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Bestuurlijke samenvatting 
 

Inleiding 
 

In deze jaarstukken presenteren wij u de inhoudelijke 

verantwoording, cijfers en toelichtingen over het boekjaar 2017. Het 

is de laatste keer dat ons college een jaarrekening aan uw raad 

voorlegt. Het is daarom ook logisch dat het afgelopen jaar vooral in 

het teken stond van de afronding van enkele grote en langlopende 

dossiers en de uitvoering van bestuurlijke (investerings)besluiten. 

Desondanks was de blik ook op de toekomst gericht, met nieuwe 

initiatieven en duurzame investeringen.  

 

Minstens zo belangrijk is dat de beleidsinhoudelijke resultaten 

aansluiten bij de doelen en speerpunten uit de begroting 2017, 

zoals u in de programmaverantwoording kunt lezen. Ook in 2017 

zijn overigens ook weer diverse nieuwe dossiers opgepakt die in de 

loop van het jaar om aandacht vroegen. 

 

 

 

Door het volgen en bijsturen van de verwachte 

begrotingsuitkomsten via de reguliere begrotingswijzigingen is het 

geen verrassing dat deze jaarrekening een positief eindresultaat 

vertoont. 

 

Zoals gebruikelijk worden de jaarstukken voorafgegaan door een 

bestuurlijke samenvatting. Hierin schetsen wij kort de belangrijkste 

onderwerpen die in 2017 actueel waren en geven wij u op 

hoofdlijnen inzicht in het financiële resultaat en de verschillen. Aan 

de hand van de planning en control-cyclus krijgt u een toelichting 

op het bestuurlijke jaar 2017. In de eerste plaats met een terugblik 

naar de begroting 2017. Daarna volgt een inhoudelijke weergave 

van enkele bestuurlijk relevante onderwerpen en gebeurtenissen die 

2017 hebben gekleurd. Tenslotte is er ruimte voor een korte 

beschouwing op het financiële resultaat. 

 

Totstandkoming begroting 2017 
 

In november 2016 heeft uw raad de begroting 2017 vastgesteld.  

De inhoudelijke ambities richtten zich vooral op ‘verantwoord 

investeren’, waarbij duurzaamheid leidend is.  

 

De ambities en grote opgaven uit het begin van deze collegeperiode 

naderden hun afronding en de verwachting was dat in de loop van 

2017 voor de maatschappelijke voorzieningen weer sprake zou zijn 

van een beheerssituatie. Overigens hebben wij daarbij niet de 

indruk willen wekken dat alle uitdagingen waren afgerond.  

 

In de begroting werd het Sociaal Domein wederom benoemd als 

(financieel) aandachtsgebied waarvoor nog geen financiële stabiliteit 

in zicht was. Weliswaar was er nog ruimte voor incidentele dekking 

uit de reserve Sociaal Domein, maar binnen enkele jaren werd 

uitputting van die middelen voorzien. Op dit terrein lag er dus een 

opgave om tot aanpassingen en kostenreductie te komen. 

 

saldo saldo saldo

Programma

Bestuur -1.655 -1.797 -1.758

Woon- en leefomgeving -4.980 -5.823 -5.290

Samenleven -4.466 -6.131 -6.247

Preventie -2.553 -2.585 -2.557

Basishulp -2.495 -2.522 -2.485

Individuele hulp -16.744 -17.118 -17.225

Dienstverlening -1.626 -1.088 -973

Overhead -8.391 -8.427 -8.352

Totaal programma's -42.910 -45.490 -44.887

Algemene dekkingsmiddelen 44.249 44.903 44.832

Onvoorzien -29

Saldo van baten en lasten 1.310 -587 -55

Resultaatbestemming -1.222 1.233 409

Resultaat 88 646 354

Begroting 

2017

Begroting 

2017 na 

wijzigingen

Rekening 

2017

Resultaat 2017
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De begroting 2017 sloot met een positief saldo voor alle jaren, 

waarbij alleen in het eerste jaar geen sprake was van structureel 

evenwicht. Voor het begrotingsjaar 2017 stonden geen 

taakstellingen meer open. Wel waren er nog opgaven voor de jaren 

erna, samenhangend met de verzelfstandiging van voorzieningen. 

 

Tenslotte kende de begroting 2017 een enigszins gewijzigde 

indeling vanwege de vernieuwing van het Besluit Begroting en 

Verantwoording. Als gevolg daarvan werd onder meer Overhead een 

apart onderdeel in het programmaplan, moest rente weer aan 

programma’s worden toegerekend en kregen we te maken met een 

stelselwijziging voor investeringen in maatschappelijk nut. 

 

Terugblik 2017 
 

Na de voorbereiding van beleid en keuzes in eerdere jaren stond 

2017 voor een groot deel in het teken van uitvoering van besluiten 

en afronding van de verzelfstandigingen. Het jaar 2017 kan daarom 

niet los worden gezien van wat eraan voorafging, maar naast 

afronding was er ook ruimte voor nieuwe initiatieven en (duurzame) 

investeringen. 

 

Na de hectiek van 2015, met de decentralisaties, de 

crisisnoodopvang, de start van de GR IJsselgemeenten en het 

nieuwe raadhuis, volgde in 2016 een uitvoeringsjaar met een aantal 

grote (verbouwings)projecten, een nieuw afvalinzamelsysteem en 

het vervolg op de ontwikkelingen van 2015. In het verlengde 

daarvan werden in 2017 de grote investeringen en het dossier 

verzelfstandigingen afgesloten. Maar 2017 stond niet alleen in het 

teken van afronden. Er werd ook aan de toekomst van Krimpen 

gewerkt, door waar mogelijk te verbeteren en waar nodig nieuwe 

wegen te verkennen. 

 

Toekomstbestendige voorzieningen 

Na een lang traject dat door het vorige college werd gestart zijn we 

in 2017 gekomen tot een nieuwe (toekomstbestendige) inrichting 

van maatschappelijke voorzieningen. Daarbij is, zoals we dat in 

Krimpen gewend zijn, gekozen voor zorgvuldigheid, maatwerk en 

maximaal behoud van voorzieningen voor onze inwoners. Het is 

mogelijk gebleken basisvoorzieningen niet alleen te behouden, maar 

een aantal zelfs te versterken. De besluitvorming hiertoe vond 

vooral in 2016 plaats en de invoering werd in 2017 voor iedere 

voorziening met een afzonderlijk traject en passende vorm voltooid.  

 

Voor het zwembad betekende dit verzelfstandiging en exploitatie 

door een externe partij (OptiSport). De binnensportaccommodaties 

zijn overgedragen aan SynerKri. Voor de muziekschool is een lokale 

stichting opgericht en de exploitatie van de Kinderboerderij is in 

handen gekomen van IJsselWerk. Stuk voor stuk bewuste keuzes, 

gericht op het behouden en versterken van de maatschappelijke 

functie(s) van deze voorzieningen, op gepaste afstand van de 

gemeentelijke organisatie. 

 

In een aantal gevallen werd samenhangend met de 

verzelfstandiging ook een verbouwing of aanpassing gerealiseerd, 

zoals in het zwembad en bij de kinderboerderij, nadat eerder al de 

verbouwing van de Tuyter tot ‘Hart van Krimpen’ was voltooid. 

 

Aan dossier van de maatschappelijke voorzieningen was een forse 

taakstelling verbonden. Nu alle verzelfstandigingen afgerond zijn 

kan tevens worden vastgesteld dat de taakstelling per saldo 

gerealiseerd is. 

 

Sociaal Domein 

Het sociaal domein, inclusief alle nieuwe taken, blijft veel aandacht 

en inzet vragen.  

 

Inmiddels is het drie jaar geleden dat het rijk een groot aantal 

taken in het sociale domein decentraliseerde naar de gemeenten.  

Eind 2017 hebben wij daarom een evaluatiedocument opgeleverd, 

gevolgd door een financiële analyse. Hieruit blijkt dat Jeugd en 

Participatie te maken hebben met structurele tekorten die zich 

moeizaam laten beïnvloeden. 

 

Onze visie is nog steeds dat door in te zetten op preventie op 

termijn het beroep op individuele voorzieningen en basishulp zal 

afnemen.Daarnaast zijn aanvullende inspanningen nodig om de 

financiële ontwikkeling van de kosten in het sociaal domein in de 

hand te houden. 
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Een belangrijke constatering is dat wij er desondanks steeds in 

geslaagd zijn om onze inwoners de ondersteuning te bieden die 

nodig is. 

 

Investeringen 

Naast de verzelfstandiging van de binnensportaccommodaties is in 

2017 ook geïnvesteerd in de buitensport. De clubgebouwen van 

MHCK en TCK werden verbouwd en we zijn in gesprek met DCV 

over de toekomst van de accommodatie aan het Waalplantsoen. 

Ook de aanleg van nieuwe korfbalvelden is in 2017 gestart. 

 

In de openbare ruimte werd geïnvesteerd in LED-verlichting, 

waarmee een duurzaamheidsimpuls werd gegeven. Verduurzaming 

speelde ook een belangrijke rol bij de renovatie van 

schoolgebouwen (Kortland en Wegwijzer). De herinrichting van de 

Lekdijk is een omvangrijk project met grote impact voor de 

omgeving, waarmee in 2017 is gestart. Tenslotte zijn de reguliere 

geplande projecten in de beheer van de buitenruimte (herstraten en 

riolering) uitgevoerd. 

 

Alles overziend kan worden gesteld dat in 2017 forse investeringen 

zijn gedaan, die gericht zijn op de toekomst van Krimpen, waarbij 

duurzaamheid een leidend thema is. 

 

Vooruitkijken 

Het afgelopen jaar werd ook naar de verdere toekomst gekeken. In 

de eerste plaats door het verschijnen van het rapport ‘Strategische 

Visie op de Krimpenerwaard’, waarin een brede vertegenwoordiging 

uit de samenleving heeft geparticipeerd. Op basis van dit rapport 

wordt verder gewerkt aan een vitale en duurzame toekomst van de 

Krimpenerwaard.   

 

In financiële zin werd voorgesorteerd op belangrijke investeringen 

in de bereikbaarheid van Krimpen. Daarbij is gebruik gemaakt van 

de ruimte die ontstond door de stelselwijziging voor investeringen 

met maatschappelijk nut. De komende jaren worden middelen 

gereserveerd om investeringen in de bereikbaarheid mogelijk te 

maken. 

 

Financieel resultaat 
 

De begroting 2017 kende een saldo van € 117.000 (inclusief 

onvoorzien). Gedurende het jaar hebben diverse mutaties 

plaatsgevonden via begrotingswijzigingen. Na de laatste 

aanpassingen in december bedroeg het geraamde resultaat 

€ 646.000 positief. De jaarrekening 2017 die nu voor u ligt heeft 

een positief saldo van € 354.000. Daarmee wijkt het eindresultaat 

niet veel af van de laatste prognose en kende het saldo in de loop 

van het jaar geen spectaculair verloop.  

 

Structureel evenwicht 

Deze jaarrekening heeft dus een beperkt positief saldo, met name 

veroorzaakt door een aantal incidentele meevallers. In tegenstelling 

tot de meerjarenbegroting vertoont deze jaarrekening structureel 

evenwicht (de structurele baten zijn hoger dan de structurele 

lasten). Het saldo van incidentele baten en lasten bedraagt 

€ 350.000 waarmee het structurele saldo nagenoeg op € 0 uitkomt.  

 

Opmerkelijk is dat in de cijfers wel incidentele reserveonttrekkingen 

zijn opgenomen voor een totaal bedrag van € 750.000, die bedoeld 

zijn om structurele lasten te dekken (sociaal domein en vertraging 

taakstelling). Omdat echter ook sprake is van incidentele lasten die 

daar geen verband mee houden (€ 400.000), komt het structurele 

saldo uit op € 0. 

 

Op basis van de financiële kengetallen kunnen we concluderen dat 

Krimpen een gezonde financiële positie heeft, zonder dat sprake is 

van grote overschotten of onbenutte financiële ruimte. 

Ook wanneer we alleen naar de financiële uitkomsten kijken is er 

dus reden tot tevredenheid. 

Zoals gebruikelijk doen wij u bij het aanbieden van de kadernota 

voor het volgende begrotingsjaar (2019) een voorstel voor de 

bestemming van het rekeningsaldo. 
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Ontwikkeling saldo en verschillen 

In de loop van 2017 heeft u door middel van de reguliere 

begrotingswijzigingen kunnen volgen hoe de prognose van het 

resultaat zich heeft ontwikkeld. In deze jaarstukken treft u per 

programma een toelichting op de verschillen groter dan € 50.000 

aan. De verschillen die worden toegelicht hebben betrekking op de 

begroting na wijzigingen. Tevens is een overzicht toegevoegd met 

de belangrijkste wijzigingen die in de loopt van het jaar per 

programma hebben plaatsgevonden. 

 

Accountantsverklaring 

De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring verstrekt 

bij de jaarrekening 2017 van de gemeente Krimpen aan den IJssel. 

Dit oordeel omvat zowel de getrouwe weergave van vermogen en 

resultaat als de financiële rechtmatigheid van baten, lasten en 

balansmutaties. De waarderingsgrondslagen zijn aanvaardbaar. Het 

jaarverslag bevat de vereiste aspecten en is verenigbaar met de 

jaarrekening.  

 

Conclusie 
 

Het jaar 2017 stond in het teken van afronden en vooruitkijken. 

Tevens werd op vrijwel alle beleidsterreinen voortgang geboekt en 

werden speerpunten gerealiseerd, zoals uit de 

programmaverantwoording blijkt.  

 

In deze jaarrekening rapporteren wij vooral op basis van de plannen 

en voornemens uit de begroting. Het ‘gewone’ werk komt daardoor 

in verhouding weinig aan de orde. Dat neemt niet weg dat ook die 

taken in 2017 gewoon zijn uitgevoerd. 

 

Deze jaarrekening laat zien dat Krimpen, samen met inwoners en 

andere stakeholders, grote en kleine vraagstukken adequaat 

oppakt. De toekomstbestendigheid van de (verzelfstandigde) 

voorzieningen en de solide basis voor de toekomst is ook terug te 

zien in het financiële resultaat en de financiële positie van de 

gemeente. 

 

 

Leeswijzer 
 

Qua inhoud, indeling en vorm sluiten de jaarstukken aan bij de 

begroting 2017. In het jaarverslag treft u zoals gebruikelijk de 

programma’s aan, met een toelichting op de realisatie in 2017. 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 2017. De 

onderdelen met betrekking tot beleid en afspraken en het afleggen 

van verantwoording zijn overwegend gelijk aan de begroting. Met 

ingang van de begroting 2017 zijn indicatoren opgenomen per 

programma. In deze jaarrekening treft u de meest actuele cijfers 

per indicator aan, naast de waarden die bij de begroting 

beschikbaar waren. 

 

Tenslotte melden wij nog dat alle bedragen zijn weergegeven in 

duizendtallen. Hierdoor is soms sprake van afrondingsverschillen. 
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Programma 1 Bestuur 
 

 

Hoofdambitie 
 

De samenleving wordt in toenemende mate 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, not-for-profit organisaties en 

professionals zelf het initiatief en vragen de gemeente of zij wil 

participeren in een maatschappelijk initiatief. 

 

De gemeente moet daarom wendbaarder worden en sneller kunnen 

en durven handelen. De gemeente wil in de eerste plaats 

gemakkelijk toegankelijk zijn. De bestuurders geven dat met name 

invulling 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 om zich actief in politieke 

en bestuurlijke issues te mengen, maximaliseren. Tenslotte krijgen 

inwoners, ondernemers en professionals meer gelegenheid om 

vanuit hun eigen creativiteit een bijdrage aan de Krimpense 

gemeenschap te leveren. 

 

Samengevat is onze ambitie om ‘verbindend’ te besturen. 

 

 

 

 

 

Wat hebben we bereikt? 
 

Verbinden besturen betekent in de eerste plaats als bestuur dichtbij 

inwoners, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties staan. 

Door het verder ontwikkelen en verfijnen van het 

wijkwethouderschap, de “open koffiebezoeken” van de 

burgemeester en een vergaande open blik van het college naar 

gemeenten, maatschappelijke instellingen en bedrijven om ons 

heen is hieraan invulling gegeven. Nog nooit heeft het 

gemeentebestuur (of delegaties daarvan) zo vaak het contact 

gezocht met onderdelen van de Krimpense samenleving. Aan de 

eerder ingezette ontwikkeling dat de gemeente steeds meer 

toegroeit naar een rol als “regisseur van beleid” en “opdrachtgever” 

voor een gevarieerd aanbod van voorzieningen en activiteiten is in 

2017 verder vorm en inhoud gegeven. In het kader van verdere 

externe verzelfstandigingen van gemeentelijke voorzieningen zijn in 

2017 o.a. het zwembad en de kinderboerderij feitelijk overgedragen 

aan externe partijen. 

Verbindend besturen betekent ook dat het gemeentebestuur zoveel 

mogelijk transparant dient te communiceren. Het afgelopen jaar zijn 

hiervoor op vele terreinen weer stappen gezet. Of het nu gaat om 

onderwerpen op het gebied van de planning en control cyclus, het 

sturen op verbonden partijen of in het kader van de ontwikkeling 

van een “Strategische visie Krimpenerwaard”, een interne en 

externe transparante communicatie is steeds meer een vast 

onderdeel van het bestuurlijk besluitvormingsproces. En zo hoort 

het ook! 
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Speerpunten in 2017 
 

o Groen – gereed en alleen toelichten bij bijzonderheden 

o Oranje – loopt nog, toelichten waarom het niet gereed is 

o Rood – niet uitgevoerd – toelichten 

 

Speerpunten Label Toelichting 

Bestuur   

Het voeren van een discussie tussen Raad, College en 

Burgemeester over de invoering van een meervoudige 

(lokale) democratie. 

