecten beschikbaar. Tevens dient de 
algemene reserve grondexploitatie als risicobuffer en telt deze mee in 
de weerstandscapaciteit. 
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Inleiding 
Subsidieverlening vindt zijn wettelijke basis in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hierin zijn algemene regels opgenomen over subsidiëring die 
ook voor de gemeentelijke overheid gelden. De hoofdregel van de subsidietitel in de Awb is dat subsidies gebaseerd moeten zijn op een wettelijk 
voorschrift. Voor gemeenten is dat wettelijk voorschrift een gemeentelijke verordening als aanvulling op en verbijzondering van de Awb. Voor de 
gemeente Krimpen aan den IJssel zijn deze vastgelegd in het algemene subsidiebeleidskader en de Algemene Subsidieverordening 2018. 
 

Subsidieplafonds 
De raad heeft de volgende subsidieplafonds voor het begrotingsjaar 2021, inclusief begrotingswijzigingen 2021 vastgesteld: 
 

 
 

De subsidieverlening 2021 mag deze plafonds per programma niet overschrijden. 
 
Subsidieverlening 2021 
In de volgende tabel is een overzicht opgenomen met de subsidieverlening in 2021. Op programmaniveau is zichtbaar dat in 2021 niet meer subsidie 
is verleend dan het beschikbare vastgestelde plafond voor 2021. 
 
De opgenomen bedragen in de kolom verlening zijn overigens geschoond voor de subsidievaststellingen 2020, zodat daadwerkelijk alleen de 
subsidieverlening 2021 zichtbaar is. Dit om een zuivere vergelijking te kunnen maken tussen het plafond en de verlening. 
 
Partijen waaraan wij een bedrag van € 50.000 of meer hebben beschikt zijn bij de betreffende beleidsregel benoemd.  

Programma Plafond

Programma 2 39

Programma 3 3.309

Programma 4 3.176

Programma 5 1.250

Programma 7 15

Totaal 7.790
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Plafond Verlening Plafond Verlening Plafond Verlening Plafond Verlening Plafond Verlening Plafond Verlening 

Omschrijving beleidsregel Subsidieverlening >= € 

3.0 Sociaal Domein Algemeen 13 11 13 11

3.2 Bibliotheekwerk Bibliotheek 546 546 546 546

3.3 Kunst en musea Steekmuseum, Synerkri 200 230 200 230

3.4 Muziek 14 14 14 14

3.5 Media 22 22 22 22

3.6 Sport 7 35 7 35

3.7 Evenementen 50 40 50 40

3.8
Maatschappelijke participatie 

samenleven
41 28 41 28

3.9
Peuterspeelzaalwerk inclusief 

VVE

Madelief, Kinderdam, 

Reformatorische 
500 466 500 466

3.11
Gemeentelijke 

antidiscriminatievoorziening
12 11 12 11

3.13
Beheer 

Binnensportaccommodaties
Synerkri 867 873 867 873

3.14 Beheer Kinderboerderij Kinderboerderij 455 479 455 479

3.15 Cultuureducatie Muziekschool 547 514 547 514

4.0 Krimpenwijzer MEE, Contourdetwern 39 39 35 25 809 829 883 893

4.1
Maatschappelijke participatie 

preventie
Synerkri 409 471 409 471

4.2
Deskundigheidsbevordering 

vrijwilligers
32 23 32 23

4.3
Informele zorg door 

vrijwilligersorganisatie
24 24 24 24

4.4 Jeugdgezondheidszorg
Centrum voor Jeugd en 

Gezin
804 826 804 826

4.5
Opvoed- en 

opgroeiondersteuning
Enver 347 364 347 364

4.6 Jeugd- en Jongerenwerk
Stichting Jeugd en 

Jongerenwerk Midden 
387 387 387 387

4.7 Preventieve gezondheidszorg 123 49 123 49

4.8
Algemeen maatschappelijk 

werk
Kwadraad 242 188 242 188

5.0
Basishulp Krimpens Sociaal 

Team

MEE, Parnassia, 

Psychologenpraktijk 

Krimpen, Lelie Zorggroep, 

Enver

1.250 1.216 1.250 1.216

7.2
Rioolgerelateerde 

voorzieningen
15 10 15 10

Totaal 39 39 3.309 3.294 3.176 3.162 1.250 1.216 15 10 7.790 7.721

Totaal 2021

Beleids-

regel Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 7
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Plafond Verlening Plafond Verlening Plafond Verlening Plafond Verlening Plafond Verlening Plafond Verlening 

Waarvan:

Budgetsubsidies 39 39 2.394 2.359 2.627 2.672 1.204 1.171

Erkenningsubsidies 88 82 50 50

Projectsubsidies 155 208 270 222 46 46 15 10

Huurvergoeding 672 645 230 218

Totaal 39 39 3.309 3.294 3.176 3.162 1.250 1.216 15 10 7.790 7.721

Totaal 2021Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 7
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Hierna wordt via de balans en de programma rekening de financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2021 gerealiseerde beleid. Beide 
tabellen bevatten een toelichting. 

Activa 

 

Balans activa Ultimo 

2020

Ultimo 

2021

Materiële vaste activa 68.382 77.149

Investeringen met een economisch nut 42.329 41.411

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing 

kan worden geheven
6.723 7.916

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut 19.330 27.822

Financiële vaste activa 15.650 16.529

Kapitaalverstrekkingen aan:

- Deelnemingen 1.039 3.626

Leningen aan:

- Openbare lichamen 0 0

- Woningbouwcorporaties 137 124

- Deelnemingen 0 0

- Overige langlopende leningen u/g 14.474 12.779

Totaal vaste activa 84.032 93.678

Voorraden 3.054 5.052

Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 3.054 5.052

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar 29.875 19.713

Vorderingen op openbare lichamen 9.531 6.591

Schatkistbankieren 18.102 11.172

Overige vorderingen 2.242 1.950

Liquide middelen 230 13

Kassaldi 13 8

Banksaldi 217 5

Overlopende activa 2.845 2.088

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen 

voorschotbedragen
132 670

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen 2.713 1.418

Totaal vlottende activa 36.004 26.866

Totaal generaal 120.036 120.544

Vaste activa

Vlottende activa
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Passiva 

 

Balans passiva Ultimo 

2020

Ultimo 

2021

Eigen vermogen: 47.837 48.745

Algemene reserves 11.390 14.576

Bestemmingsreserves 36.360 31.332

Egalisatiereserves 951 822

Gerealiseerd resultaat -864 2.015

Voorzieningen: 11.812 12.123

Onderhoudsegalisatievoorzieningen 338 873

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s 3.526 3.362

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting 1.152 1.028

Voorzieningen voor vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven 6.796 6.860

Vaste schulden met een rente typische looptijd van 1 jaar of langer: 48.853 46.154

Onderhandse leningen van:

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen 35.038 32.940

- openbare lichamen 13.800 13.200

Waarborgsommen 15 14

Totaal vaste passiva 108.502 107.022

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar 6.029 4.377

Kasgeldleningen 0 0

Bank- en girosaldi 0 0

Overige schulden 6.029 4.377

Overlopende passiva 5.505 9.145

Totaal vlottende passiva 11.534 13.522

Totaal generaal 120.036 120.544

Gewaarborgde geldleningen 274.456 259.095

Garantstellingen 812 577

Vaste passiva

Vlottende passiva
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Inleiding 
De jaarstukken 2021 zijn opgemaakt met inachtneming van de 
voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Daarbij komt dat de jaarrekening 
2021 is opgezet analoog aan de begroting 2021. 
In deel I wordt de beleidsverantwoording gepresenteerd, waarin voor 
de beleidsthema’s uit de acht programma’s van de begroting, de 3 W-
vragen worden beantwoord: ‘Wat hebben we bereikt?’, ‘Wat hebben 
we ervoor gedaan?’ en ‘Wat heeft het gekost?’. 
De beleidsverantwoording over 2021 laat zien dat ondanks corona veel 
is gedaan om de beoogde doelen te verwezenlijken. De resultaten en 
de toelichting daarop geven een helder beeld van de verrichte 
inspanningen en dienen ter verbetering van beleid en uitvoering in de 
toekomst. 
In deel II van de jaarstukken wordt de financiële verantwoording over 
2021 afgelegd. 
 

Algemene grondslagen voor het opstellen van de 

jaarrekening 
Voor de resultaatbepaling wordt het stelsel van baten en lasten 
gehanteerd. Dit houdt in, dat de baten en lasten worden toegerekend 
aan de periode waarop zij betrekking hebben. Dit uitgangspunt is voor 
2021 zoveel mogelijk toegepast. De algemene uitkering is, zoals de 
commissie BBV heeft voorgeschreven, opgenomen conform de laatste 
accresmededeling (de septembercirculaire). 
 
De materiële vaste activa (gronden, terreinen, gebouwen etc.) zijn 
gewaardeerd tegen historische aanschafwaarde, verminderd met de 
jaarlijkse afschrijvingen. De afschrijvingen geschieden over het 
algemeen lineair met inachtneming van de verwachte gebruiksduur en 
over het algemeen op basis van begrote investeringsbedragen. Voor 
nieuwe investeringen hanteren we de regel dat vanaf het jaar volgend 
op het jaar van aanschaf of van gereedkoming afgeschreven wordt. 

Voor een aantal activa geldt, dat zij op basis van annuïteiten worden 
afgeschreven. Voor activa met een waarde lager dan € 25.000 geldt 
overigens dat deze in het jaar van aanschaf direct (in een keer) 
worden afgeschreven. 
 
De financiële vaste activa (leningen) zijn voor de nominale waarde op 
de balans opgenomen. De aandelen daarentegen zijn tegen de 
verkrijgingspijs op de balans opgenomen. De overige activa en passiva 
zijn gewaardeerd tegen nominale waarden. De vaste activa sluiten aan 
met de in het overzicht van activa vermelde bedragen. 

 
De erfpachtgronden zijn gewaardeerd tegen de gekapitaliseerde 
opbrengstwaarde. Voor nieuw uit te geven erfpachtgronden zal echter 
de BBV worden gevolgd, zodat die zullen worden gewaardeerd tegen 
de waarde bij eerste uitgifte of registratie waarde, indien sprake is van 
eeuwigdurend. 
De in exploitatie genomen gronden zijn opgenomen tegen de 
vervaardigingprijs, inclusief bijgeschreven exploitatiekosten en 
verminderd met de opbrengst wegens gerealiseerde verkopen. 

 
De in de jaarrekening opgenomen primitieve begrotingscijfers 2021 zijn 
inclusief de amendementen die samen met de begrotingscijfers 2021 
zijn vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 5 november 2020. 

 

Vaste activa 
Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de 

verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen 

en waardeverminderingen, die naar verwachting duurzaam zijn. De 

kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. 

Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden direct ten laste van 

de exploitatie gebracht. 
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Materiële vaste activa met economisch nut  
Deze 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 
lineair afgeschreven in de verwachte levensduur, waarbij geen 
rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op 
grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet 
afgeschreven. 
Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 25.000 worden direct 
(in een keer) afgeschreven, uitgezonderd gronden. 
 
De niet in exploitatie genomen gronden staan in verband met de BBV 

voorschriften op de balans onder de materiële vaste activa (MVA) 

onder strategische gronden. Ook de erfpachtgronden zijn onder de 

MVA opgenomen. 

 

In de nota Vaste Activa die per 1 januari 2018 in werking is getreden 

heeft de raad vastgelegd wat het beleid is rondom het activeren en 

afschrijven van investeringen. In de bijlage bij de nota is een lijst met 

afschrijvingstermijnen voor verschillende categorieën activa 

opgenomen. 

 

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut  
Investeringen met een maatschappelijk nut worden, evenals 

investeringen met een economisch nut, geactiveerd en over de 

verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven. De verplichting om 

alle investeringen te activeren geldt voor de investeringen vanaf het 

begrotingsjaar 2017. 

 

 

Financiële vaste activa  
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en 

leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. 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 verkrijgingprijs van de aandelen. Indien de 

waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder 

de verkrijgingprijs van de aandelen zal afwaardering plaatsvinden. 

Voor de aanwezige aandelenportefeuille geldt dat de actuele waarde 

ruim boven de verkrijgingprijs ligt. 

 

De gemeente is niet in het bezit van obligaties. 

 

Bijdragen aan activa van derden worden conform het individuele 

besluit van de raad geactiveerd. Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn 

gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd 

met afschrijvingen. De verleende bijdrage(n) worden afgeschreven in 

de door de raad eveneens individueel vastgestelde periode. 

 

Vlottende activa 
Voorraden 
De (als onderhanden werk) in exploitatie genomen gronden zijn 

opgenomen tegen de verkrijgings-/vervaardigingsprijs, inclusief 

bijgeschreven exploitatiekosten en verminderd met de opbrengst 

wegens gerealiseerde verkopen. 

 

Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor 
verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht.  
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De voorziening wordt in eerste instantie dynamisch bepaald op basis 

van de geschatte inningskansen en de ouderdom van de vordering. 

 

Daarbij wordt de volgende staffel gehanteerd: 

ouderdom vordering percentage 

oninbaar 

> 3 maanden en < 6 maanden 25% 

> 6 maanden en < 9 maanden 50% 

> 9 maanden en < 12 maanden 75% 

> 12 maanden 100% 

 

Daarnaast worden de vorderingen wel beoordeeld op hun inbaarheid 

(statisch). Zo wordt over het algemeen voor vorderingen op 

overheidsinstanties (RIJK, Provincie en Metropoolregio) geen 

voorziening voor oninbare bedragen opgenomen. Afrekeningen met 

deze instanties kunnen wel eens lang duren. 

 

Liquide middelen en overlopende posten 
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 

 

Vaste passiva 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de 

betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. 

 

De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een 
meerjarenraming van het uit te voeren (groot) onderhoud aan het 
gemeentelijke vastgoed, waarin rekening is gehouden met de 
kwaliteitseisen die daarvoor geformuleerd zijn. In de paragraaf 
onderhoud kapitaalgoederen, die is opgenomen in het jaarverslag, is 
het beleid hiervoor nader uiteengezet. 

Voor de riolering geldt dat voor vervangingsinvesteringen een 

voorziening wordt gevormd, dat jaarlijkse exploitatie overschotten in 

een bestemmingsreserve worden gestort voor zover het 

efficiencyvoordelen betreft en dat nieuwe of uitbreidingsinvesteringen 

worden afgeschreven. Wanneer zich aanbestedingsvoordelen 

voordoen bij vervangingsinvesteringen, worden deze voordelen 

betrokken bij de jaarlijkse herrekening van de voorziening op basis van 

het gemeentelijk rioleringsplan en de meerjarenplanning. 

 

Vaste schulden  
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde 

verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een 

rente typische looptijd van 1 jaar of langer. 

 

Vlottende passiva 
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 

Borg- en garantstellingen 
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de 

telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde 

boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans 

nadere informatie opgenomen. 

 

Waarderingsgrondslagen WNT 
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens in de 

(semi)publieke sector (WNT) heeft de gemeente zich gehouden aan de 

Beleidsregel toepassing WNT. 
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Vennootschapsbelasting 
Met ingang van 1 januari 2016 dienen gemeenten verantwoording af te 

leggen over het resultaat en vermogen van onder de 

vennootschapsbelasting (Vpb) vallende activiteiten. Ook gemeenten 

zijn dan onderhevig aan de vennootschapsbelasting. Over 2021 zal de 

gemeente aangifte doen, die naar verwachting zo’n € 3.500 zal zijn. 
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Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: 

 
 

De investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: 

 
  

Boekwaarde materiële vaste activa 2020 2021

Investeringen met een economisch nut 42.329 41.411

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding 

van de kosten een heffing kan worden geheven
6.723 7.916

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een 

maatschappelijk nut
19.330 27.822

Totaal 68.382 77.149

Boekwaarde investeringen economisch nut 2020 2021

Gronden en terreinen 3.646 3.626

Strategische gronden 1.341 1.341

Bedrijfsgebouwen (incl. scholen) 32.770 31.988

Overige materiële vaste activa 907 1.029

Machines, apparaten en installaties 2.655 2.499

Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken 1.010 928

Totaal 42.329 41.411
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Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut weer: 

 
Er zijn in 2021 geen afwaarderingen geweest. 
 