(Rapport commissie Toekomstgericht lokaal bestuur) 

 Rondom dit thema zijn in 2017 enkele bijeenkomsten georganiseerd. 

Deze discussie zal in 2018 worden voortgezet. 

Implementatie nieuwe vorm burgerinitiatief  In 2017 is nog geen nieuwe vorm van burgerinitiatief ingevoerd. De 

discussie hierover zal in 2018 met de nieuwe gemeenteraad verder 

worden gevoerd. 

Besluitvorming uitbreiding IJSSELgemeenten  In 2017 heeft geen besluitvorming rondom de uitbreiding van 

IJSSELgemeenten plaatsgevonden. De gesprekken hierover zullen in 2018 

worden voortgezet. 

Implementatie besluitvorming toekomst TBK   

Implementatie governance Verbonden partijen   

 

Wat is er gebeurd? 
 

Op 21 februari 2017 hebben Koning Willem-Alexander en Koningin 

Maxima in het kader van een werkbezoek aan de Krimpenerwaard 

een bezoek gebracht aan de gemeente Krimpen aan den IJssel. 

Voor velen binnen de gemeente een historisch en gedenkwaardig 

bezoek. Er kan worden teruggekeken op een uitstekend 

georganiseerd en goed verlopen bezoek aan de gemeente Krimpen 

aan den IJssel. 

 

Medio april 2017 heeft Professor Riek Bakker het eindrapport van de 

“Strategische visie Krimpenerwaard” aangeboden. Het rapport is de 

uitkomst van een proces met participerende groepen van 

ondernemers, inwoners en agrariërs uit de Krimpenerwaard. Het 

geeft een doorkijk tot 2050: hoe gaan we verder met elkaar om de 

Krimpenerwaard een vitale en duurzame toekomst tegemoet laten  

 

 

gaan? Onder de bestuurlijke leiding van voormalig minister van 

VROM Sybilla Dekker zal een verkenning worden uitgevoerd op 

welke wijze de conclusies en keuzemogelijkheden uit het rapport de 

komende jaren het beste kunnen oppakken en uitvoeren. Dit 

onderwerp zal de komende jaren als speerpunt in de begrotings- en 

jaarstukken terugkomen. 

 

In de tweede helft van 2017 is een eerste bestuurlijke evaluatie van 

de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) uitgevoerd. In het 

eindrapport worden diverse aanbevelingen gedaan, teneinde de 

oorspronkelijke uitgangspunten van dit samenwerkingsverband 

tussen 23 gemeenten meer vorm en inhoud te geven. De meeste 

aanbevelingen zijn door het Algemeen Bestuur van de MRDH 

overgenomen. Naar verwachting zullen in 2018 vanuit de MRDH aan 

de gemeenten voorstellen worden gedaan voor de implementatie 

van de aanbevelingen. 

https://vng.nl/files/vng/2016_van_den_donk_op-weg-naar_20160603.pdf


 

 

Programma 1 Bestuur           9 

Prog 
1 

Prog 
2 

Prog 

3 

Prog 
4 

Prog 
5 

Prog 
6 

Prog 
7 

Over
head 

B L 

Ba 

P 

§ 

 

Alg 

dek 

In 2017 zijn op basis van de in de Nota verbonden partijen voor alle 

deelnemingen aan gemeenschappelijke regelingen risicoanalyses 

uitgevoerd en sturingsarrangementen opgesteld. Op basis van de 

vastgestelde sturingsarrangementen zijn gemeenteraad en college 

van burgemeester en wethouders tijdens door de gemeente 

georganiseerde bijeenkomsten in dialoog gegaan met de directies 

van de gemeenschappelijke regelingen. Door alle betrokkenen 

wordt de systematiek van sturingsarrangementen aangemerkt als 

een waardevolle aanvulling voor het verkrijgen van meer “grip” op 

de samenwerking binnen de verbonden partijen. Er is afgesproken 

om de huidige vraagstellingen binnen de risicoanalyses verder te 

verfijnen en te ontwikkelen. Hiermee is in 2017 een begin gemaakt. 

Dit onderwerp is in 2018 wederom als speerpunt opgenomen. 

 

Vanuit het oogpunt van een eenduidige en transparante 

behandeling van klachten, zowel over gedragingen van 

medewerkers als over gedragingen van bestuursorganen en 

individuele leden van het college van burgemeester en wethouders 

is in november 2017 een gemeente-brede Klachtenregeling 

vastgesteld. 

 

Het Wijkwethouderschap is in 2017 verder ontwikkeld en verfijnd. 

Intussen kan worden vastgesteld dat dit fenomeen in 2017 steeds 

meer naamsbekendheid bij de inwoners heeft gekregen. De 

spreekuren van de wijkwethouders in de wijken zelf worden steeds 

beter bezocht en er is sprake van een groeiende interactie tussen 

inwoners en de wijkwethouders. Al met al zijn er in 2017 flinke 

stappen in de goede richting gezet. Het is nu zaak dit vast te 

houden en verder uit te bouwen. 

 

Op grond van welk beleid handelen wij? 
 

Nota Verbonden partijen 

Op weg naar een communicatieve organisatie 

Gedragscode Integriteit raads- en burgerleden 2015 

Gedragscode Integriteit college 2015 

Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere 

werkzaamheden van de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel 

2015 

Verordening op de raadscommissies 2015 

Verordening Rekenkamer gemeente Krimpen aan den IJssel 

Referendumverordening Krimpen aan den IJssel 2018 

Verordening commissie bezwaarschriften 

Klachtenregeling 2018 

 

Hoe en wanneer verantwoorden wij? 
 

Bestuur 

 Burgerpeiling 

o Relatie burger en gemeente 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.krimpenaandenijssel.nl/public/documenten/Bestuur_en_organisatie/160630_Nota_Verbonden_partijen_2016.pdf
https://www.krimpenaandenijssel.nl/public/documenten/Bestuur_en_organisatie/Communicatiestrategie_2016_2017.pdf
http://www.krimpenaandenijssel.nl/public/documenten/verordeningen/Gedragscode.pdf
https://www.krimpenaandenijssel.nl/public/documenten/verordeningen/Raad_Gedragscode_integriteit.pdf
https://www.krimpenaandenijssel.nl/public/documenten/verordeningen/College_Gedragscode_integriteit.pdf
http://www.krimpenaandenijssel.nl/public/documenten/verordeningen/Reglement_van_orde_gemeenteraad.pdf
http://www.krimpenaandenijssel.nl/public/documenten/verordeningen/Reglement_van_orde_gemeenteraad.pdf
http://www.krimpenaandenijssel.nl/public/documenten/verordeningen/Reglement_van_orde_gemeenteraad.pdf
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Krimpen%20aan%20den%20IJssel/358335/358335_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Krimpen%20aan%20den%20IJssel/365785/365785_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Krimpen%20aan%20den%20IJssel/371113/371113_1.html
http://www.krimpenaandenijssel.nl/public/documenten/verordeningen/Bezwaar_en_beroep.pdf
http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Rapporten
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Wat heeft het gekost? 
 

 
  

Bestuur
Begroting 

2017

Begroting 

na wijziging

Rekening 

2017

Lasten

Bestuur 1.502 1.690 1.660

Middelen 297 295 280

Totaal lasten 1.799 1.984 1.939

Baten

Bestuur 137 180 181

Middelen 7 7

Totaal baten 144 187 181

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -1.655 -1.797 -1.758

Resultaatbestemming 85 85 85

Gerealiseerd resultaat -1.570 -1.712 -1.673
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Indicatoren 

 

 
 

 
 

Basisset indicatoren programma 1 Bestuur Jaarrekening 2017 Jaartal Begroting 2017 Jaartal Bron

Formatie in fte per inwoner x 1.000 5,63 2017 6,2 2015
Vensters voor 

Bedrijfsvoering

Bezetting in fte per inwoner x 1000 5,03 2017 5,04 2015
Vensters voor 

Bedrijfsvoering

Apparaatskosten per inwoner 469 2017 498 2015
Vensters voor 

Bedrijfsvoering

Externe inhuur als % van totale kosten loonsom 9,26% 2017 10,60% 2015 (%)
Vensters voor 

Bedrijfsvoering

Overhead als % van totale lasten 11,00% 2017 6,49% 2015 (%) Eigen gegevens

Lokale indicatoren programma 1 Bestuur Jaarrekening 2017 Jaartal Begroting 2017 Jaartal Bron

% inwoners dat veel vertrouwen heeft in de manier                                                                                                                                                                                           

waarop de gemeente wordt bestuurd
38% 2017 37% 2014 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

6,08 2017 5,80 2014 Burgerpeiling
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Programma 2 Woon- en leefomgeving 
 

Hoofdambitie 
 

Inwoners en ondernemers hechten aan een prettige woon- en 

leefomgeving en een succesvol verkeer- en vervoersysteem. Het 

gemeentebestuur 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 ontwikkeling van de inrichting en beheer van 

Krimpen aan den IJssel bieden op termijn voor iedereen – inwoners 

en ondernemers – het grootste voordeel. 

 

Een succesvol verkeer- en vervoersysteem is geen doel op zich, 

maar een randvoorwaarde voor een economisch vitale, leefbare, 

duurzame en sociale ontwikkeling van de gemeente Krimpen aan 

den IJssel en de (metropool)regio, waar de gemeente onderdeel van 

is. Snellere verbindingen vergroten het draagvlak voor 

voorzieningen en de mogelijkheden voor de integratie van 

verschillende functies (zoals zakelijke contacten, woon-werkrelaties, 

winkelverkeer). 

Wat hebben we bereikt? 
 

Het is relatief veilig in Krimpen aan den IJssel. Dat zien we onder 

andere terug in het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld van de politie-

eenheid Rotterdam. 

Meer en meer bewoners en ondernemers maken hun leefstijl en 

bedrijfsvoering duurzamer. QuaWonen levert daarin een belangrijke 

bijdrage door renovatie- en nieuwbouwprojecten. De gemeente 

geeft zelf zoveel mogelijk het goede voorbeeld. 

De Brienenoord- en Algeracorridor zal zonder maatregelen ook in de 

toekomst een knelpunt blijven. Mede daarom hebben Rijk, provincie 

en MRDH afgesproken dat er in 2018 een (pré)verkenning wordt 

uitgevoerd naar (een) extra oeververbinding(en) tussen de 

noordelijke en zuidelijke Maasoever. 

Het onderhoudsniveau van de gemeente en de organisatie van het 

beheer en onderhoud is in belangrijke mate op orde. 

Sloop en nieuwbouw van de verouderde woningvoorraad in het 

centrum vordert gestaag. Op diverse plekken in de gemeente zijn 

en worden leegstaande kantoren herontwikkeld voor woningbouw. 

Als gevolg van de besluitvorming over de toekomst van onze 

maatschappelijke voorzieningen en onderwijshuisvesting ontstaat 

ruimte voor het toevoegen van nieuwe woningen. 

 

Speerpunten in 2017 
 

o Groen – gereed en alleen toelichten bij bijzonderheden 

o Oranje – loopt nog, toelichten waarom het niet gereed is 

o Rood – niet uitgevoerd – toelichten 

 

Speerpunten Label Toelichting 

Veiligheid   

In 2016 evalueren we het integrale veiligheidsplan en stelt de 

raad het nieuwe integrale veiligheidsplan vast. Daarin staan 

mogelijke nieuwe speerpunten. 
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Het versterken van inwonerparticipatie door; 

- Het verder ontwikkelen van Burger AED; 

- Het inzetten van buurtpreventie-activiteiten (bijvoorbeeld 

whatsapp-groepen);  

- Uitbreiden van het aantal Krimpense deelnemers aan 

Burgernet. 

  

Invulling rol BOA’s na evaluatie (toezicht drank en horecawet, 

openbare ruimte). 

  

Duurzaamheid   

In 2015 hebben we de duurzaamheidsagenda 2015-2017 

vastgesteld. Daarin staan de actiepunten voor onze 

gemeentelijke organisatie en voor de werkvelden/thema's: 

wonen, scholen, afvalverwerking, mobiliteit, ondernemen en 

beheer openbare ruimte.  

  

De regionale samenwerking in de Alliantie Duurzaam 

Rijnmond breiden we uit naar meerdere gemeenten. 

 

 

 

 

Op 9 februari 2018 was het startmoment voor het gezamenlijk 

opstellen van een regionale Energiestrategie Rotterdam Den 

Haag. 

Mobiliteit en bereikbaarheid   

Het is gewenst is om naast een micro-deklaag (asfalt) ook 

door belijning en bebording het parkeren en de 

verkeersveiligheid op een groot deel van de IJsseldijk te 

verbeteren. Realisatie kan niet meelopen in het project 

Krachtige IJsseldijken (KIJK). Dit kan namelijk nog enkele 

jaren duren. 

Oranje Dit project is nagenoeg afgerond. |In het voorjaar 2018 wordt 

nog belijning aangebracht (fietssuggestiestroken).  

Het verbeteren van de doorstroming op de Algeracorridor 

door een ketenbeheerplan op te stellen en het optimaliseren 

van de verkeersinstallatie op de grote kruising. 

 Het optimaliseren van de installatie op de grote kruising is 

afgerond, verder is er een beheerovereenkomst (met de 

gemeente Rotterdam) voor 24/7 bewaken van de installaties 

afgesloten. Ter ondersteuning zijn er camera’s aangebracht. 

De gesprekken rondom het ketenbeheerplan (Capelle, 

Provincie, RWS)lopen moeizaam, op korte termijn wordt er een 

nieuwe poging gedaan. 

Beheer en onderhoud   

In 2017 stellen we samen met Hoogheemraadschap Schieland 

en de Krimpenerwaard een Watervisie en uitvoeringsplan op 

voor de komende twee jaar. Hierin is onder andere aandacht 

voor het in stand houden van de zwemwaterkwaliteit van het 

Zwaneneiland. 
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In 2017 evalueren we de pilot met de hondenpoepzakjes-

automaten. Hieruit volgt een hondenpoepbeleid. 

  

Ruimtelijke ontwikkeling   

Voorbereiding implementatie Omgevingswet.   

Onze voornemens op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling 

zijn opgenomen in het Meerjaren Perspectief 

Grondexploitaties (MPG).  

  

Evaluatie Centrumvisie.  Wordt in deze collegeperiode niet uitgevoerd. De 

sloop/nieuwbouw van Centrum-Zuid is in voorbereiding 

genomen. Prinsessenpark is in uitvoering. Met diverse 

stakeholders wordt gesproken over de (her)inrichting van de 

Nachtegaalstraat e.o. (Elckerlyc, Hoogstade, 

evenemententerrein). 

 

Wat is er gebeurd? 
 

Veiligheid 

In 2017 hebben we samen met de ketenpartners een nieuw 

integraal veiligheidsplan 2018-2022 opgesteld. De algemene 

conclusie was dat het relatief veilig is in Krimpen aan den IJssel. Dat 

zien we ook terug in het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld van de 

politie-eenheid Rotterdam. Een aspect dat de komende jaren 

aandacht vraagt, is het verstevigen van het ketennetwerk. De korte 

lijnen binnen de veiligheidsketen vanuit het verleden zijn langer 

geworden. We hebben ons ingespannen om de interne en externe 

netwerken te intensiveren, om de samenwerking met het sociaal 

domein op de raakvlakken, die ontstaan zijn na de decentralisaties, 

beter te verankeren. Nieuwe focuspunten zijn opgenomen in het 

door de gemeenteraad vastgesteld integraal veiligheidsplan. 

 

Duurzaamheid 

Het nieuwe kabinet wil serieuze stappen zetten om de doelstellingen 

van het Klimaatakkoord van Parijs na te leven. Dat is van groot 

belang om dat gemeenten het Rijk hard nodig hebben bij de energie 

transitie. Voor nieuwe wetgeving, experimenteer ruimte en 

financieringsoplossingen zal op landelijk niveau aandacht moeten 

komen. In de regio is gestart met het gezamenlijk opstellen van een 

regionale energie strategie Rotterdam Den Haag. Eind 2018 ligt er 

een strategie die aangeeft hoe partijen in de regio kunnen 

 

samenwerken om de (lokale) energiedoelstellingen te halen. Ook is 

er aan de hand van de Krimpense Routekaart een informeel gesprek 

met de raad geweest waarin is weergegeven wat we doen, waar we 

staan en waar we naar toe moeten. Andere acties zijn terug te 

vinden in de real-time status van de duurzaamheidsagenda. 

 

Mobiliteit en bereikbaarheid 

Naar aanleiding van een motie van april is in september een 

presentatie gegeven over mogelijke oplossingen voor de verbetering 

van de doorstroming op de Algeracorridor. Projecten, plannen en 

verkenningen die daarbij aan de orde kwamen, zijn: 

 Herinrichting Lekdijk (realisatie gestart in 2017) 

 Herontwikkeling centrum-zuid (voorbereiding gestart in 

2017) 

 Reconstructie ‘grote kruising’ (voorbereiding gestart in 2017) 

 Verbinding N210/Lekdijk (verkenning uitgevoerd in 2017) 

 Ontsluitingsstructuur Lansingh-Zuid (evaluatie uitgevoerd in 

2017) 

 

Daarnaast hebben twee fracties plannen gepresenteerd voor een 

verplaatsing van P+R/busstation uit het centrum van onze 

gemeente. 

In het MIRT Rotterdam-Den Haag is afgesproken om een 

(pré)verkenning uit te voeren naar (een) extra oeververbinding(en
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aan de Oostflank van Rotterdam (Herontwerp Brienenoord- en 

Algeracorridor). 

 

Beheer en onderhoud 

Het onderhoudsniveau van de gemeente en de organisatie van het 

beheer en onderhoud is in belangrijke mate op orde. De 

buitenruimte wordt op een basis-niveau (B) onderhouden, 

overeenkomstig het kwaliteitsplan beheer openbare ruimte. De 

begraafplaatsen worden op een hoger niveau (A) onderhouden. 

Jaarlijks rapporteren wij in het eerste kwartaal over de kwaliteit van 

de openbare ruimte, de afhandeling van meldingen en 

bijzonderheden in het betreffende jaar. Wij hebben ook in 2017 op 

de gebruikelijke wijze invulling gegeven aan het (groot) onderhoud 

van de openbare ruimte. Dit hebben wij, zoveel mogelijk, op 

integrale wijze gedaan. 

 

Wij noemen een aantal voorbeelden: 

- Ophoging deel Esdoornhof in verband met wateroverlast 

- Asfaltwerkzaamheden en verkeersmaatregelen IJsseldijk 

- Buys Ballotsingel (schoolroute) 

- Groenendaal (wateroverlast en bereikbaarheid appartementen) 

- Grootzeil (hoogte verschil en bereikbaarheid ondergrondse 

containers) 

 

Verder zijn er in 2017 belevingsonderzoeken uitgevoerd in 

Lansingh-Zuid en een deel van de wijk Langeland. Het laatste 

onderzoek maakte deel uit van een groter project dat in 2017 veel 

inzet heeft gevraagd: Langeland – the next generation. De komende 

jaren staan diverse aansluitende herstraat- en rioleringsprojecten in 

deze wijk op de planning. Een mooie gelegenheid om samen met 

bewoners en stakeholders (bijv. QuaWonen, HHSK en Stedin) de 

wijk meer toekomstbestendig in te richten. Zeker met oog op de 

komende energietransitie en klimaatadaptieve maatregelen die 

moeten worden genomen. Een gezamenlijke uitdaging waarbij 

creativiteit van groot belang is! 

Een vergelijkbaar project is gestart in de wijk Oud-Krimpen. Hier 

ligt gezien de lage ligging van woningen en de beperkte openbare 

ruimte een grote(re) uitdaging voor klimaatadaptieve maatregelen. 

 

Het project ‘versneld naar LED’ is van start gegaan in Oud-Krimpen 

en de Stormpolder. In Oud-Krimpen hebben bewoners naar 

aanleiding van een proefopstelling van verschillende masten en 

armaturen een keuze mogen maken welk type zij graag zouden zien 

in hun straat. 

 

Verder hebben wij als ‘Groenste stad van Nederland 2016-2017’ 

samen met Entente Florale en Operatie Steenbreek de Nationale 

Groendag georganiseerd. Deze dag stond in het teken van ‘met 

groen en blauw naar meer klimaatbestendige steden’. De gemeente 

Krimpen aan den IJssel was in maart 2017 ook accent-gemeente 

voor Zuid-Holland in het kader van de boomplantdag. Op deze dag 

hebben we samen met onder meer de Commissaris van de Koning, 

kinderen van de Jeugdnatuurwacht en kindergemeenteraad bomen 

en vaste planten geplant in de omgeving van de Molenvlietsingel. 

 

Ook is er een nieuw gemeentelijk rioleringsplan opgesteld (GRP 

2018-2022, zie verder programma 7) waarin ontwikkelingen 

rondom klimaat, duurzaamheid en monitoring als actiepunten zijn 

benoemd. 

 

In 2017 is gestart met de voorbereiding van de reconstructie van de 

“grote kruising”.  

 

Ruimtelijke ontwikkeling 

In 2017 is belangrijke voortgang geboekt op de woningbouwlocaties 

Veld en Beemd, Meerkoetstraat en ‘De Wilgen’. Op de locaties 

Meerkoetstraat en ‘De Wilgen’ is de gemeente zelf eigenaar. Bij Veld 

en Beemd gaat het om sloop/nieuwbouw van het voormalige 

kantoor van QuaWonen. 

Daarnaast is – vooruitlopend op de hersanering van het EMK-terrein 

– een bestemmingsplan Stormpolderdijk vastgesteld. 

 

Op grond van welk beleid handelen wij? 
 

De wijze waarop het gemeentebestuur de veiligheid integraal 

waarborgt, is uitgewerkt in het Integraal Veiligheidsplan. 

 

 

http://www.krimpenaandenijssel.nl/krimpenveilig.html
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Voor duurzaamheid zijn de visie en de strategie uitgewerkt in de 

Duurzaamheidsvisie. 

 

De ambities voor (verkeers)veilige en duurzame mobiliteit zijn 

uitgewerkt in de Verkeer- en vervoervisie. 

 

Verder bevatten de volgende documenten de kaders voor de 

uitvoering: 

 Structuurvisie, Bestemmingsplannen 

 MeerjarenPerspectief Grondexploitaties 

 Groenstructuurplan, Groenbeleids- en beheerplan 

 Stedelijk waterplan, Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan, 

Grondwaterzorgplan en Beheerplan water Krimpen 

 Duurzaamheidsagenda 2015-2017 

 Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte 

 Algemeen Plaatselijke Verordening Krimpen aan den IJssel 

2013 

 Centrumvisie 

 Regionaal beleidsplan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

2013-2017 

 Veiligheidsplan  

 

Hoe en wanneer verantwoorden wij? 
 

Veiligheid 

 Veiligheid en leefbaarheid 

 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 

 Veiligheidsmonitor 

o Wordt iedere twee jaar uitgevoerd 

 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 in het handhavingsbeleid 

gestelde doelen 

o de uitvoering van de voorgenomen activiteiten 

 

Duurzaamheid 

 Duurzaamheid  

 Realtime status Duurzaamheidsagenda 

 

Mobiliteit 

 Ruimte en mobiliteit 

 

Beheer en onderhoud 

 Woon- en leefklimaat 

 Burgerperspectief  

o Woon- en leefklimaat 

 Schouw openbare ruimte (BLT advies) 

 

Ruimtelijke ontwikkeling 

 MeerjarenPerspectief Grondexploitaties 

 Ruimte en mobiliteit 

 

  

http://www.krimpenaandenijssel.nl/duurzaamheid
http://www.krimpenaandenijssel.nl/Int/Wonen-en-Leefomgeving/verkeer-en-vervoer.html
https://www.krimpenaandenijssel.nl/KRY/Nieuw-centrum/Nieuw-centrum-(Lijsterstraat)centrumvisie-Documenten/Nieuw-centrum-(Lijsterstraat)centrumvisie-Documenten-Structuurvisie.pdf
https://www.krimpenaandenijssel.nl/Bestemmingsplannen
http://www.krimpenaandenijssel.nl/Groenonderhoud
http://www.krimpenaandenijssel.nl/Int/Water/Stedelijk-waterplan.html
https://www.krimpenaandenijssel.nl/KRY/Riolering/Wonen-en-Leefomgeving-Wat-doet-de-gemeente.html
https://www.krimpenaandenijssel.nl/KRY/Grondwater/(420947)-Water-Wonen-en-Leefomgeving-Water-Grondwater-Wat-doet-de-gemeente-tegen-grondwateroverlast.html
https://www.krimpenaandenijssel.nl/KRY/Riolering/Wonen-en-Leefomgeving-Wat-doet-de-gemeente.html
https://www.krimpenaandenijssel.nl/Duurzaamheid-algemeen
http://www.krimpenaandenijssel.nl/Int/Wonen-en-Leefomgeving/Onderhoud-leefomgeving/Kwaliteitsplan-Beheer-Openbare-Ruimte.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Krimpen%20aan%20den%20IJssel/317561/317561_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Krimpen%20aan%20den%20IJssel/317561/317561_1.html
https://www.krimpenaandenijssel.nl/Nieuw-centrum
https://vr-rr.nl/extra/beleidsplan/
https://vr-rr.nl/extra/beleidsplan/
https://www.krimpenaandenijssel.nl/krimpenveilig
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Openbare-orde-en-veiligheid/
http://www.waarstaatjegemeente.nl/themas/duurzaamheid
https://www.krimpenaandenijssel.nl/Duurzaamheid-algemeen
https://www.krimpenaandenijssel.nl/Duurzaamheid-algemeen
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Wonen-en-Leefklimaat/
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Wonen-en-Leefklimaat/
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Burgerpeiling/
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Wonen-en-Leefklimaat/
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Wat heeft het gekost? 
 

 
  

Woon- en leefomgeving
Begroting 

2017

Begroting 

na wijziging

Rekening 

2017

Lasten

Veiligheid 1.569 1.554 1.541

Duurzaamheid 152 140 110

Mobiliteit en bereikbaarheid 263 273 254

Beheer en onderhoud 4.179 4.713 4.479

Ruimtelijke ontwikkeling 1.813 2.014 1.776

Totaal lasten 7.977 8.694 8.160

Baten

Veiligheid 4 4 1

Duurzaamheid 4

Mobiliteit en bereikbaarheid 3

Beheer en onderhoud 810 690 629

Ruimtelijke ontwikkeling 2.182 2.173 2.236

Totaal baten 2.997 2.871 2.870

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -4.980 -5.823 -5.290

Resultaatbestemming -2.074 -1.384 -2.027

Gerealiseerd resultaat -7.054 -7.207 -7.317
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Indicatoren 
 

 
 

 
  

Basisset indicatoren programma 2 Woon- en leefomgeving Jaarrekening 2017 Jaartal Begroting 2017 Jaartal Bron

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. 0,5 2016 1,2 2015 Waarstaatjegemeente

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. 3,4 2016 2,4 2015 Waarstaatjegemeente

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. 1,2 2016 1,4 2015 Waarstaatjegemeente

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. 3,6 2016 4,2 2015 Waarstaatjegemeente

Het aantal ziekenhuisopnamen n.a.v. verkeersongeval met een motorvoertuig 6% 2015 5% 2014 Waarstaatjegemeente

Het aantal ziekenhuisopnamen n.a.v. vervoersongeval met een fietser 2% 2015 3% 2014 Waarstaatjegemeente

Hernieuwbare elektriciteit 1,10% 2015 0,80% 2014 Waarstaatjegemeente

De gemiddelde WOZ waarde van woningen in de gemeente €218.000 2017 €215.000 2016 Waarstaatjegemeente

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen 0,4 2015 0,1 2013 Waarstaatjegemeente

Demografische druk (groene + grijze druk tov 20-64 jr) 90,30% 2017 88,80% 2016 Waarstaatjegemeente

Woonlasten éénpersoonshuishouden 742 2017 732 2016 Waarstaatjegemeente

Woonlasten meerpersoonshuishouden 823 2017 813 2016 Waarstaatjegemeente

Lokale indicatoren programma 2 Woon- en leefomgeving Jaarrekening 2017 Jaartal Begroting 2017 Jaartal Bron

De buurt als woon- en leefomgeving is veilig 91% 2017 89% 2014 Burgerpeiling

Het geregistreerde aantal zonne-energie installaties en het totale vermogen 

van de zonne-energie installaties per 1.000 inwoners

8,4 installaties en 20 kwp 

vermogen                              
2014

8,4 installaties

20 kwp vermogen
2014

Waarstaatjegemeente 

(energie en klimaat)

Waardering bereikbaarheid bedrijfslocatie voor bevoorrading niet aanwezig niet aanwezig Ondernemerspeiling

Staat van de buurt

heel (81%)

schoon (70%)

begaanbaar (67%)

groen (65%)

2017

heel (78%)

schoon (74%)

begaanbaar (68%)

groen (62%)

2014 Burgerpeiling

Waardering van de buurt als leefomgeving 7,9 2017 7,9 2014 Burgerpeiling

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

speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar in de nabije omgeving
62% 2017 56% 2014 Burgerpeiling

Het geregistreerd aantal misdrijven in de gemeente 493 2017 1.165 2012 CBS

Aantal aangiften bij politie per 1.000 inwoners niet beschikbaar 2017 22 2015 Politie

Aantal milieuklachten 165 2017 222 2015 DCMR

Aantal woningen met energielabels A t/m C

60,23% (2.511,                      

van de in totaal 4.169 

woningen van QuaWonen 

met een energielabel)

2018 53% 2015 QuaWonen
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Lokale indicatoren programma 2 Woon- en leefomgeving Jaarrekening 2017 Jaartal Begroting 2017 Jaartal Bron

Doorstroomsnelheid Algeracorridor in km/u
gegevens niet 

beschikbaar
2017 43 2014 Provincie

Het aantal verstrekte subsidies voor e-bikes
eind 2016 is de subsidie 

gestopt
2017 53

Sep 

2015 t/m 

aug 2016

Verkeersonderneming

Aantal wegvoertuigen geregistreerd in Krimpen aan den IJssel 19.134 2017 18.903 2016 CBS

Het aantal spitsmijdingen in de regio Rotterdam per dag

er zijn diverse 

spitsmijdingsprojecten

(geweest) zie apart 

overzicht

2017 14.167 2015 Beter Benutten

Kwaliteitsbeeld verharding

98 % van de verharding 

voldeed in 2017 aan 

minimaal kwaliteitsniveau 

Basis 

2017
97% minimaal 

kwaliteitsniveau Basis
2015

Kwaliteitsmeting Integrale 

Schouw BTL 

Slaagkans op de woningmarkt
1,6% (betreft cijfers over 

het 1e helft 2017)
2017 4,20% 2015

Monitor 

Woonruimtebemiddeling 

2015

(% sociale) huurwoningen verdeeld in segmenten
87,3% sociale huur  

12,7% markthuur 
2017

91,5% sociale huur 

8,5% markthuur
2016 Woningcorporaties

Slaagkans starters op de woningmarkt
2,30% (betreft cijfers 

over 1e helft van 2017)
2017 2,60% 2015

Monitor 

Woonruimtebemiddeling 

2015

% sociale huurwoningen 33,20% 2017 33,80% 2016
Woningcorporaties en Woz 

registraties

Verdeling aantal woningen in huur- en koopwoningen
4.870 huur

7.460 koop
2017

4.759 huur

7.446 koop
2016

Eigen gegevens (WOZ 

bestand)

Gemiddelde inschrijfduur huurwoningzoekenden
53 maanden (betreft 

cijfers over 1e helft 2017
2017

eengezinswoningen      

88,6 maanden 

meergezinswoningen     

39,6 maanden

2015

Monitor 

Woonruimtebemiddeling 

2015

Modal split; aandeel OV+fiets in woon-werkverkeer (%) niet beschikbaar 2017 niet op tijd beschikbaar

% uitrukken van de brandweer binnen de normtijd 80% 2017 80% 2015
Veiligheidsregio Rotterdam 

Rijnmond

% uitrukken ambulance binnen normtijd 78% 2017 95% 2015
Veiligheidsregio Rotterdam 

Rijnmond
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Programma 3 Samenleven 
 

 

Hoofdambitie 
 

Een sterke basis in de samenleving is noodzakelijk, omdat we er 

vanuit gaan dat er minder problemen ontstaan en/of dat problemen 

minder hoog oplopen wanneer de kracht van de samenleving 

toeneemt. Niet langer hebben mensen automatisch recht op zorg, 

maar wordt er aan inwoners gevraagd: wat heb je nodig én wat kan 

je zelf? 

 

In onze samenleving is het vooral van belang dat bepaalde 

voorzieningen er “gewoon zijn”. Ze zijn beschikbaar voor elke 

inwoner. 

Wonen in Krimpen aan den IJssel betekent wonen in een 

aantrekkelijke, van de regio Rotterdam deel uitmakende, gemeente 

met een gevarieerd aanbod van woningen, winkels, scholen en 

andere voorzieningen. Maar ook: genieten van de rust van de 

groene Krimpenerwaard én profiteren van de goed bereikbare 

stedelijke voorzieningen van Rotterdam. 

Maatschappelijke basisvoorzieningen zoals kinderopvang, 

peuterspeelzalen, scholen, het gezondheidscentrum, 

sportverenigingen, culturele voorzieningen, het ontmoetingscentrum 

De Tuyter, speelvoorzieningen, kerken, bedrijven enzovoorts dragen 

bij aan het normale leven van iedereen. Deze voorzieningen zien wij 

als het fundament voor onze Krimpense samenleving. Ze versterken 

de eigen kracht van de Krimpenaren (jong en oud) en bevorderen 

direct of indirect dat inwoners zelfredzaam zijn en zich op elkaar 

betrokken voelen. Basisvoorzieningen, zoals sport, of culturele 

voorzieningen bieden mensen de mogelijkheid om in contact te 

komen met anderen, om mee te doen in de samenleving en hun 

talenten te ontdekken en ontwikkelen. 

 

We realiseren ons dat bijvoorbeeld kwetsbare, onzichtbare en 

opvallende kinderen ruimte en ‘mildheid voor verschillen’ nodig 

hebben, naast pedagogische vaardigheden om met een bepaald 

gedrag om te kunnen gaan, op school, op straat, bij ‘de voetbal’, in 

de kerk. Ook kinderen met ander gedrag hebben recht op een plek 

in onze samenleving. 

 

Krimpen moet in alle opzichten interessant blijven voor (potentiële) 

werkgevers. Daarom investeert de gemeente in een goede 

detailhandelsstructuur en in de bedrijventerreinen Stormpolder, 

Parallelweg en De Krom. 

Van oudsher is de (maritieme) maakindustrie goed 

vertegenwoordigd. Maar de aanwezigheid van dit cluster en 

bijbehorende werkgelegenheid is geen vanzelfsprekendheid. Een 

verdere versterking met innovatie en verduurzaming is 

noodzakelijk. 

 

Wat hebben we bereikt? 
 

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 

Alle pedagogisch medewerkers in de voorschoolse educatie hebben 

binnen 1, in plaats van 2 jaar, het taalniveau 3F bereikt. 

 

Recreatie 

Op basis van de evaluatie van het eerste samenwerkingsjaar tussen 

Groenalliantie en Staatsbosbeheer is met wederzijdse instemming 

besloten de samenwerking de komende jaren voort te zetten. 