De belangrijkste investeringen met een economisch nut staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde 
krediet aangegeven, het in 2021 daadwerkelijke bestede bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2021 ten lasten van het krediet is gebracht. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringen economisch 

nut

Boekwaarde  

1-1-2021

Investeringen Desinveste-

ringen

Afschrijvingen Bijdragen van 

derden

Boekwaarde    

31-12-2021

Gronden en terreinen 3.508 20 3.488

Erfpachtgronden 138 138

Strategische gronden 1.341 1.341

Bedrijfsgebouwen            

(incl scholen)
32.770 531 1.313 31.988

Overige materiële vaste 

activa
907 231 109 1.029

Machines, apparaten en 

installaties.
2.655 43 199 2.499

Grond-, weg- en 

waterbouwkundige werken
1.010 23 105 928

Totaal 42.329 828 0 1.746 0 41.411

Belangrijkste investeringen met een economisch nut Beschikbaar 

gesteld krediet

Werkelijk besteed 

in 2021

cumulatief t.l.v. 

krediet

Nieuwbouw op terrein Stormsweg 9 488 318 405

Speelplaatsen ivm speelruimtebeleid 1.055 206 498
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De boekwaarde van de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, kunnen als 
volgt worden onderverdeeld: 

 
 

De boekwaarde van de investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven had het 
volgende verloop: 

 
Er zijn in 2021 geen afwaarderingen geweest. In verband met de ingebruikname van het nieuwe financiële systeem zijn deze investeringen opnieuw 
gegroepeerd. 
 
 
 

Investeringen economisch nut (met heffing) 2020 2021

Rioleringen 3.391 0

Begraafplaatsen 2.621 0

Afval 711 0

Gronden ENH 0 269

Bedrijfsgebouwen ENH 0 1.449

Grond-weg-en wbk ENH 0 3.492

Riolering klimaatadapt ENH 0 2.216

Ov mat activa ENH 0 490

Totaal 6.723 7.916

Investeringen economisch 

nut (met heffing)

Boekwaarde  

1-1-2021

nieuwe 

verdeling

Investeringen Desinveste-

ringen

Afschrijvingen Bijdragen van 

derden

Boekwaarde    

31-12-2021

Rioleringen 3.391 -3.391 0

Begraafplaatsen 2.621 -2.621 0

Afval 711 -711 0

Gronden ENH 269 269

Bedrijfsgebouwen ENH 1.515 66 1.449

Grond-weg-en wbk ENH 3.664 172 3.492

Riolering klimaatadapt ENH 767 1.449 2.216

Ov mat activa ENH 508 45 63 490

Totaal 6.723 0 1.494 0 301 0 7.916
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De belangrijkste investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 
2021 daadwerkelijke bestede bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2021 ten lasten van het krediet is gebracht. 

 
 

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut, bestaan enkel uit grond-, weg- en 
waterbouwkundige werken en kunnen als volgt worden onderverdeeld: 

 

 
De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut had het volgende verloop: 

 
  

Belangrijkste investeringen met een economisch nut (met 

heffing)

Beschikbaar 

gesteld krediet

Werkelijk besteed 

in 2021

cumulatief t.l.v. 

krediet

Riolering Klimaatadaptie Fresia (fase 1 Langeland) 687 613 613

Riolering Klimaatadaptie Fresia (fase 3 Langeland) 448 349 349

Riolering Klimaatadaptie Weth Brouwerstraat (Oud Krimpen 2) 465 305 305

Boekwaarde investeringen maatschappelijk nut 2020 2021

Aanleg/onderhoud wegen en straten 17.418 25.898

Aanleg/onderhoud bruggen en tunnels 867 858

Aanleg/onderhoud VRI 334 267

Aanleg/onderhoud openbare verlichting 711 799

Totaal 19.330 27.822

Investeringen 

maatschappelijk nut

Boekwaarde  

1-1-2021

Investeringen Desinveste-

ringen

Afschrijvingen Bijdragen van 

derden

Afwaarde-

ringen

Boekwaarde    

31-12-2021

Wegen en straten 17.418 12.003 173 3.350 25.898

Bruggen en tunnels 867 546 37 518 858

VRI 334 14 81 267

OV 711 116 28 799

Totaal 19.330 12.679 0 319 3.868 0 27.822



 

 

           130 

Vast 

Act 
Gro Ba 

Vlot 

Act 

Vast

Pas 

 

Vlot 

pas 
Verpl Wnt P § 

 

€ 

     Toelichting op de vaste activa 

B 

De belangrijkste investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 

2021 daadwerkelijke bestede bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2021 ten lasten van het krediet is gebracht. 

 

 
Financiële vaste activa 
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2021 wordt in onderstaand overzicht weergegeven: 

 
In 2020 is de lening aan het Stimuleringsfonds huisvesting ten onrechte onder de leningen aan Openbare lichamen verantwoord. Voor 2021 is deze 
lening onder de langlopende leningen verantwoord. 
 
Specificatie deelnemingen: 

 

Belangrijkste investeringen met een maatschappelijk nut Beschikbaar 

gesteld krediet

Werkelijk besteed 

in 2021

cumulatief t.l.v. 

krediet

Herstraten Fresia - fase 3 Langeland 2.130 1.500 1.661

Herstraten  Weth. Brouwerstraat (Oud Krimpen - 2) 1.965 1.107 1.290

Grote kruising N210 15.123 6.677 13.251

Kapitaalverstrekkingen en 

leningen

Boekwaarde  

1-1-2021

Investeringen Desinvesteringen Aflossing Afwaarderingen Boekwaarde    

31-12-2021

Deelnemingen 1.039 2.587 3.626

Openbare lichamen 0 0

Woningbouwcorporaties 137 13 124

Deelnemingen 0 0

Overige langlopende leningen u/g 14.474 454 2.046 103 12.779

Totaal 15.650 3.041 2.046 116 0 16.529

Kapitaalverstrekkingen aan:

Leningen aan:

Boekwaarde deelnemingen 2020 2021

Aandelen Stedin N.V. 680 3.267

Aandelen Oasen 13 13

Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten 75 75

Aandelen Cyclus 271 271

Totaal 1.039 3.626
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Voorraden 
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën: 

 
 
Financieel overzicht bouwgrondexploitatie 2021: 

 
 

 
  

Balanswaarde voorraden grond- en hulpstoffen 2020 2021

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 3.054 5.052

Totaal 3.054 5.052

Bouwgronden in 

exploitatie

Boekwaarde  

1-1-2021

Investeringen Opbrengsten Afsluiting Winst-uitname Boekwaarde    

31-12-2021

Verlies 

voorziening

Balanswaarde     

31-12-2021

Stormpolderdijk 3.283 53 3.336 3.336

De Wilgen -130 112 248 -266 0 0

Meerkoetstraat -92 37 15 -70 0 0

Veld en Beemd 39 4 43 -48 -5

Werf aan de IJssel 0 94 94 -83 11

Centrum-Zuid 0 2.754 2.754 -1.044 1.710

Totaal 3.100 3.054 263 -336 0 6.227 -1.175 5.052

Bouwgronden in 

exploitatie

Boekwaarde    

 31-12-2021

geraamde nog 

te maken 

kosten

geraamde nog 

te realiseren 

opbrengsten

geraamd 

eindresultaat

Stormpolderdijk 3.336 115 3.451 0

Veld en Beemd 43 5 48

Werf aan de IJssel 94 3.469 3.480 83

Centrum-Zuid 2.754 3.068 4.778 1.044

Totaal 6.227 6.657 11.709 1.175
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Verloop voorzieningen verlies latende complexen 

 
 

Volgens het MPG2022 gelden de volgende uitgangspunten voor de bouwgronden in exploitatie: 

• Rente kosten en opbrengsten: De rente wordt conform BBV berekend op basis van de gemiddelde rente van de leningen o/g en de verhouding 

vreemd vermogen / totaal vermogen, de zogenaamde debt ratio, beide per 01-01-2021. 

 
• Prijspeil: alle kosten en opbrengsten zijn geraamd op prijspeil 01-01-22. De civieltechnische ramingen zijn ten opzichte van prijspeil 01-01-2021 

met 7,1% geïndexeerd. Het percentage is door het IngenieursBureau Krimpenerwaard (IBKW) onderbouwd, waarbij rekening is gehouden met 

kosten voor arbeid en materiaal. Overigens is voor vrijwel alle grexen een geactualiseerde civieltechnische berekening opgesteld, op basis van 

prijspeil 2022. 

• Inflatie: de in de grondexploitatieberekeningen geraamde bedragen op prijspeil 01-01-2022 worden naar de toekomst toe geïndexeerd. In 

algemene zin is rekening gehouden met de volgende indexcijfers per jaar (o.b.v. kwartaalrapportage Metafoor): 

• Kosten: 4,0 %. Voor meerjarige kostenontwikkeling wordt in dit MPG gerekend met 4,0%. 

• Opbrengsten: 2,0% voor woningbouw. De stijging van de grondopbrengsten lijkt op basis van prognoses nog door te zetten.  

• Voor bedrijfsgronden is de markt onzeker en houden we vast aan een index van 0,0%. 

• Interne uurtarieven: In dit MPG wordt gerekend met (afgeronde) interne uurtarieven, gebaseerd op de begroting 2022. Dit uurtarief bedraagt             

€ 110,00 en bestaat uit de componenten salaris en overhead. In de jaren vanaf 2023 loopt het uurtarief mee met de index van de kosten. 

• Taxatie: Voor iedere grex wordt jaarlijks bepaald of een taxatie nodig is. Voor ongewijzigde plannen mag een taxatie maximaal drie jaar oud zijn. 

In een aparte notitie wordt ingegaan op de benodigde taxaties voor het MPG 2022. 

 

Voorziening verlies latende complexen Saldo                

1-1-2021

Toevoegingen Aanwendingen Vrijval Saldo                  

31-12-2021

Verliesvoorziening Veld en Beemd 46 2 48

Verliesvoorziening Werf aan de IJssel 83 83

Verliesvoorziening Centrum-Zuid 1.044 1.044

Totaal 46 1.129 0 0 1.175

Totaal leningen o/g 48.838

Externe rentelasten (inclusief kosten) 970

Gemiddelde rente 1,99%

Debt ratio (vv/tv) 60,15%

Rente grexen 1,19%
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Uitzettingen korter dan een jaar 

 
 

De post vorderingen op openbare lichamen kan als volgt worden gespecificeerd: 

 
 

Voor het Schatkistbankieren moeten de bedragen boven het drempelbedrag aangehouden worden op een rekening bij het Rijk. Onderstaand een 

overzicht van de berekening van het drempelbedrag en van welke bedragen er buiten de schatkist zijn aangehouden. 

 
 
 

Soort vordering Saldo                   

31-12-2021

Voorziening 

oninbaarheid

Gecorrigeerd 

saldo               

31-12-2021

Gecorrigeerd 

saldo              

31-12-2020

Vorderingen op openbare 

lichamen
6.591 6.591 9.531

Schatkistbankieren 11.172 11.172 18.102

Overige vorderingen 2.509 559 1.950 2.242

Totaal 20.272 559 19.713 29.875

Vorderingen op openbare lichamen 2020 2021

Debiteuren 2.428 217

Te vorderen BTW (gewone + compensatiefonds) 7.103 6.374

Totaal 9.531 6.591

(1) Drempelbedrag

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's 

Rijks schatkist aangehouden 

middelen

59 55 25 25

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 511 515 1.494 1.493

(3b) = (2) > (1)
Overschrijding van het 

drempelbedrag
0 0 0 0

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren 2021

1e halfjaar

569

2e halfjaar

1.519
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De post overige vorderingen kan als volgt worden gespecificeerd: 

 
 
Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt: 

 

 

Liquide middelen 
Het saldo van de liquide middelen, die vrij opneembaar zijn, bestaat uit de volgende componenten: 

 
 
Met de BNG-bank is een financieringsovereenkomst gesloten, waarbij een kredietlimiet van € 500.000 en Intra-daglimiet van € 1.000.000 in 
rekeningcourant is toegestaan. Voor het niet opgenomen deel van de kredietlimiet moet bereidstellingsprovisie worden betaald. 

Overige vorderingen 2020 2021

Nog te ontvangen posten inzake bijstandsuitkeringen 1.659 1.776

Debiteuren (privaat) 2018 2

Debiteuren (privaat) 2019 3 1

Debiteuren (privaat) 2020 1.005 4

Debiteuren (privaat) 2021 339

Belasting debiteuren 2018 9 7

Belasting debiteuren 2019 11 6

Belasting debiteuren 2020 135 18

Belasting debiteuren 2021 316

Overige posten 108 42

Totaal 2.932 2.509

Voorziening dubieuze debiteuren Saldo                

1-1-2021

Toevoegingen Aanwendingen Vrijval Saldo                  

31-12-2021

Voorz. dubieuze debiteuren algemeen 167 12 60 95

Voorz. dubieuze debiteuren sociale zaken 523 39 98 464

Totaal 690 39 110 60 559

Boekwaarde liquide middelen 2020 2021

Kassaldi 13 8

Banksaldi 217 5

Totaal 230 13
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Overlopende activa 

 
In 2020 werd € 1.846.000 vooruitbetaald aan Cyclus voor de afvalverwerking van het 1e halfjaar 2021. De afvalverwerking voor het 1e halfjaar 2022 is 
in januari 2022 betaald. 
 
De nog te ontvangen bedragen overheidslichamen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

Boekwaarde overlopende activa 2020 2021

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te 

ontvangen voorschotbedragen
132 670

Overige nog te ontvangen bedragen 744 866

Vooruitbetaalde bedragen 1.969 552

Totaal 2.845 2.088

Nog te ontvangen bedragen overheidslichamen Saldo                

1-1-2021

toevoeging Ontvangst Saldo                  

31-12-2021

Vangnetuitkering 0 80 80

Algemene uitkering 2018 24 24 0

Algemene uitkering 2019 4 4 0

Algemene uitkering 2020 104 104 0

Algemene uitkering 2021 386 386

Bijdrage kosten toeslagaffaire 203 203

Subsidie stil wegdek 27 26 1

Totaal 132 696 158 670

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

 
 
Het verloop in 2021 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven: 

 
  

Eigen vermogen

Algemene reserves 11.390 14.576

algemene reserve 8.814 7.419

vrije reserve 450 1.281

alg. reserve grondexploitatie 2.126 5.876

Bestemmingsreserves 36.360 31.332

Egalisatiereserves 951 822

Gerealiseerd resultaat -864 2.015

Totaal 47.837 48.745

2020 2021

verloopoverzicht reserves Saldo       

1-1-2021

Resultaat 

bestemming

Toevoegingen Onttrekkingen Saldo         

31-12-2021

Algemene reserve 8.814 -864 454 985 7.419

Resultaat 2020 -864 864 0

Vrije reserve 450 1.000 169 1.281

Algemene reserve grondexploitatie 2.126 5.336 1.586 5.876

Reserve BTW-compensatiefonds 796 796 0

Reserve maatschappelijk vastgoed 1.591 21 1.570

Reserve hoofdinfrastructuur 13.046 1.746 14.792

Reserve organisatie ontwikkeling 87 87 0

Reserve Eneco 20.635 11.796 8.839

Reserve maatregelen klimaatakkoord 205 148 57

Reserve overrente 0 2.460 312 2.148

Reserve corona 0 237 237 0

Reserve maatschappelijke voorzieningen 0 3.326 3.326

Reserve nog uit te voeren werkzaamheden 0 600 600

Reserve omgevingsvergunningen 399 268 131

Reserve reiniging 0 7 7

Reserve riolering 552 132 684

Totaal reserves 47.837 0 15.298 16.405 46.730
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Toelichting mutaties en reserves 
Hieronder volgt een toelichting per reserve op de mutaties van de reserves. Volgens de BBV dienen alle mutaties van de reserves te verlopen over 

de resultaatbestemmingsrekeningen. Alle boekingen voor het dienstjaar 2021 zijn gemaakt op basis van dit principe. Indien er voor een mutatie geen 

raming is opgenomen, dan wordt verwezen naar het raadsbesluit. Bij de mutaties is dit raadsbesluit tussen haakjes opgenomen. Om inzicht te bieden 

wordt per reserve het verloop getoond. Tevens wordt voor afwijkingen van meer dan € 50.000 ten opzichte van de begroting een toelichting gegeven. 