Met de provincie Zuid-Holland, die per 1-1-2018 uit de 

Groenalliantie is getreden, is voor de komende jaren een langjarige 

financieringsovereenkomst tot stand gekomen. 

 

Wonen 

Op 11 december 2017 hebben we, samen met QuaWonen en de 

Stichting Huurderbelang Krimpen aan den IJssel e.o., de nieuwe 

prestatieafspraken wonen, zorg en welzijn 2018-2022 ondertekend.  

Qua Wonen is aangesloten bij de Wijkwethouderspreekuren. Er zijn 

circa 100 woningen opgeleverd, waarvan 91 in de sociale 

huursector. 
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Sport 

De overdracht van de binnensportaccommodaties naar Synerkri 

heeft plaatsgevonden. Het aanbod voor aangepast sporten via 

Synerkri is uitgebreid. 

 

Cultuur 

De gemeenteraad wilde de rijksmonumenten meer zichtbaar maken 

en heeft daar budget voor beschikbaar gesteld. Met de eigenaren 

van alle rijkmonumenten is overeenstemming bereikt over het 

aanbrengen van een rijksmonumentenbordje. De bordjes zijn 

besteld, geleverd en begin 2018 aan de monumenteigenaren 

verstrekt.  

 

In de Tuyter is een culturele programmering gerealiseerd. 

 

Economie 

Afgelopen jaar is met de komst van fieldlabs in de regio ingezet op 

het faciliteren van de maakindustrie in de overgang naar de nieuwe 

economie. We hebben onze ondernemers laten kennis maken met 

het fieldlab RAMLAB (3d printing) tijdens een ondernemersexcursie 

naar het RDM-terrein. De toekomstige beroepsbevolking kon op de 

succesvolle open bedrijvendag kennis maken met een ruim aanbod 

van bedrijven in de maakindustrie. Dat was gekoppeld aan 

technieklessen die op Krimpense basisscholen gegeven zijn. 

Tot slot hebben we met het Rijk de koopovereenkomst van het EMK 

terrein ondertekend. Een belangrijke stap in het aantrekkelijker 

maken van de Stormpolder. Na jaren komt er weer vrije ruimte 

beschikbaar wat ook mogelijkheden biedt voor gevestigde 

ondernemers die tot nu toe slechts beperkte 

uitbreidingsmogelijkheden hadden. 

 

Speerpunten in 2017 
 

o Groen – gereed en alleen toelichten bij bijzonderheden 

o Oranje – loopt nog, toelichten waarom het niet gereed is 

o Rood – niet uitgevoerd – toelichten 

Speerpunten Label Toelichting 

Sociaal domein   

De `Kracht van Krimpen` blijft een belangrijke aanjager 

in het transformatieproces, in het vertalen van het 

gedachtengoed in de dagelijkse praktijk.  

  

Opbrengst van het project “Kracht van Krimpen; vanuit 

autisme bekeken” borgen. 

  

Onderwijshuisvesting   

Voor alle schoolgebouwen wordt ingezet op 

verduurzaming. 

 Bij voorbeeld geldt dit bij de renovatie Kortland en Wegwijzer; op het 

Krimpenerwaardcollege zijn zonnepanelen aangebracht. 

Het bestuur van PCPO dient een plan in voor de 

renovatie van pcbs de Wegwijzer. De gemeente en 

PCPO bekostigen binnen de afgesproken kaders de 

werkzaamheden. 

  

Samen met Blick op onderwijs stellen we een plan op 

voor de huisvesting van obs de Groeiplaneet. We 

verwachten in 2017 met de uitvoering te starten. 

 Plan is opgesteld. De overeenkomst is begin 2018 ondertekend door de 

partijen. 
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Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk   

In samenwerking met de instellingen voor 

peuterspeelzaalwerk, vergroten wij de toegankelijkheid 

van de peutergroepen, met als doel dat alle peuters 

gebruik kunnen maken van een voorschoolse 

voorziening. De keuzevrijheid van ouders blijft hierin 

centraal staan. 

  

Mede ingegeven door landelijke regelgeving, zetten we 

in op kwaliteitsverbetering in de voorschoolse 

voorzieningen, waardoor de preventieve werking 

vergroot wordt. Dit geldt met name voor de VVE 

groepen waar in 2017 gestart wordt met het verhogen 

van het taalniveau van de pedagogisch medewerkers 

naar 3F. 

  

Recreatie   

Binnen de Groenalliantie zetten wij positief in op de 

samenwerking met Staatsbosbeheer, als nieuwe 

(opvolger van de Groenservice) werkorganisatie voor de 

Groenalliantie. 

  

Wij spannen ons binnen de Groenalliantie ervoor in om 

met de provincie Zuid-Holland (die per 1-1-2018 uit de 

Groenalliantie treedt) tot een langjarige 

financieringsovereenkomst te komen.  

  

Binnen de Groenalliantie zetten wij ons in voor het 

programma Kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard 

(schapsgebieden Loetbos en Krimpenerhout), met 

tevens als doel om de Krimpenerwaard te positioneren 

als een aantrekkelijk metropolitaans landschap binnen 

de MRDH. 

  

Sport   

In 2017 wordt er een voortgangsrapportage van de 

Sportagenda 2015-2019 opgesteld. 

  

In samenwerking met DCV ontwikkelen we een 

renovatieplan voor het sportcomplex DCV. 

 Er heeft een haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden.  

Er wordt een beheerplan speelruimte inclusief 

trapvelden opgeleverd en, indien nodig, tevens een 

herijkt speelruimtebeleidsplan. 
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Cultuur   

Wij evalueren het ingestelde Fonds Stimuleringsleningen 

Beeldbepalende Objecten. 

 Alle eigenaren van de beeldbepalende objecten zijn per brief 

geïnformeerd over de mogelijkheden van de Verordening en het Fonds 

Stimuleringsregelingen Beelbepalende Objecten. Tot nu toe heeft geen 

van de bbo-eigenaren hiervan gebruik gemaakt.  

We werken toe naar externe verzelfstandiging van het 

muziekonderwijs. 

  

Het Bibliotheekwerk wordt gemoderniseerd. Belangrijk 

onderdeel is het inzetten op de Bibliotheek op School 

(dBos).  

  

Na realisatie van de verbouwing van De Tuyter in 2016, 

werken we in 2017 aan de verdere samenwerking 

tussen de gebruikers. (onderdeel hiervan is het 

Cultureel Programma) 

  

Door het nemen van concrete maatregelen werkt het 

Streekmuseum aan een gezonde bedrijfsvoering.  

  

Wonen   

Wij vertalen het in juni 2017 van QuaWonen te 

ontvangen ‘bod’ op onze woonvisie in (wederom) een 

update van de prestatieafspraken Wonen, Zorg en 

Welzijn 2015-2018.  

  

Wij nemen deel aan het binnen het SvWrR 

(Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam) te 

verrichten onderzoek naar de verhouding tussen de 

omvang van de ‘goedkope voorraad’ (alle sociale 

huurwoningen en alle goedkope overige woningen) en 

de omvang van de in de goedkope voorraad te 

huisvesten EU-doelgroep. 

  

Economie   

Sinds 2016 werken we met onze economische agenda. 

Daarin staan onze actiepunten voor de 

werkvelden/thema's:  

ondernemerschap, detailhandel, smart infrastructure, 

mobiliteit, promotie en dienstverlening. 
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Wat is er gebeurd? 
 

Kracht van Krimpen festival 

Het Kracht van Krimpen festival is georganiseerd. Besloten is om 

hieraan voorlopig geen vervolg te geven, maar om een andere vorm 

te zoeken voor deze activiteit. 

 

Onderwijshuisvesting 

De onderwijshuisvestingsvisie wordt uitgevoerd door een combinatie 

van renovaties en verduurzaming.  

 

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 

De peuterspeelzalen vallen per 2018 onder de wet Kinderopvang. In 

2017 zijn hiervoor de benodigde maatregelen getroffen. 

 

De landelijke ontwikkeling ten aanzien van de herverdeling van het 

macrobudget GOAB (Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid) 

is nauwlettend gevolgd. Onze gemeentelijke visie hierop is gedeeld 

met diverse landelijke gremia.  

 

Kracht van Krimpen, vanuit autisme bekeken 

De gemeenteraad is geïnformeerd over het einddocument en de 

resultaten van het project zijn geborgd binnen het vervolgproject 

inclusieve samenleving,  waarbij het ambassadeursnetwerk en de 

kwartiermaker mede zorgdraagt voor bewustwording enerzijds en 

duurzame inbedding van autismevriendelijkheid in onze gemeente 

anderzijds. Eind 2017 is de gemeenteraad geïnformeerd over  het 

project  Vanuit Inwoners bekeken, naar een inclusief Krimpen aan 

den IJssel. Stap je voor stapje krijgt het  inclusief denken steeds 

meer vorm. De Krimpense Inclusieve Tafel blijkt een goede motor 

om de beweging gaande te houden. 

 

Recreatie 

De overgang van Groenservice naar Staatsbosbeheer is vloeiend 

verlopen. Het eerste samenwerkingsjaar (2017) tussen 

Groenalliantie en Staatsbosbeheer is reeds geëvalueerd.  

Eind 2017 zijn diverse projecten uit het Programma Kwaliteitsimpuls 

Krimpenerwaard aanbesteed: in de loop van 2018 start de 

uitvoering van die projecten in de Krimpenerhout en in het Loetbos. 

We hebben ons aangesloten bij het regionale initiatief Stap uit je 

Stad. 

 

Sport en speelplekken 

Uit de voortgangsevaluatie sport is gebleken dat er in de afgelopen 

2,5 jaar veel stappen gezet zijn op het gebied van het verbeteren 

van de accommodaties en de sportstimulering.  Wat nog verder 

ontwikkeld moet worden, is het versterken van het sportklimaat. 

 

Met het Van Bronckhorst Sportveld is Krimpen aan den IJssel een 

belangrijke sportvoorziening rijker. 

Er is een inspectierondgang gehouden waarbij alle speelplekken zijn 

geïnventariseerd op doelgroep, type spel en verwachte levensduur. 

Deze informatie is terecht gekomen in het actualisatierapport 

speelruimtebeleid geschreven door Speelplan B.V. Dit 

actualisatierapport heeft ten grondslag gelegen voor de in 2017 

door de gemeente opgestelde speelruimtebeleidsplan 2018-2022. In 

2018 volgt er nog een uitvoeringsprogramma speelruimte 2018-

2022 waarin de renovatie plannen voor de komende 5 jaar worden 

beschreven. 

 

Cultuur 

Het culturele programma in de Tuyter blijkt te voldoen aan een 

behoefte gezien de stijgende bezoekersaantallen. Het bestuur van 

de Cultuurwerkplaats heeft een voorstel ingediend om het culturele 

programma te borgen voor de toekomst. 

 

Wonen 

Binnen het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam is de 

Regionale Woonvisie geactualiseerd. De raad is daarover door 

middel van een tweetal raadsinformatiebrieven geïnformeerd. 

Vastgesteld is dat een vervolg nodig is: eerst een verdiepingsslag 

en daarna nieuwe woningmarktafspraken. De verwachting is dat dit 

medio 2018 kan worden afgerond. 

 

Economie 

Economische vernieuwing, energietransitie en het creëren van 

nieuwe werkgelegenheid zijn de belangrijkste opgave voor onze 

regio. Met de activiteiten die in onze economische agenda 

beschreven staan hebben we hier het afgelopen jaar op ingezet. 
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Op grond van welk beleid handelen wij? 
 

Binnen het Sociaal Domein is het beleidsplan Sociaal Domein 

“Kracht van Krimpen” ons kader. 

 

Voor de voorzieningen uit de voorzieningendiscussie 

(kinderboerderij, muziekeducatie, zwembad, MFA’s en binnen- en 

buitensport) wordt gehandeld op basis van het raadsbesluit. 

Voor de kaders van het zwembad: raadsbesluit. 

Voor de kaders van het binnensport: raadsbesluit. 

 

Voor peuterspeelzaalwerk bieden VVE Verbeterplan en 

Uitvoeringsprogramma “Het jonge Kind” de kaders. 

 

Wat betreft Sport wordt uitvoering gegeven aan de Sportagenda 

2015-2019. 

 

De ambities op het gebied van wonen zijn uitgewerkt in onze 

Woonvisie 2009-2030 ‘Goed wonen tussen wereldstad en Groene 

Hart’ en verder uitgewerkt in de Prestatieafspraken wonen, zorg en 

welzijn 2018-2022. 

 

De ambities op het gebied van economie zijn uitgewerkt in: 

 Detailhandelsvisie 

 Stormpolder 

 

De voorzieningen onderwijshuisvesting worden uitgevoerd op basis 

van de eind 2015 vastgestelde visie onderwijshuisvesting. 

 

Hoe en wanneer verantwoorden wij? 
 

Jeugd 

 Kinderopvang  

 Onderwijs 

 Kinderen in tel 

 

Maatschappelijke ondersteuning 

 Stapelingsmonitor 

 

Sport 

 Burgerpeiling (Woon- en leefklimaat). 

 Maatschappelijke participatie 

 Sportagenda 2015-2019 

 

Cultuur 

 Monumentenwet 

 

Wonen 

 Wonen 

 

Economie 

 Lokale economie 

 Sturingsanalyse lokale economie 

 Banen en vestigingen 

 

 

 

 

  

http://www.krimpenaandenijssel.nl/KRY/Taken-Sociaal-Domein/(422504)-Zorg-en-Welzijn-Decentralisatie-Jeugdzorg-Documenten/Beleidsplan-Sociaal-Domein-Kracht-van-Krimpen.html
http://www.krimpenaandenijssel.nl/Int/Home/Vergaderingen-CORSA/06-03-2014---Raad.html
https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/vergadering/266290/gemeenteraad%2024-03-2016
https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/vergadering/266290/gemeenteraad%2024-03-2016
https://www.krimpenaandenijssel.nl/Zoekresultaten.html?si=100484&hl=nl&q=het+jonge+kind
http://www.krimpenaandenijssel.nl/KRY/Sportverenigingen/Sportverenigingen-Documenten/Sportverenigingen-Documenten-Sportagenda-2015-2019.pdf%20-%2021-09-2015
http://www.krimpenaandenijssel.nl/KRY/Sportverenigingen/Sportverenigingen-Documenten/Sportverenigingen-Documenten-Sportagenda-2015-2019.pdf%20-%2021-09-2015
http://www.krimpenaandenijssel.nl/Int/Wonen-en-Leefomgeving/Wonen/Woonvisie.html
http://www.krimpenaandenijssel.nl/Int/Wonen-en-Leefomgeving/Wonen/Woonvisie.html
http://www.krimpenaandenijssel.nl/KRY/Woonvisie/Woonvisie-2009-2030-Documenten/Prestatieafspraken-Wonen,-Zorg-en-Welzijn-2015-2018.pdf
http://www.krimpenaandenijssel.nl/KRY/Woonvisie/Woonvisie-2009-2030-Documenten/Prestatieafspraken-Wonen,-Zorg-en-Welzijn-2015-2018.pdf
https://www.krimpenaandenijssel.nl/Zoekresultaten.html?si=100484&hl=nl&q=detailhandelvisie
http://www.krimpenaandenijssel.nl/Stormpolder.html
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Jeugd-en-jeugdhulpverlening/
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Onderwijs/
https://www.krimpenaandenijssel.nl/Zoekresultaten.html?si=100484&hl=nl&q=kinderen+in+tel
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Jeugd-en-jeugdhulpverlening/
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Burgerpeiling/
https://www.krimpenaandenijssel.nl/Zoekresultaten.html?si=100484&hl=nl&q=maatschappelijke+participatie
https://www.krimpenaandenijssel.nl/Zoekresultaten.html?si=100484&hl=nl&q=sportagenda
https://www.krimpenaandenijssel.nl/Zoekresultaten.html?si=100484&hl=nl&q=monumentenwet
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Lokale-Monitor-Wonen/
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Bedrijvigheid-en-economie/
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Bedrijvigheid-en-economie--cgd7zutnOjhv/Bedrijvigheid-en-economie--535
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Werk-en-inkomen/
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Wat heeft het gekost? 
 