 

Algemene reserve 

 
 

Algemene reserve Rekening 

2021

Begroting 

2021

Verschil

2021 - Saldo per 1 januari 8.814

Rentebaten SVN (rb 16-12-2021) 454 450 4

Wachtgeldverplichtingen (rb 5-11-2020) -169 -169 0

Overheveling depressiviteit (rb 10-12-2020) -10 -10 0

Overheveling DUVO middelen (rb 10-12-2020) -47 -47 0

Overheveling specialistische jeugdhulp (rb 10-12-2020) -83 -83 0

Overheveling opleidingskosten Tuyter (rb 10-12-2020) -14 -14 0

Overheveling onderzoeken beleving evenementen Tuyter (rb 10-12-2020) -15 -15 0

Overheveling baggeren 2019 (rb 10-12-2020) -32 -32 0

Overheveling baggeren 2020 (rb 10-12-2020) -36 -36 0

Overheveling coronasaldo (rb 24-6-2021) -402 -402 0

Rekeningsaldo 2020 (rb 8-7-2021) -864 -864 0

Afwikkeling BTW begraafplaatsen (rb 8-7-2021) -177 -177 0

Subtotaal -1.395 -1.399 4

2021 - Saldo per 31 december 7.419

Stortingen:

Onttrekkingen:
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Vrije reserve 

 

Vrije reserve Rekening 

2021

Begroting 

2021

Verschil

2021 - Saldo per 1 januari 450

Reserve Eneco (rb 23-9-2021) 1.000 1.000 0

E-dienstverlening (rb 5-11-2020) -14 -35 21

Inclusie (rb 5-11-2020) -25 -25 0

Amendement Stichting Leergeld (5-11-2020) -18 -18 0

Overheveling duurzaamheid -energietransitie (rb 10-12-2020) -17 -17 0

Overheveling archief en duurzaam digitaal (rb 10-12-2020 + 16-12-2021) -40 -40 0

Evaluatie zondagopenstelling (rb 18-2-2021) -15 -15 0

Onderzoek technische staat zwembad (rb 22-4-2021) -25 -25 0

Geluidhinder MHCK (rb 23-9-2021) -15 -15 0

Subtotaal 831 810 21

2021 - Saldo per 31 december 1.281

Stortingen:

Onttrekkingen:
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Algemene reserve grondexploitatie 

 
Zie voor de afwijkingen paragraaf G – Grondbeleid. 

 

Reserve BTW Compensatiefonds 

 
 

 

 

 

Algemene reserve grondexploitatie Rekening 

2021

Begroting 

2021

Verschil

2021 - Saldo per 1 januari 2.126

Reserve Eneco (rb 23-9-2021) 5.000 5.000 0
Afsluiting project Meerkoetstraat (MPG 2022) 70 70
Afsluiting project De Wilgen (MPG 2022) 266 266

Afsluiting project WC de Korf  (MPG 2022) 0 0

Structureel algemeen (rb 5-11-2020) -130 -100 -30

Groene projecten (rb 5-11-2020) -326 -269 -57

Verliesvoorziening Centrum Zuid (rb 22-4-2021 + MPG 2022) -1.044 -1.066 22

Verliesvoorziening Werf aan de IJssel (rb 16-12-2021 + MPG 2022) -83 -87 4

Verliesvoorziening Veld en Beemd (rb 22-4-2021 + MPG 2022) -2 -4 2

Dekking saldo IJsseldijk 355 -1 -1

Subtotaal 3.750 3.474 276

2021 - Saldo per 31 december 5.876

Onttrekkingen:

Stortingen:

Reserve BTW Compensatiefonds Rekening 

2021

Begroting 

2021

Verschil

2021 - Saldo per 1 januari 796

BTW op begraafplaatsen (rb 8-7-2021) -796

Subtotaal -796 0 0

2021 - Saldo per 31 december 0

Mutaties:
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Reserve maatschappelijk vastgoed 

 
 
Reserve Hoofdinfrastructuur 

 
 
Reserve organisatie ontwikkeling 

 
 
 
 

Reserve maatschappelijk vastgoed Rekening 

2021

Begroting 

2021

Verschil

2021 - Saldo per 1 januari 1.591

Restant sloopkosten 't Onderdak (rb 16-12-2021) -21 -24 3

Subtotaal -21 -24 3

2021 - Saldo per 31 december 1.570

Stortingen:

Onttrekkingen:

Reserve Hoofdinfrastructuur Rekening 

2021

Begroting 

2021

Verschil

2021 - Saldo per 1 januari 13.046

Storting tlv exploitatie programma 2 (rb 16-12-2021) 1.717 1.701 16

Storting tlv exploitatie programma 3 (rb 24-6-2021) 29 29 0

Subtotaal 1.746 1.730 16

2021 - Saldo per 31 december 14.792

Stortingen:

Reserve organisatie ontwikkeling Rekening 

2021

Begroting 

2021

Verschil

2021 - Saldo per 1 januari 87

Inzet trainees (rb 5-11-2020) -87 -87 0

Subtotaal -87 -87 0

2021 - Saldo per 31 december 0

Onttrekking:
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Reserve Eneco 

 
 
Reserve maatregelen klimaatakkoord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reserve Eneco Rekening 

2021

Begroting 

2021

Verschil

2021 - Saldo per 1 januari 20.635

Vorming reserve overrente (rb 10-12-2020) -2.460 -2.460 0

Advisering inzet Enecogelden (rb 25-3-2021) -10 -10 0

Nieuwe reserve maatschappelijke voorzieningen (rb 8-7-2021) -3.326 -3.326 0

Bijdrage aan reserve grondexploitatie (rb 8-7-2021) -5.000 -5.000 0

Bijdrage aan vrije reserve (rb 8-7-2021) -1.000 -1.000 0

Subtotaal -11.796 -11.796 0

2021 - Saldo per 31 december 8.839

Onttrekkingen:

Reserve maatregelen klimaatakkoord Rekening 

2021

Begroting 

2021

Verschil

2021 - Saldo per 1 januari 205

Transitievisie warmte (rb 5-11-2020 + 16-12-2021) -18 -18 0

Duurzaamheidsagenda (rb 5-11-2020) -60 -60 0

Uitvoering duurzaamheidsagenda 2021 (rb 24-6-2021) -70 -70 0

Subtotaal -148 -148 0

2021 - Saldo per 31 december 57

Onttrekkingen:
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Reserve overrente 

 
 
Reserve corona 

 
 
Reserve maatschappelijke voorzieningen 

 
 

Reserve overrente Rekening 

2021

Begroting 

2021

Verschil

2021 - Saldo per 1 januari 0

Reserve Eneco (rb 10-12-2020) 2.460 2.460 0

Vrijval op basis van berekend rentevoordeel (rb 10-12-2020) -312 -312 0

Subtotaal 2.148 2.148 0

2021 - Saldo per 31 december 2.148

Stortingen:

Onttrekkingen:

Reserve corona Rekening 

2021

Begroting 

2021

Verschil

2021 - Saldo per 1 januari 0

Stelpost corona (rb 25-3-2021) 237 237 0

Inzet corona (rb 24-6-2021) -237 -237 0

Subtotaal 0 0 0

2021 - Saldo per 31 december 0

Stortingen:

Onttrekkingen:

Reserve maatschappelijke voorzieningen Rekening 

2021

Begroting 

2021

Verschil

2021 - Saldo per 1 januari 0

Reserve Eneco (rb 8-7-2021) 3.326 3.326 0

Subtotaal 3.326 3.326 0

2021 - Saldo per 31 december 3.326

Stortingen:
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Reserve nog uit te voeren werkzaamheden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reserve nog uit te voeren werkzaamheden Rekening 

2021

Begroting 

2021

Verschil

2021 - Saldo per 1 januari 0

Herdenkbos coronaslachtoffers (rb 16-12-2021) 15 15 0

Corona klok (rb 16-12-2021) 15 15 0

Klok representatie (rb 16-12-2021) 15 15 0

Innovatiefonds (rb 16-12-2021) 11 11 0

Sociaal cultureel werk (rb 16-12-2021) 16 16 0

Sportakkoord + coronamiddelen (rb 16-12-2021) 30 30 0

Clientondersteuning (rb 16-12-2021) 171 171 0

Steunpakket eenzaamheid/welzijn op recept (rb 16-12-2021) 36 36 0

Uitvoeringskosten coronavoucher (rb 16-12-2021) 25 25 0

Reductie energiegebruik woningen (rb 16-12-2021 86 86 0

Transformatiebudget jeugdhulp (rb 16-12-2021) 20 20 0

Baggeren (rb 16-12-2021) 105 105 0

Impuls winkels (rb 16-12-2021) 20 20 0

Personeelsactiviteit (rb 16-12-2021) 10 10 0

Schoolpleinfeesten (rb 16-12-2021) 15 15 0

Straatfeesten (rb 16-12-2021) 10 10 0

Subtotaal 600 600 0

2021 - Saldo per 31 december 600

Storting overhevelingen:
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Reserve omgevingsvergunningen 

 
De opbrengst omgevingsvergunningen is lager dan verwacht (zie programma 7). 
 
Reserve egalisatie reiniging 

 
Het verschil tussen de baten en lasten voor de reiniging is lager dan verwacht (zie programma 7). 
 
Reserve riolering 

 
Het verschil tussen de baten en lasten voor de riolering was hoger dan verwacht (zie programma 7). 
 
Voor de aard en reden van de reserves verwijzen we u naar de nota reserves en voorzieningen. 
 
 
 
 
 

Reserve omgevingsvergunningen Rekening Begroting Verschil

2021 - Saldo per 1 januari 399

Saldo bouwleges (rb 16-12-2021) -268 -97 -171

Subtotaal -268 -97 -171

2021 - Saldo per 31 december 131

Onttrekking:

Reserve egalisatie reiniging Rekening Begroting Verschil

2021 - Saldo per 1 januari 0

Storting resultaat reiniging (rb 16-12-2021) 7 146 -139

Subtotaal 7

2021 - Saldo per 31 december 7

Storting:

Reserve riolering Rekening Begroting Verschil

2021 - Saldo per 1 januari 552

Storting voordelig saldo riolering (rb 16-12-2021) 132 -438 570

Subtotaal 132 -438 570

2021 - Saldo per 31 december 684

Storting:

file://///ijsselgemeenten.nl/Data/Afdelingen/KRI/SFI/Beleid/Reserves%20en%20voorzieningen/Herziening%20nota%20R&V%20in%202017/Nota%20reserves%20en%20voorzieningen%202018%20eindversie.pdf
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Voorzieningen 
Het verloop van de voorzieningen wordt in onderstaand overzicht weergegeven: 

 
  

Voorzieningen Saldo                

1-1-2021

Toevoegingen Aanwendingen Vrijval Saldo                  

31-12-2021

Voorz. Onderhoud kapitaalgoederen 338 610 75 873

Voorz. Spaarovereenkomsten ambtenaren 13 13

Voorz. Pensioen- en wachtgeldverplichtingen 3.513 129 293 3.349

Voorz. Spaarsaldi Hypotheek Totaal Plan 1.152 84 208 1.028

Voorz. Rioleringen 6.796 1.764 1.700 6.860

Totaal voorzieningen 11.812 2.587 2.276 0 12.123

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

Voorzieningen voor vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven

Onderhoudsegalisatievoorzieningen
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Toelichting mutaties voorzieningen 
Voorziening rioleringen 
Aan de voorziening is voor het onderhoud (jaarlijkse storting) een bedrag toegevoegd van € 1.763.795 ten laste van de exploitatierekening. Volgens 
het rioleringsplan is aan diverse rioleringswerken een bedrag van € 1.700.479 uitgegeven. Het betrof onder andere het project riolering Fresia fase 3 
Langeland € 671.772 en riolering Wethouder Brouwerstraat (Oud Krimpen-2) € 635.065. 
 
Voorziening onderhoud kapitaalgoederen 
Aan de voorziening is toegevoegd een bedrag van € 610.264 ten laste van de exploitatierekening en is bedoeld voor het onderhoud (jaarlijkse 
storting). De storting is 100%. Volgens het onderhoudsplan is een bedrag van € 74.707 uitgegeven aan diverse kapitaalwerken. Het betrof onder 
andere de vloer van sporthal de Boog € 65.741. 
 
Voorziening Spaarovereenkomst ambtenaren 
De in het verleden opgebouwde voorziening wordt afgebouwd bij het vertrek van de deelnemers. Er vinden geen nieuwe stortingen meer plaats. In 
2021 zijn geen bedragen uitgekeerd. 
 
Voorziening Pensioen- en wachtgeldverplichtingen 
Om in te spelen op verwachtingen en ontwikkelingen in de toekomst, op het terrein van de pensioenen van politieke ambtsdragers (wethouders), is 
een voorziening pensioenverplichting wethouders gevormd (saldo 31-12-2021 € 3.349.014). 
Het is de verwachting, dat de pensioenen moeten worden ondergebracht bij een pensioenfonds (ABP). Voor 2021 is € 129.061 in deze voorziening 
gestort. Voor uitbetaalde pensioenen is een bedrag van € 293.016 aan de voorziening onttrokken. 
 
Voorziening Spaarsaldi Hypotheek Totaal Plan 
Voor ambtenaren die een spaarhypotheek hebben afgesloten, worden de gespaarde saldi aan de gemeente uitgekeerd. Deze saldi worden totdat de 
polissen worden beëindigd in de voorziening bewaard. In 2021 werden een bedrag van € 45.077 voor rente en een bedrag van € 38.766 voor 
gespaarde saldi in deze voorziening gestort. Er werd een bedrag van € 207.835 opgenomen. 
 
Voor de aard en reden van de voorzieningen verwijzen we u naar de nota reserves en voorzieningen. 

  

file://///ijsselgemeenten.nl/Data/Afdelingen/KRI/SFI/Beleid/Reserves%20en%20voorzieningen/Herziening%20nota%20R&V%20in%202017/Nota%20reserves%20en%20voorzieningen%202018%20eindversie.pdf
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Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar 
De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: 

 
 
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2021: 

 
 
De totale rentelast voor het jaar 2021 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 911.402. 

Boekwaarde vaste schulden 2020 2021

Onderhandse leningen van:

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen 35.038 32.940

- openbare lichamen 13.800 13.200

Waarborgsommen 15 14

Totaal 48.853 46.154

Onderhandse leningen Saldo                  

1-1-2021

Toevoegingen Aflossingen Saldo                   

31-12-2021

Lening BNG 750 250 500

Lening BNG 1.080 120 960

Lening BNG 1.200 120 1.080

Lening ASN 1.333 333 1.000

Lening BNG 12.375 375 12.000

Lening BNG 12.000 600 11.400

Lening BNG 6.300 300 6.000

Lening provincie Noord-Brabant 13.800 600 13.200

Waarborgsommen 15 14 15 14

Totaal 48.853 14 2.713 46.154
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Vlottende passiva 
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: 

 
 

Kortlopende schulden 

 
 

De post overige schulden kan als volgt worden gespecificeerd: 

 

  

Boekwaarde vlottende passiva 2020 2021

Schulden < 1 jaar 6.029 4.377

Overlopende passiva 5.505 9.145

Totaal 11.534 13.522

Boekwaarde kortlopende schulden 2020 2021

Kasgeldleningen 0 0

Banksaldi 0 0

Overige schulden 6.029 4.377

Totaal 6.029 4.377

Overige schulden 2020 2021

Crediteuren 4.753 3.022

Nog te betalen loonheffing 667 720

Nog te betalen sociaal domein 608 629

Overige nog te betalen 1 6

Totaal 6.029 4.377
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Overlopende passiva 
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt: 

 
 
Het verloop van de vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen wordt in onderstaand overzicht weergegeven: 

 
 

Boekwaarde specificatie overlopende passiva 2020 2021

Vooruit ontvangen bedragen overheidslichamen 3.493 6.703

Vooruit ontvangen bedragen 15 74

Nog te betalen kosten 1.997 2.368

Totaal 5.505 9.145

Vooruit ontvangen bedragen overheidslichamen Saldo                

1-1-2021

toevoeging vrijval/       

afrekening

Saldo                  

31-12-2021

Hoogheemraadschap bijdrage herhuisvesting Scouting 58 6 52

Ministerie van OCW  - Subsidie OAB middelen 223 193 37 379

Ministerie van OCW  - Subsidie COVID19 onderwijsvertragingen 101 101

Ministerie van VWS  - Spuk-uitkering BTW 205 108 173 140

Ministerie van VWS  - Spuk sportakkoord skatepark 25 25

Ministerie van BZK   - Regeling reductie energieverbruik 111 279 289 101

Ministerie van IenW - Subsidie wegschermen geluidsanering 293 235 518 10

Ministerie van IenW - Subsidie uitvoeringskosten gevelmaatregelen 280 280

Ministerie van SZW  - Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 

ondernemers (TOZO)
2.548 1.504 2.974 1.078

Ministerie van Financiën - Gemeentelijke hulp gedupeerden 

toeslagenproblematiek
28 28 0

Provincie - Subsidie vastgoedeigenaren in beweging voor Centrum 20 20 0

Provincie 1e voorschot 75 jaar bevrijding 7 7

Provincie - Subsidie sociale woningbouw Centrum-Zuid 96 96

Provincie - Subsidie project Ontwikkeling voormalig veld 4 DCV 120 120

Provincie - Subsidie project Crimpenersteijn 82 82

Provincie - Subsidie skatepark 40 40

Metropoolregio - busbaan 4.116 4.116

Veiligheidsregio subsidie controle coronatoegangsbewijzen 76 76

Totaal 3.493 7.255 4.045 6.703
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Nog te betalen kosten betreft: 

 

Nog te betalen kosten 2020 2021

Rente 637 593

Extra bijdrage Jeugdhulp Rijnmond 45 500

Lokale jeugd 166

Afrekening Cyclus N.V. 100

Extra uitkering CAO 141

Oasen afrekening afvalstoffen- en rioolheffing 671 103

Coronavouchers 128

Overige 544 737

Totaal 1.997 2.368
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Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening 

gespecificeerd worden: 

 

Waarborgen en garanties 
Woningbouw (50% contragarantie rijk) 

 
 

Bedrag lening Naam van geldnemer Saldo                

1-1-2021

Toename Aflossing Saldo                  

31-12-2021

2.269 St. Ouderenhuisvesting Rdam 113 113 0

5.000 Stichting Qua Wonen 5.000 5.000

5.000 Stichting Qua Wonen 5.000 5.000

5.000 Stichting Qua Wonen 5.000 5.000

7.000 Stichting Qua Wonen 7.000 7.000

7.000 Stichting Qua Wonen 7.000 7.000 0

10.000 St. Ouderenhuisvesting Rdam 10.000 10.000

10.000 St. Ouderenhuisvesting Rdam 10.000 10.000

15.000 St. Ouderenhuisvesting Rdam 15.000 15.000

10.000 Stichting Qua Wonen 10.000 10.000

7.000 Stichting Qua Wonen 7.000 7.000 0

5.000 Stichting Qua Wonen 5.000 5.000

7.000 Stichting Qua Wonen 7.000 7.000

10.000 Stichting Qua Wonen 10.000 10.000

5.000 Stichting Qua Wonen 5.000 5.000

5.000 Stichting Qua Wonen 5.000 5.000

5.000 Stichting Qua Wonen 5.000 5.000

5.000 Stichting Qua Wonen 5.000 5.000

20.000 St. Ouderenhuisvesting Rdam 20.000 20.000

10.000 St. Ouderenhuisvesting Rdam 10.000 10.000

10.000 St. Ouderenhuisvesting Rdam 10.000 10.000

25.000 St. Ouderenhuisvesting Rdam 25.000 25.000

5.000 Stichting Qua Wonen 5.000 5.000

6.000 Stichting Qua Wonen 6.000 6.000

8.000 Stichting Qua Wonen 8.000 8.000

8.000 Stichting Qua Wonen 8.000 8.000

5.000 Stichting Mooiland 1.000 1.000 0

7.500 Stichting Qua Wonen 6.500 6.500

6.000 Stichting Qua Wonen 6.000 6.000

10.000 Stichting Qua Wonen 10.000 10.000

8.000 Stichting Qua Wonen 8.000 8.000

8.000 Stichting Qua Wonen 8.000 8.000

8.000 Stichting Qua Wonen 8.000 8.000

5.000 Stichting Qua Wonen 5.000 5.000

274.769 Subtotaal 267.613 0 15.113 252.500
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100% risico gemeente: 

 
 

Garanties eigen woningen: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Naam van de geldnemer Doel van de geldlening Saldo                

1-1-2021

Toename Aflossing Saldo                  

31-12-2021

St. Gezondheidscentrum
nieuwbouw 

gezondheidscentrum
5.343 88 5.255

St. Gezondheidscentrum
nieuwbouw 

gezondheidscentrum
1.500 160 1.340

Totaal 6.843 0 248 6.595

Bedrag lening Naam van de geldnemer Doel van de 

geldlening

Saldo                

1-1-2021

Aflossing Saldo                  

31-12-2021

Diverse personen
Aankoop eigen 

woning
812 235 577

Totaal 812 235 577
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Langlopende financiële verplichtingen 
De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hieronder 

volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen: 

 

Operational leasecontracten 

 
 
Overige meerjarige inkoopcontracten 

 
 
 
 
 
 
 

Leasemaatschappij Datum 

contract

Ingangsdatum Looptijd Merk en type Leaseprijs (excl. 

BTW)

Roteb Lease 24-1-2018 17-1-2011 132 mnd MB Sprinter CC 310CDI 1148,61 p/m

Roteb Lease 28-2-2019 4-7-2019 72 mnd Nissan E-NV 200 926,13 p/m

Roteb Lease 28-8-2018 17-7-2018 72 mnd Goupil G4 745,00 p/m

Roteb Lease 6-3-2015 18-2-2015 72 mnd Ford Transit CC 310 871,58 p/m

Roteb Lease 6-5-2015 12-3-2015 72 mnd Ford Transit CC 310 1.178,07 p/m

Roteb Lease 24-1-2018 11-11-2015 84 mnd Renault Kangoo 587,94 p/m

Roteb Lease 27-6-2016 2-6-2016 72 mnd Canter CC3S13 2500 1.435,20 p/m

Roteb Lease 19-10-2021 15-9-2021 84 mnd Mitsubishi Fuso Canter 1367,31 p/m

Van Mossel Autolease 23-9-2020 23-7-2021 60 mnd Nissan NP300 Navara 1348,40 p/m

contract voor startdatum einddatum resterende 

looptijd

contractwaarde resterende 

verplichting

Groenonderhoud 1-1-2022 31-12-2025 48 mnd 4.448.640 4.448.640

Exploitatie zwembad 1-4-2017 31-3-2027 63 mnd 2.480.120 1.302.063

WMO en leerlingenvervoer 1-8-2020 31-7-2022 7 mnd 1.686.636 476.700

Onderhoud raadhuis 1-1-2015 31-12-2034 168 mnd 3.681.134 2.554.815

Energiekosten 1-1-2018 31-12-2022 12 mnd 1.707.802 387.643

Verzekeringen 1-1-2022 31-12-2022 12 mnd 133.533 133.533

Beheerder Tuyter 1-1-2022 28-2-2022 2 mnd 13.433 13.433
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Niet uit de balans blijkende rechten 
Eigen bijdrage via het CAK 

In deze jaarrekening zijn de van het CAK ontvangen eigen bijdragen van cliënten verantwoord m.b.t. Wmo-voorzieningen, totaal € 205.000. Het CAK 

is het publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat door de wetgever is belast met de berekening, oplegging en incasso van de eigen 

bijdrage. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de 

verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is en derhalve niet valt onder 

de reikwijdte van de rechtmatigheidscontrole door de accountant van de gemeente. 

 

Ontvangst Wet Educatie- en Beroepsonderwijs 

Op grond van de Wet Educatie- en Beroepsonderwijs (WEB) hebben we een bedrag van € 29.954 ontvangen van de gemeente Rotterdam. Deze 

middelen zijn ingezet voor Taalcoaching bij de Krimpenwijzer en de bibliotheek conform de vereisten in deze wet. 
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In het kader van de WNT (Wet normering topinkomens) moet de bezoldiging van topfunctionarissen openbaar worden gemaakt. Voor gemeenten zijn 
de gemeentesecretaris en de griffier aangewezen als topfunctionarissen. 
 
Bezoldiging topfunctionarissen 

 
 
 
 
 
 

Bedragen x € 1 A. Boele O. Vliegenthart M. Verhoev

Functiegegegevens secretaris griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1

Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging

Beloning+belastbare onkostenvergoedingen 2021 117.929 79.956

Beloningen betaalbaar op termijn 2021 21.656 13.743

Subtotaal 139.585 93.699

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 209.000 209.000

Totale bezoldiging 2021 139.585 93.699

Gegevens 2020

Functiegegegevens secretaris griffier griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 29/6 -31/12 1/1-30/4

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1 0,89

Dienstbetrekking? ja ja ja

Bezoldiging

Beloning+belastbare onkostenvergoedingen 2020 117.951 38.979 30.276

Beloningen betaalbaar op termijn 2020 20.312 6.448 4.203

Subtotaal 138.263 45.427 34.479

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 201.000 102.148 59.141

Totale bezoldiging 2020 138.263 45.427 34.479
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Topfunctionarissen zonder dienstbetrekking  

 
 
In 2021 zijn geen beloningen, die de bezoldigingsnorm van € 209.000 overschrijden, betaald aan functionarissen in dienstbetrekking. Er zijn ook geen 
hogere bedragen betaald aan anders dan in dienstbetrekking werkzame functionarissen, die in een periode van 18 maanden langer dan 6 maanden 
voor de gemeente werkzaam zijn geweest. 

bedragen x € 1

Functiegegevens

Kalenderjaar 2021 2020

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – 

einde)
N.v.t. 1/5 - 30/6

Aantal kalendermaanden functievervulling in het 

kalenderjaar
0 2

Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar N.v.t. 276

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar 193

Maxima op basis van de normbedragen per maand 0 53.600

Individueel toepasselijke maximum gehele periode 

kalendermaand 1 t/m 12 
0 53.268

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?

Bezoldiging in de betreffende periode 0 29.792

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 

bedrag

Bezoldiging

P.P.Moors

interim-griffier

N.v.t.

29.792

ja, 105

29.792
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x € 1.000 lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

Programma

Bestuur 2.275 -2.275 2.391 -2.391 2.115 -2.115 -276 276

Woon- en leefomgeving 8.127 1.143 -6.984 8.799 1.078 -7.721 9.920 1.512 -8.408 1.121 434 -687

Samenleven 7.906 1.661 -6.245 8.250 1.525 -6.725 9.190 2.629 -6.561 940 1.104 164

Preventie 4.180 100 -4.080 4.215 403 -3.812 4.179 398 -3.780 -37 -5 32

Basishulp 2.784 -2.784 2.833 47 -2.786 2.910 47 -2.863 77 -77

Individuele hulp 28.157 7.185 -20.972 31.387 9.123 -22.264 31.426 8.746 -22.679 38 -377 -415

Dienstverlening 10.817 11.906 1.089 11.949 11.826 -124 11.766 11.774 8 -183 -51 132

Overhead 9.083 393 -8.690 8.984 443 -8.541 9.373 423 -8.950 389 -19 -408

Totaal programma's 73.329 22.388 -50.941 78.808 24.444 -54.364 80.878 25.530 -55.348 2.070 1.086 -984

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen 5.913 5.913 5.913 5.913 5.930 5.930 16 16

Algemene uitkeringen 240 46.332 46.092 49.026 49.026 49.694 49.694 667 667

Dividend 191 191 238 238 238 238

Deelnemingen

Saldo van de financieringsfunctie 341 304 -38 276 690 414 276 699 423 9 10

Overige algemene dekkingsmiddelen 26 -26 26 -26 20 -20 -6 6

Onvoorzien

Vennootschapsbelasting 9 -9 9 -9

Totaal algemene dekkingsmiddelen 607 52.740 52.132 312 55.868 55.556 305 56.561 56.256 -7 693 700

Saldo van baten en lasten 73.937 75.127 1.191 79.120 80.312 1.192 81.183 82.091 908 2.063 1.779 -284

Resultaatbestemming per programma

Bestuur 15 -15 15 -15

Woon- en leefomgeving 2.276 435 -1.841 2.591 1.268 -1.323 2.301 1.846 -455 -290 578 868

Samenleven 27 -27 121 84 -37 121 84 -37

Preventie 25 25 217 35 -182 217 35 -182

Basishulp 47 47 47 47

Individuele hulp 18 18 20 101 81 20 101 81

Dienstverlening 396 396 146 1.653 1.507 139 1.277 1.138 -7 -376 -369

Overhead 100 100 35 172 137 35 137 102 -35 -35

Algemene dekkingsmiddelen 169 169 10.013 10.134 121 12.476 12.905 429 2.463 2.771 308

Resultaatbestemming 2.303 1.143 -1.160 13.157 13.493 336 15.324 16.431 1.107 2.166 2.938 772

Resultaat 76.240 76.270 30 92.277 93.805 1.527 96.507 98.522 2.015 4.229 4.717 488

Verschil begroting en 

rekening

BegrotingHet overzicht van baten en lasten

2021

Begroting 2021 na 

wijzigingen
Rekening 2021
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Structurele begrotingsruimte 
Het verloop van de (structurele) begrotingsruimte in 2021 was als volgt: 
 

 
 

Structurele reservemutaties 

 
 

EMU saldo 

 

Structureel saldo primitieve begroting 155

Begrotingswijziging 10 december 2020 - 40

Begrotingswijziging 18 februari - 66

Begrotingswijziging 25 maart - 7

Begrotingswijziging 24 juni - 476

Begrotingswijziging 23 september - 9

Begrotingswijziging 16 december 1.164

Structureel saldo begroting 2021 721

Structurele begrotingsruimte Begroting 2021

PRG Structurele reservemutaties Reserve Begroting Jaarrekening

2021 2021

2 Correctie storting agv afschrijvingen Afschrijvingen MN 1.607       1.718

3 Correctie storting agv afschrijvingen Afschrijvingen MN 27            29

Totaal structurele reservemutaties 1.634       1.747             

EMU-saldo Begroting Jaarrekening

2021 2021

Berekend EMU-saldo -11.269 -9.659
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Programma 1 bestuur 

 
 
Programma 2 Woon- en leefomgeving 

 

Incidentele posten
Lasten 

2021

Baten               

2021

Reserve-

mutaties

Corona - Verkiezingen 36

Totaal programma 1 Bestuur 36

Investeringen
Begroot t/m 

2021

Rekening 

2021

Geboekt 

t/m 2021

Grote kruising N210 - doorstroom- en reconstructie 15.123 7.724 13.251

Toiletvoorziening park Middenwetering 100 50 50

Vervanging slagbomen, wegmarkering, roodlichtcam. 245

Vervanging vangrailconstructies 5

Vervanging kleine zoutstrooiers 50 42 42

Vervanging camera Stormpolder(brug) 46 18 18

Kosten bruggen 2021 93 30 30

Onderhoud fietstunnel weth. Hoogendijk 40 30 30

Vervanging deel talud uitzichtpunt 31 27 27

Vervanging balustrade/leuningen aanbrug Algerabrug 298

Geluidschermen N210 375

Vervanging snelheidsdisplays en toeristische wegw. 27

Vervanging ponton/aanlegsteiger Waterbus 45 2 2

Vervanging toplaag aanbrug Algerabrug 132 56 56

Kosten herstrating 9.594 9.173 9.173

Vervanging WACO-duikers 374 19 89

Installaties en verlichting fonteinen 22

Baggeren en monitoring waterkwaliteit 25

Totaal programma 2 Woon- en leefomgeving 26.624 17.170 22.767

Programma 2 Woon- en leefomgeving
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Programma 3 Samenleven 

 
 

Incidentele posten
Lasten 

2021

Baten               

2021

Reserve-

mutaties

REW subsidie en subsidie advies warmtevisie 277 132 148

Kosten voor RREW subsidie 198 205

Corona - Veiligheid 23 11

Corona - Beheer en onderhoud 19

Tractiemiddelen wegens corona 9

Bomenbeheer corona 9

Totaal programma 2 Woon- en leefomgeving 535 348 148

Investeringen
Begroot t/m 

2021

Rekening 

2021

Geboekt 

t/m 2021

Diverse inventaris de Tuyter 172 7 7

Akoestische voorzieningen de Tuyter 300 7 291

Sloop gebouw 't Onderdak 360 21 343

Vervanging ballenvangers 15

Aanleg padelbanen TCK 120 2

Groot onderhoud hekwerk, bestrating, etc. TVL 224 -25 118

Aanleg/vervanging skateboardbaan/free-run-park 105

Herstel schade vloeren Krimpenerwaardcollege 432 432

Aanpassing speelplaatsen n.a.v. uitvoeringsprogramma 

speelruimte
1.055 206 498

Voorbereidingskrediet uitvoering IHP 1.000 16 49

Uitbreiding de Wegwijzer 854

Onderwijshuisvesting OBS Groeiplaneet 1.145 168 168

Totaal programma 3 Samenleven 5.781 833 1.478

Programma 3 Samenleven
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Incidentele posten
Lasten 