 
  

Samenleven
Begroting 

2017

Begroting 

na wijziging

Rekening 

2017

Lasten

Jeugd 1.329 1.240 1.223

Maatschappelijke ondersteuning 123 106 102

Recreatie en evenementen 806 1.094 1.124

Sport 2.138 2.130 2.191

Cultuur 1.873 2.532 2.538

Wonen 49 51 53

Economie 225 -1.092 250

Totaal lasten 6.543 6.062 7.481

Baten

Jeugd 47 81 84

Maatschappelijke ondersteuning 18 20 20

Recreatie en evenementen 24 173 158

Sport 1.295 282 256

Cultuur 582 589 603

Wonen

Economie 110 -1.215 113

Totaal baten 2.077 -69 1.234

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -4.466 -6.131 -6.247

Resultaatbestemming -38 700 608

Gerealiseerd resultaat -4.504 -5.431 -5.639
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Indicatoren 
 

 
 

  

Basisset indicatoren programma 3 Samenleven Jaarrekening 2017 Jaartal Begroting 2017 Jaartal Bron

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

jaar
95 2016 111,9 2014 Waarstaatjegemeente

Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 

jaar
0,9 2014 0,9 2014 Waarstaatjegemeente

Functiemenging (verhouding tussen banen en woningen) 44,20% 2017 39,80% 2015 Waarstaatjegemeente

Bruto gemeentelijk product vervallen in 2017 162 2013 Waarstaatjegemeente

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

64 jaar
113,5 2017 101,2 2015 Waarstaatjegemeente

Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 2,11% 2016 3% 2014 Waarstaatjegemeente

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 24,06% 2016 47% 2014 Waarstaatjegemeente

% voortijdige schoolverlaters (VO + MBO) 1,80% 2014 2,50% 2012 Waarstaatjegemeente

% Niet-sporters 54% 2016 49,90% 2014 Waarstaatjegemeente

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar 568 2017 472,5 2015 Waarstaatjegemeente

Het aantal jongeren met een delict voor de rechter 0,63% 2015 1,91% 2012 Waarstaatjegemeente

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

moet rondkomen.
4,40% 2017 3,80% 2012 Waarstaatjegemeente

Netto arbeidsparticipatie 65,80% 2016 65,70% 2015 Waarstaatjegemeente

% werkloze jongeren 1,22% 2015 0,65% 2012 Waarstaatjegemeente



 

 

Programma 3 Samenleven           30 

Prog 

1 

P 

§ 

Ba 

Prog 

2 

Prog 

3 

Prog 

4 

Prog 

5 

Prog 

6 

Prog 

7 

Over

head 

 

Alg 

dek 

B L 

 

Lokale indicatoren programma 3 Samenleven Jaarrekening 2017 Jaartal Begroting 2017 Jaartal Bron

Het percentage inwoners dat zich belemmerd voelt in zijn of haar dagelijkse 

activiteiten door het geven van zorg aan een hulpbehoevende naaste
38% 2017 42% 2014 Burgerpeiling

Stapelingsmonitor (aantal huishoudens die gebruik maken van 1 of meer van de 

onderzochte regelingen en voorzieningen in de stapelingsmonitor)
4.700 2017 6.425 2013

Waarstaatjegemeente 

(rapport)

Het gemiddelde rapportcijfer dat ondernemers het vestigingsklimaat van de 

gemeente geven
niet aanwezig niet aanwezig Ondernemerspeiling

Het gemiddelde rapportcijfer dat ondernemers het ondernemingsklimaat geven niet aanwezig niet aanwezig Ondernemerspeiling

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

schoolgebouwen
2011

6 van de 15 

schoolgebouwen
2011 Synorga

% scholen dat voldoet aan de luchtkwaliteitsnorm

gegevens zijn niet op tijd 

beschikbaar gesteld door 

het GGD

gegevens zijn niet op tijd 

beschikbaar gesteld door 

het GGD

GGD

% deelnemers sportverenigingsleven (aangesloten bij sportbond) 23,50% 2016 ca. 4.900 2016
sportverenigingen. In 2017 

overgegaan op %.

Bezettingsgraad sportzalen 62% 2016

midweek (incl. gymlessen 

basisonderwijs tot 15.15 

uur) 08.00 -13.00 uur 

93% , 13.00- 18.00 

uur 47%, 18.00- 23.00 

uur 99%. Zaterdag 

overdag 50%, avond 

10%. Zondag overdag 

5%. Zondagavond 0%   

2016 monitorsportengemeenten

Aantal kinderen dat lid is van een sportvereniging 37% 2016 ca. 1.930 2016 sportverenigingen

Aantal leningen Fonds Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten 0 2017 0 2016 Eigen gegevens

% leegstand detailhandelsbedrijven

13,24% van het aantal 

verkooppunten per januari 

2018

2017

13,53% van het aantal 

verkooppunten per juli 

2016

2016 Locatus
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Lokale indicatoren programma 3 Samenleven Jaarrekening 2017 Jaartal Begroting 2017 Jaartal Bron

Aantal peuterspeelplaatsen en plaatsen voor- en vroegschoolse educatie

gesubsidieerde 

peuterplaatsen: Integraal 

51, VVE in pg 75, VVE in 

kinderopvang 4

2017

gesubsidieerde 

peuterplaatsen: Regulier 

137, VVE in psz/pg 75, 

VVE in kinderopvang 10

2016
Eigen gegevens 

(beschikkingen)

% jeugdwerkloosheid 1,22% 2015 0,65% 2012

Waarstaatjegemeente 

(jeugd en 

jeugdhulpverlening)

Aantal deelnemers muziekonderwijs naar leeftijdsgroep en type les 

1.179 (kennismaking en 

orientatie) 438 

(Verzelfstandigen en 

excelleren)

2017 1.617 deelnemers 2015 Muziekschool

Aantal lidmaatschappen bibliotheek en geleende boeken per leeftijdscategorie 

(jeugd/volwassenen)

lidmaatschappen totaal: 

4.814                              

18-: 3.071                  

18+: 1.742          

Uitleningen: 184.201     

18-: 107.707    

18+:76.494

2017

aantal passen 2015: 

5.305                           

18-: 2.948                      

18+: 1.382                         

60+: 975                              

Aantal bezoekers 2015: 

71.706                 

Uitleningen 2015: 

166.578

2015 Bibliotheek

Aantal scholen dat actief gebruik maakt van lessen muziekschool 
3 scholen (MOS); overige 

scholen incidenteel
2017

3 scholen (Muziek op 

School), incidenteel 

aanbod, eenmalige 

workshops

2015 Muziekschool

Aantal individuele leerlingen muziekschool naar leeftijd 

er is geen opsplitsing te 

maken tussen jonger dan 

21 en ouder van 21. Dit 

komt door overgang van 

systeem door 

verzelfstandiging

2017
tot 21 jaar: 1.508

ouder dan 21: 109
2015 Muziekschool
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Programma 4 Preventie 
 

 

Hoofdambitie 
 

Om op eigen kracht mee te kunnen doen, is het nodig dat we meer 

inzetten op preventie, opdat grote(re) problemen worden 

voorkomen. Immers, voorkomen is beter dan genezen. Preventie 

levert op de langere termijn kostenbesparing op, maar dat niet 

alleen; het geeft ook meer kwaliteit van leven. Preventieve 

voorzieningen en/of maatregelen zijn voor iedereen toegankelijk. 

 

 

 

Wat hebben we bereikt? 
 

De KrimpenWijzer en de samenwerkingspartners richten zich op het 

versterken van de eigen kracht van de inwoners. Uit de tussentijdse 

evaluatie van het beleidsplan Sociaal Domein blijkt dat we écht 

geloven dat meer inzet van eigen kracht, inzet op preventie en een 

brede inzet vanuit basishulp uiteindelijk moet leiden tot minder 

individuele voorzieningen. Dat is ook de drive van mensen in het 

sociaal domein. 

Het gedachtengoed ‘De Kracht van Krimpen` is een belangrijke 

aanjager in het transformatieproces. 

De KrimpenWijzer is nog niet een begrip in Krimpen aan den IJssel. 

Meer bekendheid genereren is nodig. 

 

Speerpunten 2017 
 

o Groen – gereed en alleen toelichten bij bijzonderheden 

o Oranje – loopt nog, toelichten waarom het niet gereed is 

o Rood – niet uitgevoerd – toelichten 

 

Speerpunten Label Toelichting 

Sociaal domein   

De website KrimpenWijzer zodanig inrichten dat de 

Krimpense informatie goed beschikbaar is. Onderdeel 

hiervan is de inbedding van WeHelpen 

(vrijwilligersplatform).  

  

Wmo   

De KrimpenWijzer waarborgt de ondersteuning voor 

inwoners op het gebied van wijkverpleging en dementie. 

  

Verstevigen van de samenwerking met de zorgpartners 

die intramurale zorg leveren. 

  

Nieuwe hetzij andere vormen van passende 

ondersteuning voor mantelzorgers onderzoeken en 

implementeren. 
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Nieuwe initiatieven stimuleren (liefst vanuit de 

samenleving), onder andere met (incidentele) 

ondersteuning vanuit gemeente en partners.  

  

Samen met de regiogemeenten (Jeugdhulp) inzetten op 

vroegsignalering en preventie.  

  

Nieuwe inwoners actief informeren over de 

mogelijkheden om mee te doen in Krimpen aan den 

IJssel. 

  

Samenwerking met de scholen, waar de Krimpense 

kinderen en jongeren heen gaan, verstevigen.  

  

Voortzetten van de activiteiten in het kader van het 

Preventieprogramma 2016-2019. Hierin staan 

actiepunten op het gebied van: genotmiddelen, 

eenzaamheid, overgewicht en huiselijk geweld. 

  

Wat is er gebeurd? 
 

KrimpenWegWijzer 

KrimpenWegwijzer (inloop in groepsverband voor veel voorkomende 

vragen) is gestart en succesvol, want de inloop wordt goed bezocht.  

 

Op grond van welk beleid handelen wij? 
 

Binnen het Sociaal Domein is het beleidsplan Sociaal Domein 

“Kracht van Krimpen” en de Ontwikkelagenda Sociaal Domein ons 

kader. 

 

Tussentijdse evaluatie Beleidsplan Sociaal Domein (inclusief 

financieel afwegingskader). 

 

Jeugd  

 VVE Verbeterplan en Uitvoeringsprogramma “Het jonge 

Kind”.  

 

Maatschappelijke ondersteuning 

 In het beleidsplan Sociaal Domein “Kracht van Krimpen” zijn 

de speerpunten benoemd. 

Volksgezondheid 

 In het beleidsplan Sociaal Domein “Kracht van Krimpen” en 

het “Preventieprogramma 2016-2019” zijn de speerpunten 

benoemd. 

 

Hoe en wanneer verantwoorden wij? 
 

Jeugd 

 Kinderopvang  

 Jeugd en jeugdhulpverlening 

 Onderwijs 

 Kinderen in tel 

 

Maatschappelijke ondersteuning  

 Stapelingsmonitor 

 

Volksgezondheid  

 Gezondheid  

 Gezondheid in kaart (rapportage GGD Rotterdam-Rijnmond). 

Een keer in de vier jaar wordt de rapportage “Gezondheid in kaart” 

door de GGD opgesteld. Hierin wordt de stand van de 

volksgezondheid regionaal en lokaal gemeten en worden op lokaal 

niveau aan de hand van zogenaamde “kernboodschappen” 

beleidsaanbevelingen gedaan. 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiottC_lILPAhXIWRoKHXOjDw4QFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.krimpenaandenijssel.nl%2FKRY%2FHome%2FVergaderingen-CORSA%2F20-10-2015---Burgemeester-en-Wethouders%2F010-Preventieprogramma-2016-2019%2FPreventieplan-2016-2019.pdf&usg=AFQjCNHjg1OQTWs6HYeznkmg0iH8Gnm19w&bvm=bv.131783435,d.d2s
http://www.krimpenaandenijssel.nl/KRY/Taken-Sociaal-Domein/(422504)-Zorg-en-Welzijn-Decentralisatie-Jeugdzorg-Documenten/Beleidsplan-Sociaal-Domein-Kracht-van-Krimpen.html
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj-pcjxlILPAhXK7hoKHcMNC_MQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.krimpenaandenijssel.nl%2FKRY%2FTaken-Sociaal-Domein%2F(422504)-Zorg-en-Welzijn-Decentralisatie-Jeugdzorg-Documenten%2FOntwikkelagenda-1617.html&usg=AFQjCNE6aEyaIgTRlJIHe5N_4s5J_PFI2A&bvm=bv.131783435,d.d2s
https://www.krimpenaandenijssel.nl/Taken-Sociaal-Domein
http://www.krimpenaandenijssel.nl/Int/Zorg-en-Welzijn/Kinderopvang-en-Peuterspeelzalen/Voorschoolse-educatie/Agenda-Jeugd-en-Onderwijs-Documenten/Agenda-Jeugd-en-Onderwijs-Documenten-Uitvoeringsprogramma-Het-Jonge-Kind.html
http://www.krimpenaandenijssel.nl/KRY/Taken-Sociaal-Domein/(422504)-Zorg-en-Welzijn-Decentralisatie-Jeugdzorg-Documenten/Beleidsplan-Sociaal-Domein-Kracht-van-Krimpen.html
http://www.krimpenaandenijssel.nl/KRY/Taken-Sociaal-Domein/(422504)-Zorg-en-Welzijn-Decentralisatie-Jeugdzorg-Documenten/Beleidsplan-Sociaal-Domein-Kracht-van-Krimpen.html
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Jeugd-en-jeugdhulpverlening/
http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Jeugd%20en%20jeugdhulpverlening
http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Rapporten
http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Rapporten
http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Rapporten
http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Gezondheid
http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/fileadmin/user_upload/_temp_/kernboodschappenboekjes-krimpen.pdf
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Wat heeft het gekost? 
 

 

 

Indicatoren 
 

 
 

Preventie
Begroting 

2017

Begroting 

na wijziging

Rekening 

2017

Lasten

Jeugd 1.670 1.759 1.753

Maatschappelijke ondersteuning 816 754 712

Volksgezondheid 274 282 297

Totaal lasten 2.760 2.794 2.762

Baten

Jeugd 60 62 52

Maatschappelijke ondersteuning 148 148 153

Volksgezondheid

Totaal baten 207 210 206

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -2.553 -2.585 -2.557

Resultaatbestemming 20

Gerealiseerd resultaat -2.533 -2.585 -2.557

Lokale indicatoren programma 4 Preventie Jaarrekening 2017 Jaartal Begroting 2017 Jaartal Bron

Het percentage mishandelde kinderen tot 18 jaar dat bij de Bureaus AMK 

(Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) is gemeld
0,53% 2014 0,33% 2012

Waarstaatjegemeente 

(jeugd en 

jeugdhulpverlening)

Aantal slachtoffers huiselijk geweld
nog geen actuelere cijfers 

bekend
2017 109 2015 Politie

Aantal kinderen in een voor- en vroegschoolse educatie programma 79 2017 77 2015 Peuterspeelzalen
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Programma 5 Basishulp 
 

 

Hoofdambitie 
 

Als Krimpenaren het niet redden op eigen kracht, dan kan hulp 

nodig zijn. We organiseren onze ondersteuning zodanig dat we onze 

Krimpense inwoners in hun kracht zetten en dat zij die 

ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. We willen dat 

inwoners gemakkelijk toegang tot de juiste ondersteuning/zorg 

krijgen. Geen indicatiestelling, maar passende basishulp bieden. 

Geen doorverwijzingen maar “er individuele hulp bij halen”. 

Ondersteuning en zorg zijn snel en op maat beschikbaar. 

 

Wat hebben we bereikt? 
 

De brede expertise van de KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal 

Team wordt zeer gewaardeerd. Zowel de KrimpenWijzer als het 

Krimpens Sociaal Team gaat op zoek met de hulpvrager naar de 

vraag achter de vraag. Naast de wettelijke basis wordt nadrukkelijk 

ook gekeken wat het maatschappelijke rendement is en wat de 

betrokkenheid van de hulpvrager zelf is. Maatwerk wordt steeds 

meer geboden. 

 

 

Speerpunten 2017 
 

Speerpunten Label Toelichting 

Sociaal domein   

Evalueren van beleidsplan Sociaal Domein “Kracht van 

Krimpen”. 

  

Capaciteit van het Krimpens Sociaal Team herijken met 

als doel de afbouw van specialistische/individuele 

voorzieningen en het dichterbij organiseren van 

ondersteuning. (zie ook programma 6) 

  

Inzicht geven aan aanbieders van specialistische aanbod, 

huisartsen, medische specialisten over taken, rollen en 

routes van de lokale toegang. (zie ook programma 6) 

  

Kennis rondom “Veiligheid” borgen opdat onveilige 

situaties worden onderkend en dat tijdig gehandeld kan 

worden vanuit het Krimpens Sociaal Team, eventueel 

versterkt door gebruik te maken integrale specifieke 

ambulante inzet. Wij zetten ook in op het verbeteren van 

bewustwording, signalering en voorlichting. (zie ook 

programma 4 en 6) 

  

Ontwikkelen van onderwijszorgarrangementen 

(verbinding jeugdhulp en onderwijs). 

 De pilot binnen het speciaal onderwijs is gestopt door de school. 

We doen mee met de aanbesteding onderwijszorgarrangementen van 

de gemeente Rotterdam, zodat cluster 3 en 4 scholen gebruik kunnen 

maken van onderwijszorgarrangementen. 
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Samenwerken met de gezondheidzorg (waaronder 

huisartsen, zorgverzekeraar en zorgkantoren). We maken 

afspraken met deze partners over de inzet vanuit het 

Krimpens Sociaal Team. 

  

Samenwerking binnen het Platform sociaal domein 

versterken, waardoor we kennis delen.  
  

Meedoen met het regionale leerhuis, waardoor kennis in 

de regio wordt gedeeld. (als onderdeel van de Regionale 

Transformatieagenda, zie ook programma 6) 

  

Voorbereidingen treffen zodat we klaar zijn voor de 

nieuwe wijze van inkoop van het specialistisch aanbod 

met ingang van 2018. (zie ook programma 6) 

  

 

 

Dienstverlening van uit het Krimpens Sociaal Team voor 

volwassenen verbeteren. 

  

 

Wat is er gebeurd? 
 

Krimpens Sociaal Team 

Het basisteam Complexe volwassenenzorg is gestart. 

Wijkverpleegkundige en psychiatrie is daar in geborgd. 

 

Op grond van welk beleid handelen wij? 
 

Binnen het Sociaal Domein is het beleidsplan Sociaal Domein 

“Kracht van Krimpen” en de Ontwikkelagenda Sociaal Domein ons 

kader. 

 

Hoe en wanneer verantwoorden wij? 
 

We leggen verantwoording af via ‘waar staat je gemeente’. 