2021

Baten               

2021

Reserve-

mutaties

Subsidievaststellingen 2020:

vaststellingen 2020 budgetsubsidies Madelief -66

vaststellingen 2020 budgetsubsidies Ref. KO -38

vaststellingen 2020 budgetsubsidies Kinderdam -20

vaststellingen 2020 budgetsubsidies Muziekschool -59

Restitutie 2020 Trouw aan Oranje -22

Restitutie 2020 Adviesraden -3

Kosten coronacrisis perspectief voor jeugd 29

Noodopvang kinderopvang corona 4

Economie -zondagopenstelling 15 15

Voucher huishoudens corona 305

Woonzorganalyse 24

Vastgoedeigenaren Crimpenhof 17 20

Onderzoek technische staat zwembad 25

MHCK - geluidhinder planken 15

SPUK Sport 1.200 1.200

Totaal programma 3 Samenleven 1.386 1.220 55
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Programma 4 Preventie 

 
 
Programma 5 Basishulp 

 
 
  

Incidentele posten
Lasten 

2021

Baten               

2021

Reserve-

mutaties

Subsidievaststellingen 2020:

vaststelling 2020 BAVO -16

vaststelling 2019 indigo -17

vaststelling 2020 contour de twern -8

vaststellingen 2020 budgetsubsidies Kwadraad -21

Vaststelling 2020 coulance regeling CJG -60

vaststellingen 2019 budgetsubsidies SJJMH -8

vaststellingen 2020 budgetsubsidies psychologenpraktijk -9

Corona vaccinatie locatie 280 261

Kosten coronacrisis 26

Inclusie 25

Totaal programma 4 Preventie 167 261 25

Incidentele posten
Lasten 

2021

Baten               

2021

Reserve-

mutaties

Specifieke uitkering grote gezinnen 54 33

Totaal programma 5 Basishulp 54 33
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Programma 6 Individuele hulp 

 
 
Programma 7 Dienstverlening 

 

Incidentele posten
Lasten 

2021

Baten               

2021

Reserve-

mutaties

TOZO regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers)
764 764

TONK regeling (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke 

kosten)
58

Regeling meerkosten corona 125

Afwikkeling BTW compensatiefonds re-integratie 2012-

2020
-153

KOTA verantwoording 2020 en 2021 263 263

Eindafrekening 2020 GRJR 80

Afrekening Promen WSW bijdragen 2019 en 2020 -76

Eindafrekening resultaat 2020 Promen -67

Afrekening resultaat 2020 bedrijfsvoering Soza -40

Dekking amendement stichting leergeld 18

Totaal programma 6 Individuele hulp 953 1.027 18

Investeringen
Begroot t/m 

2021

Rekening 

2021

Geboekt 

t/m 2021

Kosten riolering - voorziening 8.740 1.700 1.700

Kosten riolering - klimaatadaptatie 2.772 2.214 2.214

Wijziigng afvalinzameling hoogbouw/dijklinten 90 45 45

Aanpak hondenpoep 50 19

Onderhoud vastgoed; niet sportaccommodaties 71 11 11

Onderhoud vastgoed; sport(velden) en -accomm. 64 63 63

Totaal programma 7 Dienstverlening 11.787 4.035 4.053

Programma 7 Dienstverlening
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Overhead 

 
 
Overig 

 

Incidentele posten
Lasten 

2021

Baten               

2021

Reserve-

mutaties

Corona - sportaccomodaties 35 127

Afwikkeling BCF begraafplaatsen 973 973

Korting DVO cyclus 2020 71

E-dienstverlening 14

Restant sloop 't Onderdak 21

Totaal programma 7 Dienstverlening 1.008 197 1.008

Investeringen
Begroot t/m 

2021

Rekening 

2021

Geboekt 

t/m 2021

Nieuwbouw op terrein Stormsweg 9 (v. Utrechtweg 36a) 488 334 405

Totaal programma Overhead 488 334 405

Programma Overhead

Incidentele posten
Lasten 

2021

Baten               

2021

Reserve-

mutaties

Corona vergoeding Rijk 1.656

Wachtgeld verplichtingen 164 169

Rentebaten tegoed SVn 454 -454

Archief en duurzaam digitaal (bouwvergunningen 2003-

2010)
40

Organisatie ontwikkeling 87

Advies inzet enecogelden 10

Totaal overig 164 2.110 -148
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Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000
Afwijking 

x € 1.000

Voordeel / 

nadeel

Lasten Programma 1 Bestuur

Bestuur

- Wachtgeld wethouders (93.000 voordeel)

- Onttrekking pensioenvoorziening wethouders (164.000 voordeel)

- Minder kosten college B&W (27.000 voordeel)

292 voordeel

Middelen -16 nadeel

Baten Programma 1 Bestuur

Bestuur

Middelen

Lasten Programma 2 Woon- en leefomgeving

Veiligheid -1 nadeel

Duurzaamheid 7 voordeel

Mobiliteit en bereikbaarheid 28 voordeel

Beheer en onderhoud

Betreft een voordeel op diverse kostensoorten (advies, schade, 

onderhoud etc,) van totale budgetten binnen beheer en onderhoud 

van openbare ruimte. Het gaat met name om budgetten van straten 

en pleinen, tractiemiddelen, openbaar groen en straatvegen.

160 voordeel

Ruimtelijke ontwikkeling
Betreft projecten MPG (centrum-zuid en hogere afboeking kosten 

groene fase).
-1.316 nadeel

Baten Programma 2 Woon- en leefomgeving

Veiligheid -3 nadeel

Duurzaamheid -18 nadeel

Mobiliteit en bereikbaarheid -3 nadeel

Beheer en onderhoud 38 voordeel

Ruimtelijke ontwikkeling Betreft project De Wilgen (laatste kavel verkoop 2021). 420 voordeel
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Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000
Afwijking x 

€ 1.000

Voordeel / 

nadeel

Lasten Programma 3 Samenleven

Jeugd 27 voordeel

Als gevolg van corona is er minder gebruik gemaakt van de regeling 

OV67+ in 2021 (29.000).

Het restant wordt veroorzaakt door overige kleine verschillen (21.000).

Recreatie en evenementen -8 nadeel

Sport

De voornaamste oorzaken zijn lagere lasten van voormalig personeel 

en advieskosten bij het zwembad (totaal 44.000), alsmede lagere 

personeellasten huidig personeel bij de overdekte accommodaties 

(13.000). Door corona is het zwembad twee periodes gesloten 

geweest waardoor Optisport verlies heeft geleden. Bij het Rijk is 

hiervoor een “specifieke uitkering” door de gemeenten aangevraagd, 

waarbij één van de voorwaarden was, dat de ontvangen uitkering 

daadwerkelijk aan de verlieslijdende partij moest worden uitgekeerd(1,2 

miljoen).

-1.173 nadeel

Cultuur 36 voordeel

Wonen 6 voordeel

Economie Betreft project WC De Korf uit MPG. 122 voordeel

Baten Programma 3 Samenleven

Jeugd 3 voordeel

Maatschappelijke ondersteuning -5 nadeel

Recreatie en evenementen

Sport

Door corona is het zwembad twee periodes gesloten geweest. Dit 

heeft geleid tot verlies bij Optisport. Bij het Rijk is

hiervoor een “specifieke uitkering” aangevraagd door de gemeente. 

Op basis van de beide periodes is door Optisport 

aangegeven hoe hoog het exploitatieverlies is geweest (1,2 miljoen) 

Eén van de voorwaarden bij de aanvraag betreft de verplichting om het 

bedrag ook daadwerkelijk ten goede te laten

komen van de verlieslijdende partij.

1.242 voordeel

Cultuur -5 nadeel

Wonen 

Economie
Betreft project Stormpolderdijk (geplande verkoop woning is niet 

doorgegaan)
-130 nadeel

Maatschappelijke ondersteuning 50 voordeel
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Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000
Afwijking x 

€ 1.000

Voordeel / 

nadeel

Lasten programma 4 Preventie

Jeugd 5 voordeel

Maatschappelijke ondersteuning 34 voordeel

Volksgezondheid -2 nadeel

Baten programma 4 Preventie

Jeugd -6 nadeel

Maatschappelijke ondersteuning

Volksgezondheid 1 voordeel

Lasten programma 5 Basishulp

Jeugd 8 voordeel

De kosten ICT voor de toegang zijn hoger dan begroot. De hogere 

kosten over 2021 hebben 2 oorzaken: ten eerste zijn de kosten per 

medewerker flink toegenomen in 2021, ten tweede is het wijkteam in 

2021 sterk gegroeid. Met beide ontwikkelingen is geen rekening 

gehouden in de begroting 2021 (-59.000). 

Er is een nadeel van € 25.000 op het budget voor het Krimpens 

sociaal team, vanwege een iets hogere inzet op complexe 

volwassenen problematiek (-25.000).

Baten programma 5 Basishulp

Jeugd

Maatschappelijke ondersteuning

-85Maatschappelijke ondersteuning nadeel
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Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000
Afwijking x 

€ 1.000

Voordeel / 

nadeel

Lasten Programma 6 Individuele hulp

Wij hebben de definitieve jaarrekening 2021 van de GRJR ontvangen. 

Het resultaat voor de GRJR totaal is 20,8 miljoen nadelig. Op basis 

van ons inlegpercentage is ons aandeel hierin € 500.000, bestaand uit 

een bedrag voor reguliere zorgkosten en voor meerkosten corona. Dit 

is dus geen afrekening op basis van het werkelijke verbruik in Krimpen 

aan den IJssel. Op basis van de vlaktakssystematiek volgt deze 

later.Voor deze meerkosten corona hadden wij al wel een bedrag 

begroot van € 37.000 (-463.000).

Er is een nadeel op de lokale inkoop jeugdzorg. Dit komt door 

verschuiving van de regionaal ingekochte specialistische jeugdhulp 

naar lokaal. Het komt ook voor dat de lokale jeugdhulp wordt ingezet, 

omdat de regionaal ingekochte zorgaanbieders lange wachttijden 

hebben. Daarnaast is er sprake van toename van jeugdigen in zorg, 

met name veroorzaakt door de effecten van Corona (-352.000) . 

Het restant wordt veroorzaakt door overige kleine verschillen

(5.000).

-810Jeugd nadeel



 

 

           170 

Vers 

jaar 

B&l 

Prog 
B&l 

Over

hev 
Kern P § 

 

€ 

     Verschillenanalyse jaarrekening 

B Recht 

Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000
Afwijking x 

€ 1.000

Voordeel / 

nadeel

Lasten Programma 6 Individuele hulp

Er is sprake van een onterechte aframing van budget voor het 

leerlingenvervoer in de begrotingswijziging van december 2021. De 

werkelijke kosten blijken op het niveau van de primitieve begroting uit te 

komen. Dat is verkeerd ingeschat bij het opstellen van de prognose 

van de totale kosten leerlingenvervoer voor de decemberwijziging 

2021 (-41.000).

Op de hulp bij het huishouden is minder uitgegeven dan begroot. Dit is 

te verklaren door effecten van Corona-pandemie op de inzet van zorg: 

door de ziekte van personeel en klanten zijn minder uren geleverd 

(57.000).

Er is als gevolg van de nieuwe terugkoopregeling sprake van een 

verschuiving in het budget tussen de baten en lasten binnen dit 

beleidsthema. Dit zorgt voor een nadeel op de lasten van 

vervoersvoorzieningen. Hiermee was nog geen rekening gehouden in 

de begroting (-103.000).

Bij de dagbesteding is sprake van een nadeel. Dit komt enerzijds door 

een toename van het aantal klanten. Anderzijds is de 

verzilveringsgraad van de indicaties mede door Corona moeilijk in te 

schatten (-35.000).

Het restant wordt veroorzaakt door overige kleine verschillen (14.000).

Er is als gevolg van de eindafrekeningen van de WSW bijdragen en het 

resultaat van voorgaande 2019 en 2020 door Promen sprake van een 

voordeel (86.000). 

Er is rekening gehouden met een verwacht voordeel op basis van de 

conceptjaarrekening van Prowork 2021 (10.000).

Er is sprake van een voordeel op het participatiebudget. Als gevolg 

van de coronamaatregelen konden reïntegratietrajecten pas later in het 

jaar starten en was er sprake van een vertraging in de intake (27.000).

Het restant wordt verklaard door de BTW systematiek op het 

participatiebudget in onze begroting (61.000).

-171 nadeelMaatschappelijke ondersteuning

188Werk voordeel
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Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000
Afwijking x 

€ 1.000

Voordeel / 

nadeel

Lasten Programma 6 Individuele hulp

Het restant wordt verklaard door overige kleine verschillen (17.000).

De werkelijke uitgaven voor de bijstandsuitkeringen vallen lager uit in 

2021, dan in de prognose van de Q3 rapportage van GRIJ werd 

verwacht (283.000).

Wij hebben van het Rijk via de specifieke uitkering TOZO (Tijdelijke 

overbruggingsregeling zelfstandig ondernermers) een bedrag van             

€ 1.250.000 ontvangen. Hiervan is € 505.000 niet besteed (505.000).

Door de afwikkeling van dubieuze debiteuren bij de afdeling sociale 

zaken is er sprake van een nadeel (-77.000.)

Het restant van wordt verklaard door overige kleine verschillen (8.000).

Minima 26 voordeel

Baten Programma 6 Individuele hulp

Jeugd -6 nadeel

Maatschappelijke ondersteuning

Er is sprake van een verschuiving in het budget tussen de baten en 

lasten binnen dit beleidsthema. Wij hebben van Welzorg een bedrag 

van € 68.000 ontvangen als onderdeel van de nieuwe 

terugkoopregeling voor rolstoelen en een bedrag van € 39.000 voor 

vervoersvoorzieningen (107.000).

104 voordeel

Werk

Inkomen 728 voordeel
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Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000
Afwijking x 

€ 1.000

Voordeel / 

nadeel

Baten Programma 6 Individuele hulp

Doordat de werkelijke uitgaven voor de bijstandsuitkeringen lager 

uitvallen, wordt ook het tekort voor onze gemeente op de 

Rijksmiddelen kleiner. Hierdoor kunnen wij niet een bedrag van                  

€ 133.000 terugvragen via de vangnetuitkering, maar een bedrag van     

€ 80.000 (-53.000).

Wij hebben van het Rijk via de specifieke uitkering TOZO (Tijdelijke 

overbruggingsregeling zelfstandig ondernermers) een bedrag van                

€ 1.250.000 ontvangen in 2021. Hiervan is € 505.000 niet besteed. De 

gemeente heeft echter ook een bedrag van € 19.040 teruggevorderd 

die buiten de TOZO regeling vallen. Dit betreft aanvragen die voor de 

publicatie van de regeling waren verstrekt, maar die uiteindelijk niet 

voldeden aan de bepalingen van de TOZO. Op basis van deze 

gegevens is een bedrag van € 764.000 van de TOZO uitkering in 2021 

aangewend en dient het restant te worden terugbetaald aan het Rijk. 

Dit bedrag is naar de balans geboekt (-468.000).

Wij hebben in onze jaarrekening 2020 rekening gehouden met een 

terug te betalen bedrag van € 2.176.000. Uiteindelijk heeft het Rijk een 

bedrag van € 2.209.000 teruggevorderd over 2020 (-33.000).

Het restant wordt verklaard door overige overige kleine verschillen       

(-15.000).

Minima

De gevolgen van de verantwoording met betrekking tot de 

kinderopvangtoeslagaffaire (KOTA) over 2020 en 2021 in de SISA-

verklaring zijn budgetneutraal in de jaarrekening verwerkt. De kosten 

voor de inzet van eigen personeel zijn via de salariskosten op 

meerdere plekken in de jaarrekening verantwoord, maar de verwachte 

vergoeding voor deze kosten is centraal opgenomen in dit 

beleidsthema (112.000).