 Kinderopvang  

 Onderwijs 

 Kinderen in tel 

 Stapelingsmonitor 

 

Tussentijdse evaluatie Beleidsplan Sociaal Domein (inclusief 

financieel afwegingskader). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.krimpenaandenijssel.nl/KRY/Taken-Sociaal-Domein/(422504)-Zorg-en-Welzijn-Decentralisatie-Jeugdzorg-Documenten/Beleidsplan-Sociaal-Domein-Kracht-van-Krimpen.html
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj-pcjxlILPAhXK7hoKHcMNC_MQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.krimpenaandenijssel.nl%2FKRY%2FTaken-Sociaal-Domein%2F(422504)-Zorg-en-Welzijn-Decentralisatie-Jeugdzorg-Documenten%2FOntwikkelagenda-1617.html&usg=AFQjCNE6aEyaIgTRlJIHe5N_4s5J_PFI2A&bvm=bv.131783435,d.d2s
http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Rapporten
http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Rapporten
http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Rapporten
http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Rapporten
https://www.krimpenaandenijssel.nl/Taken-Sociaal-Domein
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Wat heeft het gekost? 
 

 
 

Indicatoren 
 

 
 

Basishulp
Begroting 

2017

Begroting 

na wijziging

Rekening 

2017

Lasten

Jeugd 1.985 1.983 1.944

Maatschappelijke ondersteuning 510 538 541

Totaal lasten 2.495 2.522 2.485

Baten

Jeugd

Maatschappelijke ondersteuning

Totaal baten

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -2.495 -2.522 -2.485

Resultaatbestemming

Gerealiseerd resultaat -2.495 -2.522 -2.485

Lokale indicatoren programma 5 Basishulp Jaarrekening 2017 Jaartal Begroting 2017 Jaartal Bron

Waardering Krimpenwijzer 74,75% 2016 niet aanwezig Eigen gegevens

Waardering Krimpens Sociaal Team 3,65 2017 niet aanwezig Eigen gegevens

Wat is de totale caseload van de casusregisseurs van het KST 570 2017 352 2015 Eigen gegevens
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Programma 6 Individuele hulp 
 

 

Hoofdambitie 
 

We willen dat minder inwoners gebruik maken van duurdere 

individuele voorzieningen. Het is de bedoeling dat de Krimpenaar 

steeds meer in staat is de problemen zelf, eventueel met lichtere 

vormen van steun, op te lossen. Dit draagt bij aan kwaliteit van 

leven. Verder verwachten we dat er dan op termijn ook minder 

zware ondersteuning nodig zal zijn. Ook willen we sneller 

specialistische trajecten afsluiten (uitstroom). Maar als het nodig is 

dan zorgen we ervoor dat de juiste individuele hulp beschikbaar 

komt. We realiseren ons dat er altijd een kleine groep inwoners 

(jong en oud) zware dure zorg nodig heeft. Deze zorg moet wel 

flexibeler ingezet kunnen worden om aan te sluiten op de vraag. 

Waar mogelijk moet zware zorg worden vervangen door 

bijvoorbeeld basishulp. 

 

De decentralisaties binnen het sociaal domein vragen om een 

andere aanpak, een transformatie. Daarom hebben we een 

ontwikkelagenda opgesteld. 

 

Wat hebben we bereikt? 
 

Met de transformatie zijn we hard aan de slag gegaan, maar we zijn 

er nog niet. De transformatie is een proces van jaren. Het is ook 

een proces dat we samen moeten doen met inwoners en 

maatschappelijke partners. 

 

Speerpunten in 2017  
 

o Groen – gereed en alleen toelichten bij bijzonderheden 

o Oranje – loopt nog, toelichten waarom het niet gereed is 

o Rood – niet uitgevoerd – toelichten 

Speerpunten Label Toelichting 

Maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning en (specialistische) jeugdvoorzieningen 

Samenwerking met de aanbieders van specialistische hulp 

versterken vanuit het principe specialistische hulp wordt 

“er bij gehaald”. De casusregie ligt bij het Krimpens 

Sociaal Team, tenzij dit wettelijk elders ligt. 

  

Samenwerking met de veiligheidsketen en de zorgketen 

verbeteren (incl. Jeugdbescherming, Veilig Thuis, crisis en 

het veiligheidshuis). (zie ook programma 5) 

 De samenwerking met Jeugdbescherming, Raad voor de 

Kinderbescherming en Veilig Thuis heeft mede door landelijke en 

regionale ontwikkelingen nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. 

We signaleren problemen en waar mogelijk realiseren we 

maatwerkoplossingen en we zorgen dat de knelpunten hoog op de 

agenda komen. 

Consultatie en diagnosefunctie en het onderzoeksteam 

“dichtbij” organiseren waar dat kan en regionaal waar het 

moet.  
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Samen met de regiogemeenten (GRJR) een Regionale 

Transformatie Agenda Jeugd opstellen. 

  

Met de regio “doorlopende zorglijn” tussen jeugd en 

Wmo/Wlz ontwikkelen, door samen met de 

zorgaanbieders te komen tot een passend aanbod voor de 

doelgroep. Dit geldt ook voor de jongeren die vanwege 

het bereiken van de leeftijd van 18 jaar de jeugdhulp 

verlaten (als onderdeel van de Regionale Transformatie 

Agenda Jeugd). 

 We informeren 17 jarigen. 

De regionale samenwerking op dit terrein is echter nog onvoldoende 

ontwikkeld. 

Verbeteren van de aansluiting van passend onderwijs en 

specialistisch jeugdhulp door het ontwikkelen van 

onderwijszorgarrangementen, ook waar sprake is van 

individuele voorzieningen. 

 Voorbereiding aanbestedingen opgepakt. Aanbesteding loopt nu en 

krijgt vorm met ingang van 2018/2019. Het verbinden van onderwijs 

en jeugdhulp vraagt een lange adem. 

Innovatief aanbod ontwikkelen, waardoor Krimpenaren 

die het nodig hebben passend ondersteund worden. Wij 

borgen de resultaten van het project levensbestendige 

ondersteuning voor mensen met een 

autismespectrumstoornis. 

  

Met de zorgaanbieders de administratieve organisatie 

zodanig inrichten dat we dubbelingen zoveel als mogelijk 

voorkomen. 

  

Voorbereidingen treffen zodat we klaar zijn voor de 

nieuwe wijze van inkoop van het specialistisch aanbod 

met ingang van 2018. (zie ook programma 6) 

  

Een outcome sturingsmodel ontwikkelen (mede 

afhankelijk van landelijke en regionale ontwikkelingen). 

  

Voorzieningen Werk en Inkomen   

Beperken van de budgettaire gevolgen van de toename 

van het bestand uitkeringsgerechtigden (aanvraag 

vangnetuitkering). 

  

In samenspraak met GR IJsselgemeenten onderzoeken 

we de mogelijkheden van instroom beperkende 

maatregelen. 

  

Intensiveren en uitbreiden van uitstroom bevorderende 

trajecten. 

  

Voortgaande harmonisatie van beleid inzake werk en 

inkomen voor samenwerking binnen GR IJsselgemeenten. 
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Realiseren van (nader door de raad te preciseren) 

aanpassingen van het minimabeleid / 

Voorzieningenfonds. 

 In 2017 is een raadswerkgroep gestart met het onderzoeken van de 

mogelijkheden. De afronding hiervan zal in het eerste half jaar van 

2018 plaatsvinden. 

 

Wat is er gebeurd? 
 

Specialistische jeugdhulp. 

De gemeenteraad is diverse malen geïnformeerd over diverse 

thema’s die spelen binnen de Gemeenschappelijke regeling 

Jeugdhulp Rijnmond (zoals inkoop specialistische jeugdhulp, veilig 

thuis, jeugdbescherming, wachttijden etc). 

 

Statushouders 

Afgelopen jaar zijn 85 statushouders (51 volwassenen) gehuisvest. 

Daardoor loopt de gemeente nu 32 personen vóór op de taakstelling 

van  2018. De hoge instroom heeft effect op de kosten voor de 

bijstandsverlening. 

 

Op grond van welk beleid handelen wij? 
 

Binnen het Sociaal Domein is het beleidsplan Sociaal Domein 

“Kracht van Krimpen” en de Ontwikkelagenda Sociaal Domein ons 

kader. 

Tussentijdse evaluatie Beleidsplan Sociaal Domein (inclusief 

financieel afwegingskader). 

 

Jeugd 

 Verordeningen met betrekking tot de Jeugdwet 

 

Maatschappelijke ondersteuning 

 Verordeningen met betrekking tot de Wmo 

Werk en inkomen 

 De verordeningen en nadere regels met betrekking tot de 

Participatiewet 

 De gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten 

 De gemeenschappelijke regeling Promen 

 

Hoe en wanneer verantwoorden wij? 
 

Jeugd 

 Kinderopvang  

 Onderwijs 

 Kinderen in tel 

 

Maatschappelijke ondersteuning 

 Stapelingsmonitor 

 

Werk  

 Werk en inkomen 

 Sturingsanalyse arbeidsparticipatie 

 

Inkomen 

 Inkomenspositie 

 Participatiewet 

 

 

  

http://www.krimpenaandenijssel.nl/KRY/Taken-Sociaal-Domein/(422504)-Zorg-en-Welzijn-Decentralisatie-Jeugdzorg-Documenten/Beleidsplan-Sociaal-Domein-Kracht-van-Krimpen.html
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj-pcjxlILPAhXK7hoKHcMNC_MQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.krimpenaandenijssel.nl%2FKRY%2FTaken-Sociaal-Domein%2F(422504)-Zorg-en-Welzijn-Decentralisatie-Jeugdzorg-Documenten%2FOntwikkelagenda-1617.html&usg=AFQjCNE6aEyaIgTRlJIHe5N_4s5J_PFI2A&bvm=bv.131783435,d.d2s
https://www.krimpenaandenijssel.nl/Taken-Sociaal-Domein
http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Rapporten
http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Rapporten
http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Rapporten
http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Rapporten
http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Werk%20en%20inkomen
http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Rapporten
http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Werk%20en%20inkomen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet
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Wat heeft het gekost? 
 

 
 

  

Individuele hulp
Begroting 

2017

Begroting 

na wijziging

Rekening 

2017

Lasten

Jeugd 6.283 6.720 6.722

Maatschappelijke ondersteuning 5.414 4.987 5.167

Werk 3.470 3.143 2.996

Inkomen 7.491 8.726 8.725

Minima 608 712 787

Totaal lasten 23.266 24.288 24.397

Baten

Jeugd 24 24 25

Maatschappelijke ondersteuning 669 402 444

Werk

Inkomen 5.829 6.744 6.703

Minima

Totaal baten 6.522 7.170 7.173

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -16.744 -17.118 -17.225

Resultaatbestemming 530 523

Gerealiseerd resultaat -16.744 -16.588 -16.701
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Indicatoren 
 

 
 

 
 

Basisset indicatoren programma 6 Individuele hulp Jaarrekening 2017 Jaartal Begroting 2017 Jaartal Bron

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners 303 2017 256 2015 Waarstaatjegemeente

Het aantal lopende reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd 

van 15-64 jaar
232 2016 221 2015 Waarstaatjegemeente

% Jongeren met jeugdhulp 10,80% 2016 11,90% 2015 Waarstaatjegemeente

% Jongeren met jeugdbescherming 1,40% 2016 1,50% 2015 Waarstaatjegemeente

% Jongeren met jeugdreclassering 0,30% 2016 0,30% 2015 Waarstaatjegemeente

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement 1.290 2017 435 2015 Waarstaatjegemeente

% werkelozen ten opzichte van de beroepsbevolking 5,30% 2016 5,70% 2015 Waarstaatjegemeente

% huishoudens met een bijstandsuitkering 4,40% 2017 3,90% 2015 Waarstaatjegemeente

Lokale indicatoren programma 6 Individuele hulp Jaarrekening 2017 Jaartal Begroting 2017 Jaartal Bron

Aantal leerlingen die gebruik maken van leerlingenvervoer
187 ( inclusief 29 OV of 

fietsvergoedingen)
2017

180 ( inclusief 25 OV of 

fietsvergoedingen)
2016 Eigen gegevens

Gemiddelde doorlooptijd aanvraag schuldsanering 4 weken 2017 4 weken 2015 GR IJsselgemeenten

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

participatietraject
89 2017 60 2015 GR IJsselgemeenten

% jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp 10,80% 2016 11,90% 2015

Waarstaatjegemeente 

(jeugd en 

jeugdhulpverlening)

Aantal huishoudens met regelingen 2.092 2017 2.285 2015
Waarstaatjegemeente 

(stapelingsmonitor)

Aantal lopende voorzieningen WMO huishoudelijke verzorging 720 2017 330 2015

Waarstaatjegemeente 

(maatschappelijke 

ondersteuning en zorg)

Waardering individuele hulp 78% 2016 87% 2015

Eigen gegevens (Kwaliteit 

ondersteuning WMO 

helemaal goed)

% huishoudens met 1 t/m 5 regelingen 16,09% 2017 16,36% 2013

Waarstaatjegemeente 

(stapeling in sociaal 

domein)

% huishoudens met 6 of meer regelingen 1,10% 2017 2,56% 2013

Waarstaatjegemeente 

(stapeling in sociaal 

domein)

Aantal jongeren met jeugdhulp 754 (6989/100*10,8) 2016 832 (6989/100*11,9) 2015
Waarstaatjegemeente 

i.c.m. CBS
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Programma 7 Dienstverlening 
 

 

Hoofdambitie 
 

De dienstverlening in onze gemeente moet eenvoudigweg op orde 

zijn. Inwoners en ondernemers mogen verwachten dat ze hun zaken 

met de gemeente betrouwbaar en snel kunnen regelen, met 

eigentijdse middelen en op het moment dat het hen het beste 

uitkomt. 

 

In de komende jaren bouwen we verder aan een betrouwbare 

dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers. Dat doen we 

in samenspraak met hen. Hoewel er minder middelen beschikbaar 

zijn, is het onze ambitie de dienstverlening efficiënt te organiseren 

waarbij bovendien de kwaliteit van de dienstverlening toeneemt. 

 

Wat hebben we bereikt? 
 

In 2017 hebben we een flinke slag geslagen wat betreft onze 

digitale dienstverlening. Nagenoeg alle veel voorkomende en 

belangrijke producten en diensten zijn online verkrijgbaar. Krimpen 

behoort inmiddels tot de top 50 van beste gemeenten in Nederland. 

Dit volgens de landelijke meting Aanbod Digitale Dienstverlening 

2017 van Deloitte. Ook zijn alle voorbereidingen getroffen om aan 

te sluiten op mijnoverheid.nl. Zodra vanuit het Ministerie akkoord 

komt, zal de dienstverlening via deze Berichtenbox verder worden 

uitgebreid. 

De meeste eerste contactmomenten met de gemeenten beginnen 

bij het KCC, Dat zijn er ruim 30.000 per jaar. Veel energie is 

gestopt in het verder trainen van de medewerkers. Naast 

telefonische contacten handelen zij ook vragen via social media af 

en beantwoorden ze inkomende mails. Daarnaast is in 2017 de 

frontoffice van KrimpenWijzer toegevoegd, waarmee een 

kwaliteitsslag wordt gemaakt voor alle zorgvragen. 

De resultaten van het omgekeerd inzamelen zijn heel positief. De 

inzameling bij hoogbouw, de upgrading van het 

grondstoffencentrum en communicatie rond omgekeerd inzamelen 

heeft in 2017 de benodigde aandacht gehad. 

Het bovengronds ruimen van graven op begraafplaats Waalhoven is 

voortgezet ter voorbereiding op het daadwerkelijk ruimen van 

graven. 

In 2017 is het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) gemaakt 

en vastgesteld voor de jaren 2018-2022. 

 

 

 

Speerpunten in 2017 
 

o Groen – gereed en alleen toelichten bij bijzonderheden 

o Oranje – loopt nog, toelichten waarom het niet gereed is 

o Rood – niet uitgevoerd – toelichten 

Speerpunten Label Toelichting 

Digitale Dienstverlening   

Alle gemeentelijke producten en diensten, die zich 

daarvoor lenen, zijn via de website 

www.krimpenaandenijssel.nl digitaal beschikbaar voor 

inwoners en ondernemers.  

 Doorlopend tot 2020. Onze digitale dienstverlening is in 2017 

aanzienlijk verbeterd en behoort tot de top 50 van beste gemeenten in 

Nederland. Dit volgens de landelijke meting Aanbod Digitale 

Dienstverlening 2017 van Deloitte.  

http://www.krimpenaandenijssel.nl/
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Realiseren aansluiting op de berichtenbox van 

MijnOverheid.nl. 

 Alle voorbereidingen hiervoor zijn binnen de gemeente getroffen. 

Momenteel vernieuwt Logius (Ministerie BiZa) de Berichtenbox 

mijnoverheid.nl. Aansluiten kan pas nadat Logius groen licht geeft. 

E-Herkenning voor ondernemers wordt in gebruik 

genomen. 

  

Verbeteren digi-vaardigheid onder inwoners in 

samenwerking met partners. 

 Is opgepakt door de Bibliotheek. 

KCC   

Het verbeteren van de afhandeling van de 

eerstelijnsvragen van inwoners en ondernemers. 

  

Gastvrij Krimpen   

Nieuwe visie op dienstverlening ontwikkelen.  Eind 2017 is gestart met het proces om te komen tot een nieuwe visie 

op dienstverlening. Naar verwachting wordt het tweede kwartaal 2018 

opgeleverd. 

Afvalinzameling   

Inwoners stimuleren om het huishoudelijk afval gesorteerd 

in te zamelen.  

  

Evaluatie NVMAK incl. samenwerkingsrelaties.   

Riolering   

Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) wordt 

geactualiseerd. 

  

 

Wat is er gebeurd? 
 

Begraven 

Naar aanleiding van het eerder genomen besluit om over te gaan 

tot het ruimen van graven zijn in 2017 veel graven bovengronds 

geruimd op begraafplaats Waalhoven. Ook is een verzamelgraf 

gerealiseerd met gedenkboom, zodat na ruiming hier op een 

zorgvuldige wijze kan worden herbegraven (met of zonder naam in 

de gedenkboom). Nabij de kindergraven is een gedeelte in gebruik 

genomen waar kinderen overleden voor de 24e week van de 

zwangerschap kunnen worden begraven. Ook hier is een 

gedenkmonument geplaatst, een boom waarin gekleurde blaadjes 

met namen kunnen worden geplaatst. 

 

 

 

Afvalinzameling 

De implementatie van het omgekeerd inzamelen is in 2017 

voortgezet. De resultaten zijn goed, ook dankzij de inzet van onze 

inwoners. Eind 2017 was het afvalscheidingsresultaat bijna 70%. De 

milieustraat is heringericht om meer nadruk te leggen op het 

scheiden van afvalstromen en grondstoffen. Vandaar ook de nieuwe 

naam: grondstoffencentrum. Met ingang van 1-1-2018 wordt geen 

restafval meer geaccepteerd aan de Stormsweg 11. Ook heeft het 

inpandig inzamelen van grondstoffen bij hoogbouw de benodigde 

aandacht gekregen afgelopen jaar. 

 

Riolering 

In 2017 is het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) gemaakt 

en vastgesteld voor de jaren 2018-2022. De gemeente is wettelijk 

verantwoordelijk voor de aanleg en beheer van de riolering. 
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Naast verantwoordelijkheid voor het afvalwater draagt de gemeente 

ook verantwoordelijkheid voor zowel het hemel- als 

grondwaterbeheer. Hoe de gemeente invulling geeft aan deze 

verantwoordelijkheden is vastgelegd in het Gemeentelijk 

Rioleringsplan. 

 

Digitale dienstverlening 

In 2017 hebben we een aanzienlijke inhaalslag gemaakt waar het 

gaat om onze digitale dienstverlening. In de meting Aanbod Digitale 

dienstverlening 2017, uitgevoerd door Deloitte, is Krimpen gestegen 

van plek 222 naar 48. De winst is vooral behaald door digitale 

formulieren te verbeteren en uit te breiden. Maar ook een aantal 

andere zaken hebben daaraan bijgedragen, zoals aansluiting op e-

Herkenning. 

 

Gastvrij Krimpen 

Als gemeente zijn we voortdurend op zoek naar manieren om onze 

dienstverlening aan te passen en te verbeteren. Daar hoort ook een 

breed gedragen visie bij. In 2017 is daarom een start gemaakt met 

het ontwikkelen van een nieuwe visie. Een aantal inwoners, 

ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke 

instellingen is hierbij betrokken. In het tweede kwartaal 2018 is de 

nieuwe visie gereed. 

 

KCC 

De afhandeling van vragen van inwoners en ondernemers heeft 

hoge prioriteit binnen onze gemeente. Inwoners maken hierbij 

steeds meer gebruik van social media. Het KCC heeft in 2017 de 

nodige stappen gezet om ook via deze kanalen onze inwoners van 

dienst te zijn en vragen beter te kunnen beantwoorden. KCC-

medewerkers hebben trainingen gevolgd en er is geïnvesteerd in 

nieuwe programmatuur. De dienstverlening binnen het KCC is 

bovendien uitgebreid met de inkomende vragen voor 

KrimpenWijzer. 

 

 

Vastgoed 

In het kader van de besluitvorming over de gemeentelijke 

voorzieningen is het eigenarenbeheer van het zwembad, 

binnensport en kinderboerderij overgedragen aan respectievelijk 

Optisport, Synerkri en IJsselwerk. 

In 2017 heeft renovatie van de clubgebouwen van MHCK en TCK 

plaatsgevonden. Met DCV wordt de mogelijkheid van vernieuwing 

van het complex Waalplantsoen onderzocht. 

Over de toekomst van het Onderdak wordt overleg gevoerd met de 

beheerstichting en de huidige huurders. Afstoting van de Big Bear, 

de voormalige muziekschool (Tuinstraat), Industrieweg 13 (Arriva) 

en Stormsweg 11 (DOW) is in voorbereiding. 

 

Op grond van welk beleid handelen wij? 
 

Dienstverlening 

 Dienstverleningsconcept 2020 

 Digitale agenda 2020  

 Kadernota Vastgoed 

 

Begraven 

 Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Krimpen 

aan den IJssel 2016 

 

Huisvuilinzameling 

 Afvalstoffenverordening 

 

Hoe en wanneer verantwoorden wij? 
 

Dienstverlening 

 Klanttevredenheidsonderzoek 

 Benchmark Publiekszaken 

 Burgerpeiling 

o Gemeentelijke dienstverlening 

 

 

 

https://www.da2020.nl/
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Krimpen%20aan%20den%20IJssel/410193/410193_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Krimpen%20aan%20den%20IJssel/410193/410193_1.html
http://www.krimpenaandenijssel.nl/public/documenten/verordeningen/Afvalstoffenverordening.pdf
http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Rapporten
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Wat heeft het gekost? 
 

 
  

Dienstverlening
Begroting 

2017

Begroting 

na wijziging

Rekening 

2017

Lasten

Dienstverlening 10.004 11.152 11.108

Totaal lasten 10.004 11.152 11.108

Baten

Dienstverlening 8.379 10.064 10.135

Totaal baten 8.379 10.064 10.135

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -1.626 -1.088 -973

Resultaatbestemming 556 995 914

Gerealiseerd resultaat -1.070 -93 -59
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Indicatoren 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basisset indicatoren programma 7 Dienstverlening Jaarrekening 2017 Jaartal Begroting 2017 Jaartal Bron

Omvang huishoudelijk restafval in kg per inwoner 286 kg 2016 317 kg 2014 Waarstaatjegemeente

Lokale indicatoren programma 7 Dienstverlening Jaarrekening 2017 Jaartal Begroting 2017 Jaartal Bron

Het gemiddelde rapportcijfer dat ondernemers de dienstverlening van de 

gemeente geven
niet aanwezig niet aanwezig Ondernemerspeiling

Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de dienstverlening van 

de gemeente
6,81 2017 6,9 2014 Burgerpeiling

Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de algehele 

dienstverlening
6,81 2017 6,9 2014 Burgerpeiling

Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de digitale 

dienstverlening van de gemeente
6,9 2017 7 2014 Burgerpeiling

% binnen de normtijd afgehandelde meldingen 60% 2017 66% 2015 Eigen gegevens (melddesk)

% binnen de norm betaalde facturen 78,70% 2017 71% 2015
Vensters voor 

bedrijfsvoering

% binnen de norm afgehandelde klachten 100% 2017 100% 2015 Eigen gegevens

Aantal geregistreerde afspraken 20.521 2017 21.000 2015 Eigen gegevens

Aantal binnengekomen klachten 9 2017 10 2015 Eigen gegevens

% verduurzaamde gemeentelijk vastgoed (label A t/m C) 55% 2017 51% 2016 Eigen gegevens

% omgevingsvergunning binnen termijn behandeld 100% 2017 100% 2015 Eigen gegevens
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Overhead 
 

 

Hoofdambitie 
 

Het jaar 2017 was het eerste jaar dat sprake was een apart 

programma “overhead”. Dit is een gevolg van de wijzigingen in het 

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 

(BBV). Dit heeft tot forse wijzigingen geleid in de omvang van (de 

lasten op) de overige programma’s, omdat deze laatste alleen nog 

belast zijn met de directe (salaris)lasten en baten. 

De volgende indeling is gehanteerd bij de indeling voor de 

overhead: 

• Personele lasten van onder andere communicatie, 

bestuurs-ondersteuning, receptie, P&O en financiën; 

• Niet personele lasten, waaronder vallen: huisvesting, 

facilitaire zaken, ICT, archief en juridische zaken. 
 

 
 

Wat is er gebeurd? 
 

Op het gebied van de overhead (personeel/huisvesting) is het 

nodige gebeurd. Door het nieuwe werken, voortschrijdende 

digitalisering en de externe verzelfstandiging van enkele 

gemeentelijke voorzieningen was het noodzakelijk verdergaande 

stappen te zetten op het gebied van de huisvesting. Door 

gebruikmaking van een gedeelte van het gebouw van de Rabobank 

zijn voldoende werkplekken gerealiseerd om het pand aan de 

Stormsweg te sluiten. De besluitvorming hierover heeft in 2017 

plaatsgevonden, maar uiteindelijk os een en ander begin 2018 

gerealiseerd. 

 

Op grond van welk beleid handelen wij? 
 

Het vernieuwde Besluit begroting en verantwoording provincies en 

gemeenten (BBV). 
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Wat heeft het gekost? 
 

 

 

Overhead
Begroting 

2017

Begroting 

na wijziging

Rekening 

2017

Lasten

Personele lasten 4.270 4.271 4.291

Niet personele lasten 4.874 4.861 4.826

Totaal lasten 9.144 9.132 9.117

Baten

Personele baten 4 4

Niet personele baten 752 701 760

Totaal baten 752 705 765

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -8.391 -8.427 -8.352

Resultaatbestemming 25 102 102

Gerealiseerd resultaat -8.366 -8.324 -8.250
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Algemene dekkingsmiddelen, de vennootschapsbelasting en onvoorzien 
 

In dit hoofdstuk worden de algemene dekkingsmiddelen, de heffing 

voor de vennootschapsbelasting en de post onvoorzien op een rij 

gezet. Er bestaat een onderscheid tussen algemene 

dekkingsmiddelen 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 meer dan de helft van de 

totale baten van de gemeente. De belangrijkste algemene 

dekkingsmiddelen zijn: 

 Uitkering uit het Gemeentefonds; 

 Inkomsten uit de onroerende zaak belastingen (OZB); 

 Inkomsten uit de hondenbelasting; 

 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: 

 

Voor een overzicht van alle lokale heffingen wordt verwezen naar 

paragraaf A. Lokale heffingen. 

In totaal ontving de gemeente Krimpen aan den IJssel in 2017 

€ 38,138 miljoen aan uitkeringen uit het gemeentefonds. Dit bedrag 

bestaat uit de uitkering voor het jaar 2017 (€ 25.424.787), een 

nabetaling over 2016 (€ 69.199), een terugbetaling over 2015 van 

(€ 3.520) en de uitkering deelfonds sociaal domein (€ 12.647.160). 

 

De heffing voor de vennootschapsbelasting over 2017 komt naar 

verwachting uit op € 0. 

 

Voor onvoorziene lasten heeft de gemeente bij de begroting een 

bedrag van € 1 per inwoner opgenomen. In april 2017 heeft de 

gemeenteraad de notitie begrotingsruimte vastgesteld. Op basis van 

deze notitie is de raming voor onvoorzien teruggebracht naar € 0 en 

worden begrotingswijzigingen verrekend met de beschikbare 

begrotingsruimte (het geprognosticeerde begrotingsresultaat).  

 

Algemene dekkingsmiddelen
Begroting 

2017

Begroting 

na wijziging

Rekening 

2017

Lokale heffingen

     OZB gebruikers 943 930 922

     OZB eigenaren 4.887 4.901 4.908

     Hondenbelasting 146 146 145

Algemene uitkering 37.434 38.128 38.138

Dividend 699 726 726

Saldo van de financieringsfunctie 158 88 50

Overige algemene dekkingsmiddelen -18 -18 -56

Onvoorzien -117

Algemene dekkingsmiddelen 44.132 44.903 44.832

Verloop saldo begroting 2017
Begroting 

2017

Saldo primitieve begroting (incl onvoorzien) 117

Begrotingswijziging 15 december 2016 - 12

Begrotingswijziging 2 februari 75

Begrotingswijziging 9 maart 15

Begrotingswijziging 6 april - 9

Begrotingswijziging 18 mei verzelfstandigingen - 9

Begrotingswijziging 18 mei regulier 12

Begrotingswijziging 3 juli 238

Begrotingswijziging 14 september 5

Begrotingswijziging 23 november 33

Begrotingswijziging 14 december 180

Eindsaldo begroting 2017 646
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Paragraaf A Lokale heffingen 
 

 

Inleiding 
 

Bij lokale heffingen gaat het om inkomsten die verkregen worden op 

grond van publiekrechtelijke regels, 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. hondenbelasting; 

c. afvalstoffenheffing; 

d. rioolheffing; 

e. haven- en marktgelden; 

f. lijkbezorgingsrechten; 

g. leges, waaronder de leges voor de omgevingsvergunning. 

 

Als uitgangspunten voor 2017 hebben gediend de Belastingnota, de 

kadernota 2017 en de afspraken die in het coalitieakkoord  

2014-2018 zijn gemaakt. Deze uitgangspunten zijn vertaald in de 

begrotingsopzet voor 2017, concreet in de ramingen die voor 2016 

en volgende jaren tot stand zijn gekomen. 

 

Ontwikkelingen 2017 
 

Lokale heffingen 

In het coalitieakkoord is aangegeven dat de gemeente over de 

gehele linie streeft naar beheersing van de lastendruk. Dit komt tot 

uitdrukking in een niet meer dan trendmatige verhoging van de 

tarieven. 

 

Het beleidsmatig kader voor de gemeentelijke belastingen en 

heffingen in 2017 is verwoord in de belastingnota, die op 19 

december 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld. Overige 

noodzakelijke en tussentijdse wijzigingen van het beleid zijn via het 

jaarlijkse belastingvoorstel aan de orde gesteld. 

 

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 27 februari 2017 heeft vrijwel elke belanghebbende 

van een object de nieuwe waarde (met als waarde peildatum 1 

januari 2016) ontvangen en zijn de aanslagen voor de onroerende 

zaakbelastingen 2017 opgelegd. Het aanslagbiljet ging vergezeld 

van een ‘Toelichting gemeentelijke belastingen 2017’. 

 

Er werden in 2017 globaal 150 bezwaarschriften en meldingen 

ontvangen tegen de WOZ beschikking. Dit is ongeveer 1,1% van het 

totaal aantal beschikte objecten. Het landelijk bezwaarpercentage 

bedroeg in 2016 1,4%. Van de ontvangen bezwaarschriften werd 

ongeveer 52% toegekend. 

Alle bezwaarschriften zijn in 2017 afgedaan. Daarmee is voldaan 

aan de fiscale beslistermijnen. 

 

Het toezichthoudende orgaan betreffende de wet WOZ, de 

Waarderingskamer, heeft in 2017 onze gemeente beoordeeld voor 

wat betreft de processen van de administratie, de marktanalyse en 

de waardebepaling. De kwalificatie van de procesgang binnen onze 

gemeente is als ‘goed’ gewaardeerd. 

 

Verruiming lokaal belastinggebied 

De verwachting was dat bij de totstandkoming van het nieuwe 

kabinet de herziening van het belastingstelsel en de verruiming van 

het lokaal belastinggebied verder vorm zou krijgen. Dit is niet het 

geval geweest. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat het 

(gemeentelijk) belastingstelsel op korte termijn zal worden 

gewijzigd. 
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Macronorm OZB 2017 

Elke afzonderlijke gemeente is vrij om zelf de hoogte van de ozb-

tarieven te bepalen. Wel is een zogeheten macronorm ingevoerd. 

Deze stelt een bovengrens aan de totale stijging (van alle 

gemeenten) van de ozb-opbrengst. Als de ontwikkeling van de 

lokale lasten, van alle gemeenten, tot overschrijding van die norm 

leidt, kan het Rijk ingrijpen. 

De macronorm voor 2017 was 1,95%. In Krimpen was dit 

percentage 1%. 

 

Verruiming openbaarheid Wet WOZ 

Per 1 oktober 2016 is de wetswijziging in werking getreden met 

daarin de verplichting tot openbaarmaking van de WOZ-waarden 

van woningen. Normaliter zou dit moeten gebeuren via de 

zogeheten Landelijke Voorziening WOZ. 

Wij voldeden in 2017 aan de verplichting tot openbaarmaking van 

WOZ waarden van woningen. Echter nog niet via de landelijke 

voorziening WOZ maar via een eigen waarde loket. 

 

Gebruik WOZ-waarde in het woningwaarderingsstelsel 
 

Evenals in 2016 hebben huurders van woningen in 2017 een WOZ-

beschikking ontvangen. De groep belanghebbenden bij een WOZ –

beschikking is hiermee uitgebreid met circa. 4500 

belanghebbenden. Het aantal bezwaarschriften tegen de WOZ-

beschikking is hierdoor niet toegenomen. 

 

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, 

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 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 2017 gaat het om de volgende bedragen die zijn 

kwijtgescholden: 

 

 
 

Inkomsten 
 

De opbrengsten zijn gerealiseerd op basis van de uitgangspunten 

zoals deze zijn geformuleerd in de kadernota 2017 (trend van 1% 

ten opzichte van 2016). Voorts is rekening gehouden met de 

kostenniveaus zoals die in 2016 worden verwacht en met de 

reguliere ontwikkelingen, zoals de inwoner- en woninggegevens. 

 

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. 

 

Onroerende zaakbelastingen 

 
 

Hondenbelasting 

 
 

 

Rekening 

2016

Begroting 

2017

Rekening 

2017

81 85 87

25 26 26

2 2 1

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Kwijtscheldingen

Hondenbelasting (eerste hond)

Rekening 

2016

Begroting 

2017

Rekening 

2017

911 930 922

4.849 4.901 4.908

Gebruikers

Eigenaren

Rekening 

2016

Begroting 

2017

Rekening 

2017

147 146 145Hondenbelasting
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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 

Sinds 2000 is het tarief van de afvalstoffenheffing gedifferentieerd 

naar één- en meerpersoonshuishoudens. Deze keuze is gebaseerd 

op de verdeling tussen de vaste en variabele kosten van de 

afvalexploitatie. Ter zake van de vaste kosten vindt geen 

differentiatie plaats, ter zake van de variabele kosten wel. 

 

De gemeente hanteert hierbij het beleid van volledige 

kostendekking. Het huidige overzicht wijkt hiervan af. Dit wordt met 

name veroorzaakt doordat tekorten in het verleden zijn gedekt uit 

de reserve reiniging. In de huidige berekening wordt de 

reservemutatie niet meegenomen. Daarnaast is, zoals in de 

begroting is vermeld, een andere manier van berekenen 

gehanteerd. 