112 voordeel

Inkomen -587 nadeel
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Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000
Afwijking x 

€ 1.000

Voordeel / 

nadeel

Lasten Programma 7 Dienstverlening

Dienstverlening

-Burgerzaken diverse leges door Corona verkeerd ingeschat (15.000 

nadeel)

-Bouw en woningtoezicht (95.000 voordeel)

-Handhaving en toezicht (16.000 voordeel)

-Vastgoed (59 voordeel)

183 voordeel

Baten Programma 7 Dienstverlening

Dienstverlening

-Burgerzaken diverse leges door Corona verkeerd ingeschat (68.000 

voordeel)

-Afvalstoffenheffing (45.000 nadeel)

-Lijkbezorgingsrechten (53.000 nadeel)

-51 nadeel

Lasten Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene middelen

Baten Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene middelen

Het is gebruikelijk, dat na de laatste begrotingswijziging van enig jaar 

de decembercirculaire van dat jaar wordt ontvangen. In 2021 heeft dat 

ertoe geleid, dat een extra bedrag van zo'n € 540.000 is ontvangen 

(zie RIB "decembercirculaire 2021"). Daarnaast zijn over de jaren 2018 

t/m 2020 nog extra bedragen ontvangen die eveneens niet geraamd 

zijn (totaal zo'n € 74.000; zie ook dezelfde RIB). Ook de uitkering van 

het deelfonds sociaal domein is in de decembercirculaire nog 

aangepast en dat zorgt voor een extra opbrengst van bijna € 55.000. 

Tenslotte zijn de opbrengsten van de OZB eigenaren en gebruikers 

zo'n € 13.500 hoger dan geraamd en levert de financiering een 

voordeel op van ± € 9.500.

693 voordeel
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Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000
Afwijking x 

€ 1.000

Voordeel / 

nadeel

Lasten Reservemutaties

Reservemutaties

De storting in de reserve overrente uit de verkoop van de aandelen 

Eneco in de gelijknamige bestemmingsreserve geeft een nadeel van € 

2,5 miljoen. Het raadsbelsuit van 10 december 2020 is niet verwerkt in 

een begrotingswijziging. 

-2.166 nadeel

Baten Reservemutaties

Reservemutaties

Net als bij de lasten zorgt ook bij de baten het niet in een 

begrotingswijziging verwerkte besluit m.b.t. de reserve overrente voor 

het grootste verschil. Dat betreft hier een voordeel van € 2,5 miljoen, 

te weten de onttrrekking uit de reserve Eneco. Voor het overige zorgen 

nog enkele voor- en nadelen voor de rest van het genoemde voordeel 

bij de reservemutaties. 

2.938 voordeel

Lasten Overhead

Overhead

Op salarislasten is 35K voordeel, op de overige personeelslasten is 

26K voordeel. Komt door personeelsverloop en corona. 

Op de urenverdeling is 225K nadeel ontstaan door minder gemaakte 

uren op investeringen en grondexploitaties.

Op inhuur is 93K nadeel, combinatie van spanning op arbeidsmarkt en 

langer doorlopen contracten.

Op ICT zijn aanvullende kosten gemaakt, resulterend in een nadeel van 

64K (waaronder niet compensabele BTW).

Diverse kleine verschillen oplopend tot 42K.

-389 nadeel

Baten Overhead

Overhead -19 nadeel
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Bij de begrotingswijziging van december 2020 zijn middelen overgeheveld naar 2021. De daadwerkelijke realisatie van de nog uit te voeren prestaties 
zou naar verwachting in 2021 plaatsvinden. 
Hieronder is kort weergegeven hoe de uitvoering hiervan in 2021 is verlopen. 
 

 

Omschrijving Overheveling Uitvoering

Geluidswerende maatregelen 

Ouverturelaan
45

De middelen zijn overgeheveld naar 2022.

Baggeren 68 De middelen zijn overgeheveld naar 2022.

Dekking motie Open over depressiviteit 10
In 2021 heeft een tentoonstelling plaatsgevonden over Open over depressiviteit. De 

gemaakte kosten bedroegen € 9.000.

DUVO middelen 47
De overgehevelde DUVO middelen zijn volledig ingezet op het budget voor lokale 

jeugdhulp in 2021.

Specialistische jeugdhulp 83

De middelen van het transformatiefonds zijn ingezet voor 0,2fte voor een 

loketmedewerker voor een bedrag van € 25.000. Daarnaast is er voor SPAN 

(specialistisch ambulant netwerk) een bedrag van € 23.000 beschikbaar gesteld. Er is    

€ 8.000 ingezet voor een pilot op schoolmaatschappelijk werk en € 6.000 voor het 

project JIM (Jouw ingebrachte Mentor). Daarnaast is een bedrag van € 20.000 

overgeheveld naar 2022.

75 jaar vrijheid 15 De middelen zijn overgeheveld naar 2022.

Digitaliseren archief (nieuw beleid) 110
Slechts gedeeltelijk kunnen uitvoeren vanwege corona. Van het totaal budget 

(overheveling 2021 en regulier) is € 100.000 overgeheveld naar 2022.

Dienstverlening (nieuw beleid) 35 Betreft het E-loket, deze werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Duurzaamheid (nieuw beleid) 128
Er is in 2021 € 17.000 ingezet voor een adviseur Windenergie en € 111.000 voor 

regeling reductie energie (RRE).

Implementatie omgevingswet 47 De omgevingswet was (wederom) uitgesteld, de middelen zijn vrij gevallen in het saldo.

Onderzoek exploitatie Tuyter 15 Het onderzoek is uitgevoerd.

Opleidingsbudget Tuyter 14
Door corona en flinke wisselingen in het team is het niet gelukt om het budget in 2021 

uit te geven.
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Financiële structuur
Rekening 

2020

Begroting 2021 

na wijz

Rekening 

2021

Lasten 76.914 79.120 81.183

Baten 106.011 80.312 82.091

Gerealiseerd saldo van baten en lasten 29.097 1.192 908

Mutaties reserves -29.961 336 1.107

Gerealiseerd resultaat -864 1.527 2.015

Kerngegevens Eenheid 2021

Woonruimten woonruimten 12.648

WOZ-waarde woningen € 1 mln 3.624.500

WOZ-waarde niet-woningen € 1 mln 472.500

Inwoners personen 29.410

Jongeren (< 18 jaar) personen 6.170

Ouderen (> 65 jaar) personen 7.173

Ouderen (75 - 85 jaar) personen 2.499

Huishoudens met laag inkomen huishoudens 3.422

Huishoudens (particulier) huishoudens 12.415

Minderheden personen 1.485

Eenouderhuishoudens huishoudens 1.063

Bijstandontvangers personen 492

Uitkeringsontvangers, incl. bijstand personen 1.449

Leerlingen VO personen 1.239

Oppervlakte land hectaren 767

Oppervlakte binnenwater hectaren 128

Oppervlak bebouwing woonkern hectaren 121

Opp. bebouwing buitengebied hectaren 9

Slechte bodem percentage 1,41

Bedrijven vestigingen 2.648
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Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een 
belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Besluit 
accountantscontrole decentrale overheden (Bado) wordt 
begrotingsrechtmatigheid omschreven als: 
 
‘Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten 
en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen 
binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee 
samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting 
zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn 
vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen 
te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de 
toereikendheid van het begrotingsbedrag, evenals het begrotingsjaar 
van belang zijn.’ 
 
Er zijn een aantal verschillende begrotingsoverschrijdingen te 
onderscheiden. Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen, 
volgens de Commissie BBV, ten minste de volgende “soorten” 
begrotingsafwijkingen worden onderkend: 

 
 
In de volgende tabel is per programma de lastenoverschrijding ten 
opzichte van de begroting per “soort” begrotingsafwijking 
weergegeven. De toelichting per “soort” begrotingsafwijking is hiervoor 
weergegeven. Zoals uit het overzicht van baten en lasten blijkt, is bij 
de programma 2 de ramingen van de lasten overschreden. In principe 
kan dit consequenties hebben voor het accountantsoordeel over de 
begrotingsrechtsmatigheid in de jaarrekening en jaarverslag. 
Aangezien een lastenoverschrijding op programmaniveau een saldo is 
van meerdere programmaonderdelen, is het mogelijk dat de nadere 

Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen 

kunnen tenminste de volgende “soorten” 

begrotingsafwijkingen worden onderkend

Onrechtmatig, 

maar telt niet 

mee voor het 

oordeel

Onrechtmatig, 

en telt mee 

voor het 

oordeel

1. Budgetoverschrijdingen betreffende activiteiten die 

niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor 

men geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft 

X

2. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het 

bestaande beleid, maar waarbij de accountant 

ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet 

X

3. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels 

worden gecompenseerd door direct gerelateerde 
X

4. Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie) 

regelingen

X

5. Kostenoverschrijdingen die worden 

gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct 

gerelateerd zijn

X

6. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten 

welke achteraf als onrechtmatig moeten worden 

beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader 

onderzoek van de subsidieverstrekker, 

belastingdienst of een toezichthouder blijkt6a. Voor zover geconstateerd na 

verantwoordingsjaar

X

6b. Voor zover geconstateerd tijdens 

verantwoordingsjaar

X

7. Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten 

waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden 

via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het 

jaar zelf of pas in de volgende jaren7a. Voor zover afschrijvings- en financieringslasten in 

latere jaren
X

7b. Voor zover jaar van investeren X
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uitsplitsing van de overschrijdingen kan leiden tot een hoger bedrag 
aan overschrijdingen dan het saldo op het programma. Op bepaalde 
programmaonderdelen zijn ook lagere lasten dan begroot gerealiseerd. 
Deze zijn in het kader van de beoordeling van de 
begrotingsrechtmatigheid buiten beschouwing gelaten tenzij deze 
relevant zijn voor de beoordeling. 
 

 
 
Bij programma 2 is sprake van een kostenoverschrijding die 
voornamelijk wordt veroorzaakt door :  

- projecten in het MPG (centrum-zuid en hogere afboeking 
kosten groene fase).  

Bij programma 3 is er sprake van een kostenoverschrijding dat wordt 
veroorzaakt door de SPUK voor het zwembad. 
 
Bij programma 5 is sprake van kostenoverschrijding: 

- € 59.000 vanwege hogere ICT kosten voor Krimpens Sociaal 
Team (6a); 

- € 25.000 vanwege een iets hogere inzet op complexe 
volwassenen problematiek (6b). 

 
Bij programma 6 is sprake van een kostenoverschrijding door het 
rekening resultaat van de GRJR voor 2021. 
 
Bij Overhead is sprake van een kostenoverschrijdingen die worden 
veroorzaakt door: 

- Op de urenverdeling is € 225.000 kostenoverschrijding 
ontstaan door minder gemaakte uren op investeringen en 
grondexploitaties; 

- Op inhuur is € 93.000 kostenoverschrijding door spanning op 
de arbeidsmarkt en het langer doorlopen van contracten; 

- Op ICT zijn aanvullende kosten gemaakt, resulterend in een 
kostenoverschrijding van € 64.000 (waaronder niet 
compensabele BTW). 

 
Bij Algemene dekkingsmiddelen is sprake van een 
kostenoverschrijding, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:  

- Storting van de reserve Overrente van € 2,45 miljoen 
(kostenoverschrijding); 

- Voorlopig saldo begroting 2021 van 1,53 miljoen 
(kostenonderschrijding). 
 

Er is geen sprake van een overschrijding op investeringen, zoals blijkt 
uit de investeringsoverzichten op de programma’s. 

Programma x € 1.000
Over-/onder-

schrijding
Toelichting begrotingsrechtmatigheid

Programma 1 Bestuur

Lasten 276 Onderschrijding

Programma 2 Woon- en leefomgeving

Lasten -831 Overschrijding Zie tabel rechtmatigheidscontrole punt 3

Programma 3 Samenleven

Lasten -940 Overschrijding Zie tabel rechtmatigheidscontrole punt 3

Programma 4 Preventie

Lasten 37 Onderschrijding

Programma 5 Basishulp

Lasten -77 Overschrijding Zie tabel rechtmatigheidscontrole punt 6a en 6b

Programma 6 Individuele hulp

Lasten -38 Overschrijding Zie tabel rechtmatigheidscontrole punt 6a

Programma 7 Dienstverlening

Lasten 190 Onderschrijding

Overhead

Lasten -389 Overschrijding Zie tabel rechtmatigheidscontrole punt 6b

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Lasten -929 Overschrijding Zie tabel rechtmatigheidscontrole punt 3
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Baten en lasten taakvelden 

        Bijlagen 

Rapportage interbestuurlijk 

toezicht 
SISA bijlage 



Taakveld Baten of 

lasten

Primitieve 

begroting

Begroting na 

wijziging

Rekening 2021

0.1 Bestuur Lasten 1.972.317 1.979.974 1.689.025

0.10 Mutaties reserves Baten -831.131 -13.492.826 -16.431.053

Lasten 2.303.339 13.157.181 15.323.569

0.11 Res. v.de rek. van baten lasten Lasten 0 0 2.296.846

0.2 Burgerzaken Baten -318.273 -305.124 -373.595

Lasten 564.032 650.629 665.839

0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden Baten -243.157 -253.197 -285.725

Lasten 146.954 167.485 135.009

0.4 Overhead Baten -392.817 -442.817 -423.441

Lasten 9.067.548 8.968.706 9.357.725

0.5 Treasury Baten -494.550 -928.088 -937.353

Lasten 62.374 286.880 286.386

0.61 OZB woningen Baten -3.735.029 -3.735.029 -3.744.077

Lasten 233.423 243.423 269.810

0.62 OZB niet-woningen Baten -2.178.190 -2.178.190 -2.185.614

Lasten 19.102 19.102 18.288

0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds Baten -46.331.840 -49.026.221 -49.693.586

Lasten 255.190 15.492 9.159

0.8 Overige baten en lasten Baten -3.907 -348.509 -330.483

Lasten 346.093 2.226.782 685.017

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Lasten 0 9.463 9.463

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Baten -110.813 -115.015 -114.560

Lasten 1.549.652 1.557.413 1.580.890

1.2 Openbare orde en veiligheid Baten -7.430 -19.430 -14.124

Lasten 837.733 891.511 862.829

2.1 Verkeer en vervoer Baten -226.597 -264.922 -268.540

Lasten 3.484.902 3.353.639 3.235.948

2.2 Parkeren Baten -13.314 -13.314 -13.951

Lasten 16.193 16.193 17.045

2.3 Recreatieve havens Baten 0 0 -1

Lasten 923 1.473 1.458

2.4 Economische havens en waterwegen Baten -66.606 -66.606 -69.969

Lasten 69.307 69.112 51.577

2.5 Openbaar vervoer Lasten 15.699 12.699 13.723

3.1 Economische ontwikkeling Baten 0 -20.000 -20.000

Lasten 217.643 552.618 557.290

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Baten 0 -124.848 0

Lasten 0 124.849 0

3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen Baten -39.225 -34.225 -25.353

Lasten 25.255 25.255 33.016

4.1 Openbaar basisonderwijs Lasten 31.134 31.134 31.175

4.2 Onderwijshuisvesting Lasten 1.389.402 1.382.054 1.378.677

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Baten -611.171 -464.598 -456.183

Lasten 1.614.030 1.337.546 1.367.369

5.1 Sportbeleid en activering Baten 0 -60.142 -65.101

Lasten 491.804 600.796 593.660

5.2 Sportaccommodaties Baten -906.386 -906.285 -886.905

Lasten 2.457.345 2.488.456 2.377.305

5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. Baten -1.060.324 -997.352 -991.112

Lasten 2.170.951 2.249.233 2.227.595

5.4 Musea Lasten 211.758 214.389 207.556

5.5 Cultureel erfgoed Lasten 22.187 22.187 23.827

5.6 Media Lasten 606.365 606.365 605.742

5.7 Openbaar groen en recreatie Baten -343.935 -288.011 -291.199

Lasten 2.612.491 2.658.085 2.614.963

6.1 Samenkracht en burgerparticip. Baten -276.244 -320.657 -317.875

Lasten 2.205.716 2.077.567 1.940.937

6.2 Wijkteams Baten 0 -198.137 -315.607

Lasten 3.551.150 3.737.213 3.812.053

6.3 Inkomensregelingen Baten -6.947.390 -8.740.047 -8.079.339

Lasten 10.060.765 12.316.663 11.521.812

6.4 Begeleide participatie Lasten 2.361.066 2.274.066 2.177.890

6.5 Arbeidsparticipatie Lasten 837.348 771.370 679.460

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Baten 0 0 -69.505

Lasten 626.079 547.529 595.474

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Baten -209.136 -209.136 -244.090

Lasten 5.541.361 5.914.184 6.003.664

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Lasten 6.427.710 7.135.175 7.642.462

6.82 Geëscaleerde zorg 18- Lasten 1.567.848 1.567.848 1.567.848
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Taakveld Baten of 

lasten

Primitieve 

begroting

Begroting na 

wijziging

Rekening 2021

7.1 Volksgezondheid Baten -3.137 -264.000 -263.878

Lasten 1.160.140 1.375.789 1.380.120

7.2 Riolering Baten -3.603.846 -3.583.846 -3.632.215

Lasten 2.696.219 2.637.035 2.641.518

7.3 Afval Baten -5.046.384 -5.123.124 -5.048.249

Lasten 3.844.904 3.881.404 3.866.726

7.4 Milieubeheer Baten -3.253 -6.000 -5.471

Lasten 589.701 610.002 615.888

7.5 Begraafplaatsen en crematoria Baten -531.368 -539.512 -486.816

Lasten 493.737 1.501.543 1.516.616

8.1 Ruimte en leefomgeving Baten -130.937 -84.449 -113.192

Lasten 268.913 228.015 272.783

8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) Baten -713.762 -285.478 -676.662

Lasten 343.839 650.152 1.919.846

8.3 Wonen en bouwen Baten -578.451 -365.505 -341.733

Lasten 586.961 658.961 533.681
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RAPPORTAGE INTERBESTUURLIJK TOEZICHT OVER 2021

 

Financiën 
Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht in de 

begroting 2022 en/of het laatste jaar van de 

meerjarenraming 2023-2025

U kunt voor deze informatie gebruik maken van het IBT 

daschboard waarin wij de uitkomst van het financieel 

toezicht in januari 2022 zullen publiceren.

Groen, 

Oranje of 

Rood (cel 

inkleuren)

Is er reden voor extra aandacht? ja/nee

Ruimtelijke ordening

De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast 

aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland.

Voor 2021 geldt nog deze 'oude' indicator. In 2022 wordt 

gekeken of de gemeente over grondgebied-dekkende 

bestemmingsplannen beschikt en of deze voldoen aan 

de Omgevingsverordening. 

(zie Uitvoringsprogramma IBT 2022)

Groen, 

Oranje of 

Rood (cel 

inkleuren)

Is er reden voor extra aandacht? ja

Omgevingsrecht 

Voor zowel de milieutaken als de bouw- en 

woningtoezichtstaken beschikt uw gemeente over een 

actueele uitvoerings- en handhavingsstrategie. De raad is 

binnen trwee maanden na vaststelling ervan hierover 

geïnformeerd.

Het uitvoeringsprogramma 2021 is voor 1 februari 2021  

door het college van B&W vastgesteld en de raad is 

hierover voor 15 juli 2021 geïnformeerd.

De evaluatierapportage 2020 is voor 15 juli 2021 door het 

college van B&W vastgesteld en de raad is hierover voor 

1 oktober 2021 geínforemeerd.

De termijnen in deze indicator zijn vooruitlopend op het 

Uitvoeringsprogramma 2022 versoepeld. De provincie 

is bezig met een 'nulmeting'. De uitkomsten worden 

uiterlijk in februari op het IBT-dashboard gepunliceerd. 

U kunt desgewenst gebruik maken van deze gegevens.

oranje 

Is er reden voor extra aandacht? ja

Monumentenzorg

De gemeente heeft een adviescommissie die adviseert 

over uit te voeren werken aan (rijks)monumenten op grond 

van de Monumentenwet en de samenstelling is deskundig.

Is er reden voor extra aandacht? ja/nee

Archief- en informatiebeheer
Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op 

orde.

Is er reden voor extra aandacht? ja/nee

Huisvesting Vergunninghouders
Gevraagde informatie Stand van zaken

Achterstand per 1 januari 2021 11

Fase interventieladder op 1 januari 2021 afspraken 

makenover acties en 

termijnen

Taakstelling eerste halfjaar 2021 23

In het eerste halfjaar 2021 gehuisveste vergunninghouders 16

Achterstand per 1 juli 2021  
(doorhalen wat niet van toepassing is)

18

Fase interventieladder op 1 juli 2021 Afspraken maken 

acties en termijnen 

bestuurlijk

Taakstelling tweede halfjaar 2021 19

In het tweede halfjaar 2021 gehuisveste vergunninghouders obv COA

In het tweede half jaar 2021 gehuisveste vergunninghouders obv 

toegezonden huurcontracten

36

44

Voorsprong per 31 december 2021 
(doorhalen wat niet van toepassing is)

7

Fase interventieladder op 31 december 2021 Taakstelling 

gerealiseerd

Is er reden voor extra aandacht? nee

De geplande activiteiten rond digitalisering zijn in 2021 verder uitgevoerd, waardoor we als 

gemeente weer 'op niveau' zijn. Het verslag verantwoording kwaliteitsmonitor 2021 is samen met 

het Streekarchief opgesteld.

De begroting 2022 vertoont structureel en reëel evenwicht. Dat geldt ook voor alle jaarschijven uit 

de meerjarenraming 2023-2025.

Geen noodzaak tot herziening, de bestemmingsplannen dateren uit 2023.

VRR en DCMR hebben jaar plannen en jaarrekeningen met de verwantwoording. Deze worden via 

de reguliere procedures aangeboden aan de raad. Met betrekking tot bouw en woningtoezicht is 

nog geen standaard rapportage. Medio 2022 wordt een systeem in gebruik genomen die ook 

rapportages kan genereren. De focus binnen bouw en woningtoezicht ligt op nieuwbouw. 

Monumenten(aspecten) in Krimpen aan den IJssel worden van advies voorzien door de Centrale 

Erfgoedcommissie van Dorp, Stad en Land adviseurs ruimtelijke kwaliteit te Rotterdam. Deze 

adviescommissie bezit deskundigheid op alle monumentenzorg-aspecten: bouwhistorie, 

bouwkunde, cultuurhistorie, bouw- en architectuurhistorie, restauratie, landschap/stedenbouw, 

(brand)veiligheid. 

TOELICHTING

TOELICHTING

mbt 

TOELICHTING

De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de 

halfjaartaakstelling en er is geen achterstand.

De provincie beschikt over deze gegevens. U wordt 

hierover per brief geÍnformereerd. Deze gegevens 

worden ook gebruikt voor het IBT-deshboard. U kunt van 

de gegevens in de brief en het IBT-dashboard gebruik 

maken voor uw rapportage.

Groen, 

Oranje of 

Rood (cel 

inkleuren)

Toelichting

In december 2021 heeft een gezin van 8 personen het huurcontract ondertekend, zij zijn 

TOELICHTING

TOELICHTING

nee

na inwwerking treding van de omgevingswet moeren we handhavingsbeleidsplan weer 

actualiseren. 

In het kader van de Omgevingswet zal worden bezien wat een en ander op (langere) termijn 
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Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator

JenV A7 Regeling specifieke uitkering 

tijdelijke ondersteuning 

toezicht en handhaving

Besteding (jaar T-1, 15-31 

december 2020)

Besteding (jaar T, 1 januari-30 

september 2021)

Project afgerond in (jaar T)? 

(Ja/Nee)

Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) 

verantwoord o.b.v. voorlopige 

toekenningen? (Ja/Nee)

Eventuele toelichting als bij de 

vorige indicator “nee” is ingevuld 

Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicator: A7/01 Indicator: A7/02 Indicator: A7/03 Indicator: A7/04 Indicator: A7/05

€ 0 € 34.022 Ja Nee

JenV A10 Regeling financiële impuls 

huisvesting grote gezinnen 

vergunninghouders

Besteding aan beleidsdoelstelling 

(jaar T)? 

Cumulatieve besteding aan 

beleidsdoelstelling (t/m jaar T) 

Huisvesting gerealiseerd in (jaar 

T)? (Ja/Nee)

Toelichting als bij één van de 

vorige indicatoren “nee” is 

ingevuld 

Eindverantwoording (Ja/Nee) 

Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicator: A10/01 Indicator: A10/02 Indicator: A10/03 Indicator: A10/04 Indicator: A10/05

€ 53.781 € 53.781 Ja Ja

JenV A12B Incidentele bijdrage 

ondersteuning naleving 

controle op 

coronatoegangsbewijzen

Naam veiligheidsregio Besteding (jaar T) Besteding volgens besluit van de 

veiligheidsregio uitgevoerd 

(Ja/nee) 

Cumulatieve besteding (t/m jaar 

T)

Eindverantwoording (Ja/Nee) 

Veiligheidsregio's
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicator: A12B/01 Indicator: A12B/02 Indicator: A12B/03 Indicator: A12B/04 Indicator: A12B/05

Rotterdam Rijnmond € 0 Nee € 0 Nee

FIN B2 Regeling specifieke uitkering 

gemeentelijke hulp 

gedupeerden 

toeslagenproblematiek

Besteding (T-1) - betreft nog niet 

verantwoorde bedragen over 

2020

Aantal (potentieel) gedupeerden 

(als gemeld door 

Uitvoeringsorganisatie Herstel 

Toeslagen aan de gemeente) 

(jaar T)

Cumulatief aantal (potentieel) 

gedupeerden (als gemeld door 

Uitvoeringsorganisatie Herstel 

Toeslagen aan de gemeente) 

(t/m jaar T)

Besteding (jaar T) werkelijke 

kosten van onderdeel c (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar 

T) werkelijke kosten van 

onderdelen c  (artikel 3)

Gemeenten

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

Indicator: B2/01 Indicator: B2/02 Indicator: B2/03 Indicator: B2/04 Indicator: B2/05

€ 17.429 117 117 € 21.133 € 38.562 

Normbedragen voor a, b en d 

(Ja/Nee) (vanaf 2021)

Normbedrag voor e (Ja/Nee) 

(vanaf 2021)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2
Nee: indicator B2/13 en B2/14  / 

Ja: indicator B2/21 en B2/22

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

Indicator: B2/06 Indicator: B2/07 Indicator: B2/08

Nee Nee Nee

Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1

Aantal uitgewerkte plannen van 

aanpakken (jaar T)

Cumulatief aantal uitgewerkte 

plannen van aanpakken (t/m jaar 

T)

Besteding (jaar T) werkelijke 

kosten van onderdeel a, b en d 

(artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar 

T) werkelijke kosten van 

onderdelen a, b en d (artikel 3)

Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten

Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/09 Indicator: B2/10 Indicator: B2/11 Indicator: B2/12

27 27 € 76.274 € 76.274

Besteding (jaar T) werkelijke 

kosten van onderdeel e (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar 

T) werkelijke kosten van 

onderdelen e (artikel 3)

Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten

Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/13 Indicator: B2/14

€ 89.704 € 89.704 

Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2

Normbedrag onderdeel a x aantal 

(potentieel) gedupeerden

Normbedrag onderdeel a x aantal 

(potentieel) gedupeerden 

cumulatief (t/m jaar T) 

Normbedrag onderdeel b x aantal 

plannen van aanpak

Normbedrag onderdeel b x aantal 

plannen van aanpak (t/m jaar T) 

Normbedrag onderdeel d x aantal 

nazorgtrajecten

Normbedrag onderdeel d x aantal 

nazorgtrajecten (t/m jaar T) 

Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen

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

Indicator: B2/15 Indicator: B2/16 Indicator: B2/17 Indicator: B2/18 Indicator: B2/19 Indicator: B2/20

Normbedrag onderdeel e 

(afhankelijk van aantal 

(potentieel) gedupeerde), indien 

nog niet eerder opgegeven (jaar 

T)

Normbedrag onderdeel e 

(afhankelijk van aantal 

(potentieel)  gedupeerde), indien 

nog niet eerder opgegeven (t/m 

jaar T) 

Keuze normbedragen Keuze normbedragen

Aard controle R Aard controle n.v.t

Indicator: B2/21 Indicator: B2/22

BZK C1 Regeling specifieke uitkering 

Reductie Energiegebruik

Eindverantwoording (Ja/Nee) Aantal woningen dat bereikt is 

met het project (t/m jaar T)

Aantal woningen waar 

energiebesparende maatregelen 

plaatsvinden (t/m jaar T)

Gemeenten

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

Indicator: C1/01 Indicator: C1/02 Indicator: C1/03

Ja 4.858 2.619

Projectnaam/nummer per project Besteding (jaar T) per project Bestedingen (jaar T) komen 

overeen met ingediende 

projectplan (Ja/Nee)

Besteding (jaar T) aan 

afwijkingen

Alleen invullen bij akkoord 

ministerie

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

Indicator: C1/04 Indicator: C1/05 Indicator: C1/06 Indicator: C1/07

1 WoonWijzerBox € 59.323 Ja

2 WoonWijzerScan € 0 

3 Duurzaamheidsvoucher € 0 

4 Voucher gratis woningopname 

voor particuliere woningen die te 

koop aangeboden worden

€ 48.106 Ja

5 Wijkacties gericht op 

energiebesparing

€ 0 

6 Communicatie en monitoring 

acties RRE

€ 444 Ja

Kopie projectnaam/nummer Cumulatieve totale bestedingen 

(t/m jaar T)

Toelichting op afwijkingen Project afgerond in (jaar T)? 

(Ja/Nee)

Deze indicator is bedoeld voor de 

tussentijdse afstemming van de 

juistheid en volledigheid van de 

verantwoordingsinformatie

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

Indicator: C1/08 Indicator: C1/09 Indicator: C1/10 Indicator: C1/11

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1-3-2022
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1 WoonWijzerBox € 232.866 Onderschreiding van 9.134 is 

ingezet voor de overschreidingen 

op projectonderdeel 4. 

Ja

2 WoonWijzerScan € 0 samengevoegd met 1 Ja

3 Duurzaamheidsvoucher € 0 samengevoegd met 1 Ja

4 Voucher gratis woningopname 

voor particuliere woningen die 

te koop aangeboden worden

€ 48.106 Overschreiding van 12.106  is 

eerst bekostigd uit 

onderschreiding andere 

onderdeel 1 en 6 uit het 

projectplan en aangevulgd met 

eigen duurzaamheidsbudget.

Ja

5 Wijkacties gericht op 

energiebesparing

€ 0 Ja

6 Communicatie en monitoring 

acties RRE

€ 4.561 Onderschreiding van 1.439 is 

ingezet voor de overschreidingen 

op projectonderdeel 4. 

Ja

BZK C43 Regeling reductie 

energiegebruik woningen

Beschikkingsnummer/naam Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar 

T)

Aantal bereikte woningen Toelichting Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gemeenten

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

Indicator: C43/01 Indicator: C43/02 Indicator: C43/03 Indicator: C43/04 Indicator: C43/05 Indicator: C43/06

RREW2020-00448902 € 178.346 € 178.346 1.605 De uitvoering van het projectplan 

en het daarbij horende aantal 

bereikte woningen verloopt 

conform planning. Nee

BZK C62 Specifieke uitkering aan 

gemeenten voor 

de bekostiging van de 

kwijtschelding 

van gemeentelijke belastingen 

van 

gedupeerden door de toeslage

naffaire

Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 

2)

Berekening bedrag 

uitvoeringskosten

Gederfde opbrengsten 

(jaar T) die voortvloeien uit het 

kwijtschelden van gemeentelijke 

belastingen

Eindverantwoording (Ja/Nee)

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

Indicator: C62/01 Indicator: C62/02 Indicator: C62/03 Indicator: C62/04

90 € 13.500 € 7.053 Nee

OCW D8 Onderwijsachterstandenbeleid 

2019-2022 (OAB)

Besteding (jaar T) aan 

voorzieningen voor voorschoolse 

educatie die voldoen aan de 

wettelijke kwaliteitseisen 

(conform artikel 166, eerste lid 

WPO) 

Besteding (jaar T) aan overige 

activiteiten (naast VVE) voor 

leerlingen met een grote 

achterstand in de Nederlandse 

taal (conform artikel 165 WPO) 

Besteding (jaar T) aan afspraken 

over voor- en vroegschoolse 

educatie met bevoegde 

gezagsorganen van scholen, 

houders van kindcentra en 

peuterspeelzalen (conform artikel 

167 WPO)  

Opgebouwde reserve ultimo (jaar 

T-1)

Gemeenten

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicator: D8/01 Indicator: D8/02 Indicator: D8/03 Indicator: D8/04

€ 340.960 € 94.237 € 17.200 € 223.467 

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en in 

de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar 

T) overgeboekte middelen 

(lasten) uit de specifieke 

uitkering 

onderwijsachterstandenbeleid 

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en in 

de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar 

T) overgeboekte middelen 

(baten) uit de specifieke uitkering 

onderwijsachterstandenbeleid 

Bedrag Bedrag

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

Indicator: D8/05 Indicator: D8/06 Indicator: D8/07 Indicator: D8/08

1 060542 Gemeente Krimpen Aan 

Den IJssel

€ 0 060542 Gemeente Krimpen Aan 

Den IJssel

€ 0 

OCW D14 Regeling specifieke uitkering 

inhalen COVID-19 gerelateerde 

onderwijsvertragingen

Besteding (jaar T) maatregelen 

artikel 3, lid 2, a t/m e samen 

opgeteld

Besteding (jaar T) voor tijdelijke 

extra huur van bestaande 

huisvesting indien deze extra 

huisvesting nodig is voor de 

uitvoering van maatregelen die 

scholen of gemeenten in het 

kader van het Nationaal 

Programma Onderwijs nemen

Besteding (jaar T) voor 

ambtelijke capaciteit van de 

gemeente of inkoop van 

expertise voor de uitvoering van 

het Nationaal Programma 

Onderwijs

Opgebouwde reserve ultimo (jaar 

T-1)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicator: D14/01 Indicator: D14/02 Indicator: D14/03 Indicator: D14/04

€ 0 € 0 € 0 € 0 

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en in 

de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar 

T) overgeboekte middelen 

(lasten) uit de specifieke 

uitkering gemeenten t.b.v. het 

Nationaal Programma Onderwijs

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en in 

de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Van andere gemeenten (in jaar 

T) overgeboekte middelen 

(baten) uit de specifieke uitkering 

gemeenten t.b.v. het Nationaal 

Programma Onderwijs

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

Indicator: D14/05 Indicator: D14/06 Indicator: D14/07 Indicator: D14/08

1 060542 Gemeente Krimpen Aan 

Den IJssel

€ 0 060542 Gemeente Krimpen Aan 

Den IJssel

€ 0 

IenW E3 Subsidieregeling sanering 

verkeerslawaai

Hieronder per regel één 

beschikkingsnummer en in de 

kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van 

Rijksmiddelen 

Overige bestedingen (jaar T) Besteding (jaar T) door 

meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet 

geluidshinder ten laste van het 

Rijk komt

Correctie over besteding (t/m 

jaar T)

Kosten ProRail (jaar T) als 

bedoeld in artikel 25 lid 4 van 

deze regeling ten laste van 

Rijksmiddelen           

Subsidieregeling sanering 

verkeerslawaai

Provincies, gemeenten en 

gemeenschappelijke regelingen 

(Wgr)

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

Indicator: E3/01 Indicator: E3/02 Indicator: E3/03 Indicator: E3/04 Indicator: E3/05 Indicator: E3/06

1 IenM/BSK-2017/193355 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

2 IenW/BSK-2020/236518 € 468.042 € 0 € 0 € 0 € 0 

3 IenW/BSK-2020/89357 € 2.457 € 0 € 0 € 0 € 0 

4 IenW/BSK-2021/199414 € 26.950 € 0 € 0 € 0 € 0 

5 IenW/BSK-2021/205864 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve bestedingen ten 

laste van Rijksmiddelen (t/m jaar 

T)

Cumulatieve overige bestedingen 

(t/m jaar T)

Cumulatieve Kosten ProRail (t/m 

jaar T) als bedoeld in artikel 25 

lid 4 van deze regeling ten laste 

van Rijksmiddelen

Correctie over besteding kosten 

ProRail (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee) 

Deze indicator is bedoeld voor de 

tussentijdse afstemming van de 

juistheid en volledigheid van de 

verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor de 

tussentijdse afstemming van de 

juistheid en volledigheid van de 

verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor de 

tussentijdse afstemming van de 

juistheid en volledigheid van de 

verantwoordingsinformatie

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

Indicator: E3/07 Indicator: E3/08 Indicator: E3/09 Indicator: E3/10 Indicator: E3/11 Indicator: E3/12

1 IenM/BSK-2017/193355 € 69.860 € 0 € 0 € 0 Nee

2 IenW/BSK-2020/236518 € 517.944 € 0 € 0 € 0 Nee

3 IenW/BSK-2020/89357 € 44.414 € 0 € 0 € 0 Nee

4 IenW/BSK-2021/199414 € 26.950 € 0 € 0 € 0 Ja

5 IenW/BSK-2021/205864 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee

IenW E44B Tijdelijke impulsregeling 

klimaatadaptatie 2021–2027 

(SiSa tussen medeoverheden)

Hieronder per regel één 

CBS(code) uit (jaar T) selecteren 

en in de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die medeoverheid invullen

Besteding (jaar T) ten laste van 

de verstrekker

Cumulatieve besteding (t/m jaar 

T) ten laste van de verstrekker

Besteding ten laste van 

cofinanciering (jaar T)

Besteding cofinanciering 

cumulatief (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

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

Indicator: E44B/01 Indicator: E44B/02 Indicator: E44B/03 Indicator: E44B/04 Indicator: E44B/05 Indicator: E44B/06

1
060542 Gemeente Krimpen Aan 

Den IJssel

€ 0 € 0 € 0 € 0 
Nee

Kopie CBS(code) Naam/nummer maatregel Maatregel afgerond in (jaar T)? 

(Ja/Nee) - per maatregel

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

Indicator: E44B/07 Indicator: E44B/08 Indicator: E44B/09
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1
060542 Gemeente Krimpen Aan 

Den IJssel
IENW/BSK-2021/284401

Nee

EZK F9 Regeling specifieke uitkering 

Extern Advies Warmtetransitie

Projectnaam/nummer Besteding (jaar T) ten laste van 

Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding ten laste 

van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Project afgerond in (jaar T)? 

(Ja/Nee)

Toelichting

Deze indicator is bedoeld voor de 

tussentijdse afstemming van de 

juistheid en volledigheid van de 

verantwoordingsinformatie

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

Indicator: F9/01 Indicator: F9/02 Indicator: F9/03 Indicator: F9/04 Indicator: F9/05

1 Extern Advies voor het opstellen 

van de Transitivisie Warmte

€ 20.660 € 20.660 Ja Met het budget is Bureau 

Overmorgen ingehuurd als 

extern adviseur voor het 

opstellen van de Transitievisie 

Warmte.

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: F9/06
Ja

SZW G2 Gebundelde uitkering op 

grond van artikel 69 

Participatiewet_gemeentedeel 

2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Besteding (jaar T) algemene 

bijstand

Baten (jaar T) algemene bijstand 

(exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW (exclusief 

Rijk)

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

Rijk)

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

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

I.1 Participatiewet (PW) I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicator: G2/01 Indicator: G2/02 Indicator: G2/03 Indicator: G2/04 Indicator: G2/05 Indicator: G2/06

€ 7.105.221 € 131.083 € 466.185 € 2.135 € 51.258 € 141 

Besteding (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud

Baten (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud

Baten (jaar T) WWIK (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet

Baten (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gederfde baten die voortvloeien 

uit kwijtschelden schulden 

gebundelde uitkering 

Participatiewet in (jaar T)

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud) (Bbz 2004) 

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud) (Bbz 2004) 

I.6 Wet werk en inkomen 

kunstenaars (WWIK)

I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW) Participatiewet (PW)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicator: G2/07 Indicator: G2/08 Indicator: G2/09 Indicator: G2/10 Indicator: G2/11 Indicator: G2/12

€ 74.789 € 18.154 € 0 € 483.976 € 1.498 € 47.091 

Mutaties (dotaties en vrijval) 

voorziening dubieuze debiteuren 

als gevolg van kwijt te schelden 

schulden gebundelde uitkering 

Participatiewet (jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering 

(Ja/Nee)

Gemeente

Participatiewet (PW)

Aard controle D2 Aard controle n.v.t.

Indicator: G2/13 Indicator: G2/14

€ 36.033 Ja

SZW G3 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 (exclusief 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen)_gemeentedeel 

2021

Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking 

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Rijk)

Baten vanwege vóór 1 januari 

2020 verstrekt kapitaal (exclusief 

Rijk)

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

onderzoekskosten 

artikel 52, eerste lid, onderdeel b, 

Bbz 2004 (Bob)

Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen (Bbz) 2004

Alle gemeenten verantwoorden 

hier het gemeentedeel over (jaar 

T), ongeacht of de gemeente in 

(jaar T) geen, enkele of alle taken 

heeft uitbesteed aan een 

Openbaar lichaam opgericht op 

grond van de Wgr.  

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicator: G3/01 Indicator: G3/02 Indicator: G3/03 Indicator: G3/04 Indicator: G3/05 Indicator: G3/06

€ 0 € 0 € 2.195 € 0 € 0 € 0 

BBZ vóór 2020 – 

levensonderhoud (exclusief BOB)

BBZ vóór 2020 – 

kapitaalverstrekking (exclusief 

BOB)

BBZ vóór 2020 – 

levensonderhoud  en 

kapitaalverstrekkingen (BOB)

BBZ vanaf 2020 – 

kapitaalverstrekking 

Volledig zelfstandige uitvoering 

(Ja/Nee)

Gederfde baten die voortvloeien 

uit kwijtschelden schulden 

levensonderhoud BBZ in (jaar T) 

(exclusief BOB) 

Gederfde baten die voortvloeien 

uit kwijtschelden van 

achterstallige betalingen 

kapitaalverstrekkingen BBZ in 

(jaar T) (exclusief BOB) 

Gederfde baten die voortvloeien 

uit kwijtschelden schulden 

levensonderhoud BBZ en 

achterstallige betalingen 

kapitaalverstrekkingen BOB in 

(jaar T)

Gederfde baten die voortvloeien 

uit kwijtschelden van 

achterstallige betalingen 

kapitaalverstrekkingen BBZ in 

(jaar T)

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

Indicator: G3/07 Indicator: G3/08 Indicator: G3/09 Indicator: G3/10 Indicator: G3/11

€ 0 € 0 € 0 € 0 Ja

SZW G4 Tijdelijke 

overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers 

(Tozo) _gemeentedeel 2021                          

Welke regeling betreft het? Besteding (jaar T) 

levensonderhoud

Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (aflossing)

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (overig)

Alle gemeenten verantwoorden 

hier het gemeentedeel over Tozo 

(jaar T), ongeacht of de 

gemeente in (jaar T) geen, 

enkele of alle taken heeft 

uitbesteed aan een Openbaar 

lichaam opgericht op grond van 

de Wgr
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicator: G4/01 Indicator: G4/02 Indicator: G4/03 Indicator: G4/04 Indicator: G4/05 Indicator: G4/06

1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) € 36.136 € 0 € 208.919 € 1.360 € 118 

2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) € 8.287 € 0 € 27.075 € 282 € 17 

3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 

2021) 

€ 407.355 € 85.314 € 39.888 € 2.835 € 0 

4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 

tot 1 juli 2021)

€ 244.981 € 14.882 € 19.128 € 0 € 0 

5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 

oktober 2021)

€ 194.276 € 0 € 3.807 € 0 € 0 

Kopie regeling Aantal besluiten 

levensonderhoud (jaar T)

Aantal besluiten 

kapitaalverstrekking (jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering 

(Ja/Nee)

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

Indicator: G4/07 Indicator: G4/08 Indicator: G4/09 Indicator: G4/10

1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 2 0 Ja

2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 2 0
Ja

3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 

2021) 

55 2
Ja

4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 

tot 1 juli 2021)

50 4
Ja

5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 

oktober 2021)

46 2
Ja

Levensonderhoud - Gederfde 

baten die voortvloeien uit 

kwijtschelden schulden 

levensonderhoud Tozo in (jaar T)

Levensonderhoud- Mutaties 

(dotaties en vrijval) voorziening 

dubieuze debiteuren (jaar T) als 

gevolg van kwijt te schelden 

schulden levensonderhoud Tozo 

Kapitaalverstrekkingen - 

Gederfde baten die voortvloeien 

uit kwijtschelden van 

achterstallige betalingen op 

kapitaalverstrekkingen Tozo in 

(jaar T)

Aard controle R Aard controle D2 Aard controle R

Indicator: G4/11 Indicator: G4/12 Indicator: G4/13

185



€ 0 € 0 € 0

Kopie regeling Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking Tozo 

buitenland (gemeente Maastricht)

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking Tozo 

buitenland (gemeente 

Maastricht), aflossing

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking Tozo 

buitenland (gemeente 

Maastricht), overig

Uitvoeringskosten (jaar T) 

uitvoering Tozo buitenland 

(gemeente Maastricht)

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

Indicator: G4/14 Indicator: G4/15 Indicator: G4/16 Indicator: G4/17 Indicator: G4/18

1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 

2021) 

4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 

tot 1 juli 2021)

5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 

oktober 2021)

SZW G12 Kwijtschelden publieke 

schulden SZW-domein 

hersteloperatie 

kinderopvangtoeslagaffaire_ 

gemeentedeel

Gederfde baten die voortvloeien 

uit kwijtschelden schulden 

Bijzondere bijstand in (jaar T)

Gederfde baten die voortvloeien 

uit kwijtschelden schulden Wet 

Inburgering van 13 september 

2012 in (jaar T)

Aantal gedupeerden (zoals 

omschreven in artikel 1 van de 

Regeling specifieke uitkering 

compensatie van de kosten die 

verband houden met het 

kwijtschelden van publieke 

schulden binnen het SZW-

domein van de hersteloperatie 

kinderopvangtoeslagaffaire 

toeslagen)

Alle gemeenten verantwoorden 

hier het gemeentedeel (jaar T), 

ongeacht of de gemeente in (jaar 

T) geen, enkele of alle taken 

heeft uitbesteed aan een 

Openbaar lichaam opgericht op 

grond van de Wgr

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

Indicator: G12/01 Indicator: G12/02 Indicator: G12/03

€ 2.712 € 0 129

VWS H4 Regeling specifieke uitkering 

stimulering sport

Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Totale werkelijke berekende 

subsidie

Gemeenten

Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: H4/01 Indicator: H4/02

€ 108.757 € 134.624

Activiteiten Totale werkelijke berekende 

subsidie per project (jaar T)

Werkelijke besteding voor de 

activiteiten inclusief btw x 17,5% 

(jaar T) Onroerende zaken

Werkelijke besteding voor de 

activiteiten inclusief btw x 17,5% 

(jaar T) roerende zaken

Werkelijke besteding voor de 

activiteiten inclusief btw x 17,5% 

(jaar T) overige kosten

Toelichting - Verplicht als het een 

activiteit betreft welke NIET in de 

toekenning meegenomen is

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

Indicator: H4/03 Indicator: H4/04 Indicator: H4/05 Indicator: H4/06 Indicator: H4/07 Indicator: H4/08

1 Vloer sporthal de Boog € 11.486 € 11.486 € 0 € 0 

2 Schilderwerk, plafond en 

verlichting sporthal de Boog € 4.582
€ 4.582 € 0 € 0 

3 planmatig onderhoud gymlokaal 

Groenendaal € 430
€ 430 € 0 € 0 

4 planmatig onderhoud gymlokaal 

Dr. Thyssenlaan € 643
€ 643 € 0 € 0 

5 exploitatiebijdrage SynerKri € 51.198 € 0 € 51.198 € 0 

6 exploitatiebijdrage Optisport € 56.334 € 0 € 56.334 € 0 

7 effect forfaitair percentage 

overhead € 9.951
€ 0 € 0 € 9.951 

VWS H8 Regeling Sportakkoord 2020-

2022

Beschikkingsnummer Totaal bedrag volgens 

beschikking

Besteding aanstellen 

sportformateur (jaar T)

Besteding uitvoering 

sportakkoord (jaar T)

Cumulatieve besteding 

aanstellen sportformateur (t/m 

jaar T)

Cumulatieve besteding uitvoering 

sportakkoord (t/m jaar T)

Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd

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

Indicator: H8/01 Indicator: H8/02 Indicator: H8/03 Indicator: H8/04 Indicator: H8/05 Indicator: H8/06

1 1037027 € 85.142 € 0 € 40.000 € 15.000 € 60.000 

2

3

4

Kopie beschikkingsnummer Eindverantwoording (Ja/Nee)

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

Indicator: H8/07 Indicator: H8/08

1 1037027 Nee

2

3

4

VWS H16 Regeling Specifieke uitkering 

ijsbanen en zwembaden

Betreft jaar Beschikkingsnummer / naam Totale besteding

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

Indicator: H16/01 Indicator: H16/02 Indicator: H16/03

1 2020 SPUKIJZ21047 € 801.564 

2 2021 SPUKIJZ21R2064 € 435.029 

Naam locatie Totale toezegging per locatie Besteding per locatie Verschil toezegging vs. 

Besteding per locatie 

(automatisch berekend)

Betreft jaar? 

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

Indicator: H16/04 Indicator: H16/05 Indicator: H16/06 Indicator: H16/07 Indicator: H16/08

1 Optisport zwembad de Lansingh € 801.564 € 801.564 € 0 2020

2 Optisport zwembad de Lansingh € 435.029 € 435.029 € 0 2021
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