 

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. 

 

 
 

Rioolheffing 

Sinds 1996 is er Krimpen beleid waarbij er sprake is van een 

rioolheffing in de vorm van een aansluitrecht voor de eigenaar en 

een afvoerrecht voor de gebruiker. Deze manier van heffen is 

voornamelijk gebaseerd op de verhouding tussen de 

investeringskosten (vast) en de exploitatiekosten (variabel). 

Daarnaast is altijd het streven geweest om tot volledige 

kostendekking te komen. De huidige dekking wijkt hiervan af. Dit 

wordt voornamelijk veroorzaakt door een andere manier van 

berekenen en het anders toewijzen van personele lasten en 

overhead aan de berekening. 

 

De directe kosten behorende bij het taakveld riolering worden voor 

100% toegerekend aan de heffing. Daarnaast wordt bij de 

berekening van de kosten straatvegen en onkruidbestrijding voor 

25% toegerekend aan de rioolexploitatie en het onderhoud aan 

binnenwater en beschoeiing voor 20%. Dit alles geeft het volgende 

beeld over 2017. 

 

 
 

Havengelden 

Sinds 2005 wordt bij de vaststelling van de havengelden niet meer 

uitgegaan van volledig kostendekking. Gezien de hoogte van de 

tarieven is destijds geconcludeerd dat er een praktisch maximum 

was bereikt. Vanaf dat moment is de beleidslijn gevolgd welke 

inhield de tarieven jaarlijks met de trend te verhogen, waarbij een 

kostendekkingspercentage is afgesproken met een bandbreedte van 

50 tot 65%. 

 

Een overzicht van de lasten en baten in 2017 leidt tot het volgende 

overzicht. 

 

 
 

Marktgelden 

Ook bij de marktgelden is het beleid om de exploitatie van de markt 

kostendekkend te laten verlopen. Enige fluctuatie voor wat betreft 

deze dekking is in het verleden geaccepteerd. 

lasten baten kostendekking

Afvalstoffenheffing 4.644 3.735 80% 84%

kostendekking 

begroting 2017

rekening 2017

lasten baten kostendekking

Rioolheffing 3.520 3.049 87% 80%

kostendekking 

begroting 2017

rekening 2017

lasten baten kostendekking

Haven 109 68 63% 51%

kostendekking 

begroting 2017

rekening 2017
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De kostendekking lag hierbij tussen de 75% en 85%. De 

kostendekking van de markt is in de afgelopen jaren toegenomen 

door lagere ambtelijke inzet en doordat er geen sprake meer is van 

afschrijvingslasten. De afgelopen jaren is volstaan met verhoging 

met de trend. 

 

Een overzicht van de lasten en baten in 2017 leidt tot het volgende 

overzicht. 

 

 
 

Lijkbezorgingsrechten 

Sinds 2009 wordt de beleidslijn gevolgd de kosten van lijkbezorging 

voor 70% te verhalen via de tarieven van de lijkbezorging. Op 11 

juni 2015 is in het raadsvoorstel aangegeven dat de kostendekking 

voor lijkbezorging zou dalen naar 65%. Deze daling is in de huidige 

gepresenteerde cijfers sterker door: 

 hogere eenmalige lasten in 2017 in verband met het 

grootschalig ruimen van graven; 

 dat er in eerdere berekeningen geen rekening was 

gehouden met btw die toegerekend mag worden aan de 

exploitatie;  

 een andere toerekening van de personele lasten en de 

overhead. 

 

Een overzicht van de lasten en baten in 2017 leidt tot het volgende 

overzicht. 

 

 
 

 

 

 

 

Legesverordening 

De beleidslijn welke bij de bepaling 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 

voor wat betreft de mate van kostendekking onvoorspelbaar. De 

overige diensten hebben dus minder effect op de volledige 

kostendekking. 

 

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 2017 leidt tot het volgende 

overzicht. 

 

lasten baten kostendekking

Markt 49 37 76% 85%

kostendekking 

begroting 2017

rekening 2017

lasten baten kostendekking

Lijkbezorging 702 397 57% 50%

kostendekking 

begroting 2017

rekening 2017

lasten baten kostendekking

1 Algemeen - -

2 Bestuursstukken - -

3 Burgerlijke stand 136 41 30% 29%

4 Verstrekkingen uit de 

basisregistratie personen
27 27 100% 98%

5 Gemeentearchief - -

6 Informatieverstrekking 

ruimtelijke plannen
- -

7 Reisdocumenten 410 361 88% 86%

8 Rijbewijzen 113 128 113% 87%

9 Wet op de kansspelen 1 330% 0%

10 Winkeltijdenwet 0% 0%

11 Huisvestingswet 1 0% 0%

12 Verkeer en vervoer 38 12 31% 21%

13 Plaatselijke verordening 7 3 49% 105%

14 Muziekvergunningen - -

15 Marktstandplaatsen 1 0% 0%

16 Diversen 25 0% 0%

17 Kabels en leidingen 30 16 52%

18 Kinderopvang en 

peuterspeelzalen
3 1 25%

Totaal titel 1 757 578 76% 70%

Titel 1 Algemene 

dienstverlening

kostendekking 

begroting 2017

rekening 2017
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Lastendruk 
 

Op basis van de nieuwe tarieven kan de lastendruk voor 2017 

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, omdat deze moeilijk 

te voorspellen is en niet voor iedereen gelijk is. 

 

Situatie 1 

Een huurwoning met een WOZ-waarde van € 110.000, bewoond 

door 1 persoon, die ook houder is van een hond; het waterverbruik 

is 90 m3. 

 

In model 1 is de lastendruk in 2017 licht gestegen met € 3,86 ofwel 

1%. 

 

Situatie 2 

Een koopwoning met een WOZ-waarde van € 220.000, bewoond 

door 2 personen, tevens is een hond aanwezig; het waterverbruik is 

180 m3. 

 
 

In model 2 is de lastendruk in 2017 licht gestegen met € 4,09 ofwel 

0,5%. Uitgaande van het gegeven dat in het model de WOZ-waarde 

op € 220.000 is gebleven. 

 

In paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing is het 

kengetal belastingcapaciteit opgenomen. 

 

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 en de posities die de gemeenten ten 

opzichte van elkaar innemen in Nederland. Hierbij geldt dat nummer 

1 de goedkoopste gemeente is. In 2017 stond Krimpen aan den 

IJssel op plaats 313 van de 400 gemeenten.  

In 2016 nam Krimpen aan den IJssel nog een 312e plaats in van de 

401 gemeenten. 

Overigens liggen de woonlasten van 80% van alle gemeenten heel 

dicht bij elkaar. 

 

  

lasten baten kostendekking

Titel 2 Omgevingsvergunning 537 270 50% 68%

rekening 2017 kostendekking 

begroting 2017

lasten baten kostendekking

1 Drank- en Horecawet 33 3% 6%

2 Organiseren van evenementen 

en markten
0% 0%

3 Brandbeveiligingsverordening 0% 0%

Totaal titel 3 33 1% 5%

rekening 2017 kostendekking 

begroting 2017

lasten baten kostendekking

Totale legesverordening 1.327 849 64% 67%

kostendekking 

begroting 2017

rekening 2017

Onderdeel 2016 2017

Rioolheffing, het gebruikersdeel 57,96     58,56     

Afvalstoffenheffing éénpersoonshuish. 243,98   246,40   

Hondenbelasting 84,17     85,01     

Totale lastendruk per jaar 386,11 389,97

Onderdeel 2016 2017

Ozb, het eigenarendeel 299,64   297,66   

Rioolheffing, het eigenarendeel 138,87   140,26   

Rioolheffing, het gebruikersdeel 115,92   117,12   

Afvalstoffenheffing meerpersoonshuish. 266,16   268,80   

Hondenbelasting 84,17     85,01     

Totale lastendruk per jaar 904,76 908,85
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Wat betreft de omringende gemeenten zijn de woonlasten als volgt 

(peiljaar 2017): 

 

 

Netto woonlast

(duur->goedkoop)

Gouda 1006 390

Krimpen aan den IJssel 823 313

Zuidplas 815 308

Krimpenerwaard/Nederlek 797 284

Krimpenerwaard/Schoonhoven 797 284

Krimpenerwaard/Vlist 797 284

Krimpenerwaard/Bergambacht 797 284

Krimpenerwaard/Ouderkerk ad IJssel 797 284

Rotterdam 714 137

Capelle aan den IJssel 612 29

Rangnummer 

COELO
Gemeente
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Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 

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. De 

nota risicomanagement en weerstandsvermogen (2012) is inmiddels 

geactualiseerd. De nota heet voortaan “nota weerstandvermogen en 

risicobeheersing 2018” niet alleen is het beleid geactualiseerd ook 

zijn er verbeter voorstellen gedaan. 

 

Door de complexe samenleving, de veelzijdige gemeentelijke 

activiteiten, veranderingen in wet- en regelgeving lopen gemeenten 

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

beheerst en moeten in het uiterste geval kunnen worden 

opgevangen via de weerstandscapaciteit. De gemeente beschikt 

over vrij aanwendbare middelen, die, wanneer dat nodig is, kunnen 

worden ingezet om dergelijke tegenvallers op te vangen; de 

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 bepaald of de gemeente voldoende 

weerstandsvermogen heeft. 

 

 

 

 

Bestuurlijke informatievoorziening 
 

In de belangrijkste planning en controldocumenten (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 wetgever, toezichthouder en ook door uw 

raad wordt in toenemende mate belang gehecht aan 

risicobeheersing. Wij zien hierin aanleiding om naast de reguliere 

planning- en control documenten uw raad jaarlijks separaat nader 

te informeren over het onderwerp risicobeheersing. 

 

Risico’s 
 

Gedurende het jaar heeft risicobeheersing doorlopende aandacht. 

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

omvang opgenomen. 
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GEKWANTIFICEERDE DIRECTE RISICO'S

bedragen x 1.000 Beheersmaatregelen

1. Grondexploitaties 

Bij de actualisatie van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 

zijn 31 risico’s met mogelijke f inanciële consequenties gedefinieerd en 

gew ogen. Het aantal risico’s is toegenomen doordat de uitvoering van 

enkele projecten in een vervolgfase zijn gekomen. Het volume is lager 

door actuele taxaties, beheersmaatregelen en afgesloten projecten.

I 1.749              1.749                
Diverse beheersmaatregelen zijn van toepassing, deze zijn per 

grondexploitatie geïnventariseerd.

2. BTW begraafplaatsen

Geschil met Belastingdienst over teruggave BTW over aanleg 

begraafplaats. Hoge Raad heeft inmiddels uitspraak gedaan en over 

2003 t/m 2006 is een compromis bereikt. Over 2007 t/m heden is een 

nieuw e procedure gestart. Wachten is op de definitieve afw ikkeling.

I 788                 50% 394                   

Op 13 april jl. is bij het Gerechtshof de zitting gew eest over de (nieuw e) 

inhoudelijke procedure met betrekking tot de btw  op begraafplaatsen 

vanaf 2007, w aarna op 10 juli jl. uitspraak is gedaan. Helaas heeft deze 

uitspraak niet het voor de gemeente Krimpen gew enste resultaat: de 

vordering is afgew ezen. Op 18 maart 2018 is in hoger beroep de 

gemeente in het gelijk gesteld.  De belastingdienst gaat in casatie en de 

uitspraak w ordt in het 1e kw  2019 verw acht. Voor dit risico is overigens 

een bestemmingsreserve gevormd uit middelen die bij de invoering van 

het BCF beschikbaar kw amen. 

3. WMO

Inkomensafhankelijke bijdrage vervalt per 1-1-2019, dit heeft mogelijk een 

aanzuigende w erking. Binnen basishulp bevindt zich het grootste risico.
S 500                 50% 250                   Monitoren uitgaven en beleid bijstellen.

4. Jeugd

Inkomensafhankelijke bijdrage vervalt per 1-1-2019, dit heeft mogelijk een 

aanzuigende w erking. Binnen individuele hulp bevindt zich het grootste 

risico.

S 500                 50% 250                   Monitoren uitgaven en beleid bijstellen.

5. Datalek

De gemeente kan een boete krijgen bij een datalek, als geen correcte 

actie w ordt ondernomen.
I 850                 25% 213                   

Processen w aarbij persoonsgegevens w orden verw erkt doorlichten en 

daar w aar gegevens w orden gebruikt die niet nodig zijn uit het proces 

halen. Bevorderen van bew ust w ording en de middelen om 

persoonsgegevens beveiligd te verzenden.

S / I
Max kosten 

bij gevolg

Kans op 

gevolg

Benodigde 

capaciteit
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GEKWANTIFICEERDE DIRECTE RISICO'S

bedragen x 1.000 Beheersmaatregelen

6. GOAB gelden

De bekostigingssystematiek van de Rijksbijdrage voor Gemeentelijk 

Onderw ijs Achterstanden Beleid (GOAB) zal naar verw achting w ijzigen. 

Op basis van de nieuw e voorgestelde indicator kan de gemeente 

Krimpen aan den IJssel een verhoging van het GOAB budget 

verw achten. Deze verhoging is in de begroting vanaf 2019 opgenomen 

met een ingroeimodel w aarbij in 2019 een verhoging van € 100.000 is 

opgenomen, in 2020 € 200.000 en in 2021 € 300.000. De w ijze w aarop 

de herverdeling van het budget w ordt doorgevoerd, w ordt voor de 

zomer 2018 in de 2e kamer behandeld. 

S 400                 50% 200                   

Invloed op de besluitvorming in Den Haag uitoefenen om de invoering van 

de voorgestelde bekostigingssystematiek te bespoedigen. In mei 2018 

w ordt (na verw achting) bekend hoeveel GOAB w e gaan ontvangen.

7. Calamiteit kruising N210

Het risico dat het misgaat met de grote kruising N210 voordat de 

herinrichting of renovatie w ordt uitgevoerd. I 1.000              10% 100                   
Plan van aanpak bij calamiteit grote kruising N210.

8. Wachtgeld wethouders

Wachtgeld en kosten begeleidingstraject ivm verkiezingen gemeenteraad 

2018. I 154                 25% 38                     
Afhankelijk van de uitkomst coalitievorming.

9. Verbonden partijen

Risico's die geheel of gedeeltelijk afgew end kunnen w orden op de 

gemeente.
S 4.644              37                     

Afhankelijk van samenw erking, overleg en verantw oording in 

informatievoorziening. 

10. OZB woondelenvrijstelling

OZB w oondelenvrijstelling gevangenis. In verband met w oondelen 

vrijstellingen voor niet w oningen en de jurisprudentie hierover is het 

mogelijk dat in de nabije toekomst een deel van onze ozb-opbrengst voor 

het gebruik van niet-w oningen zal w egvallen in verband met toepassing 

van deze w oondelenvrijstelling.

S 50                   50% 25                     
Er is nog geen duidelijkheid. De rechtbank heeft uitspraak gedaan en het 

ligt nu bij het Gerechtshof en gaat w aarschijnlijk nog naar de Hoge Raad.

11. Overige risico's

Risico's die niet binnen de top 10 vallen. S 30                   50% 15                     

TOTAAL 3.271                

S / I
Max kosten 

bij gevolg

Kans op 

gevolg

Benodigde 

capaciteit



 

 

Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing         67 

§A 

P 

§ 
 

B L 

§B 

§C 

§D 

§E 

§F 

§G 

§H 

Ba 

Weerstandscapaciteit 
 

De weerstandscapaciteit betreft de middelen waarover de gemeente 

kan beschikken, 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 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 niet meer dan € 5 miljoen. 

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. 

 

In de periode 2015-2017 wordt de algemene reserve eveneens 

ingezet om het (nog) niet gerealiseerde deel van de taakstelling op 

maatschappelijke voorzieningen te dekken. 

 

Enkele bestemmingsreserves hebben een rechtstreekse relatie met 

benoemde risico’s. Deze reserves worden 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 reeds ‘maximaal’ of kostendekkend zijn. 

De Onroerend Zaakbelasting is in Krimpen niet gemaximeerd en 

biedt dus in principe ruimte. Een belangrijk standpunt van uw raad 

en ons 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 waren voorheen 

kostendekkend. Als gevolg van de wijzigingen in het BBV is er een 

ander dekkingspercentage ontstaan, zie paragraaf A lokale 

heffingen. Vooralsnog wordt het niet aangemerkt als onbenutte 

belastingcapaciteit. 

 

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 belastingcapaciteit 

opgenomen. In de paragraaf lokale heffingen wordt op de 

kostentoerekening en kostendekkendheid van tarieven ingegaan. 

 

Post onvoorziene lasten en saldo begroting 

In de begroting wordt voor onvoorziene lasten een jaarlijks bedrag 

opgenomen. Met ingang van de begroting 2015 bedraagt deze post 

€ 1 per inwoner (€ 28.930 in 2017). Als onderdeel van de 

weerstandscapaciteit is dit een marginaal bedrag. De inzet van deze 

post is altijd incidenteel. Wanneer het structurele lasten betreft 

moeten deze in de volgende begroting in de budgetten worden 

opgenomen. 

Het saldo van het jaar 2017 is eveneens beschikbaar voor 

incidentele dekking en wordt daarom toegevoegd aan de berekende 

weerstandscapaciteit. 
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Berekening weerstandscapaciteit 

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

overzicht van de weerstandscapaciteit opgesteld: 

 

 
 

In deze tabel zijn de bestemmingsreserves, die samenhangen met 

de risico’s en dus als beheersmaatregel worden gezien, expliciet 

opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

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 

 8.722 

3.271 

= 2,67 

 

Daarmee is het weerstandsvermogen met 2,67 ruim voldoende. In 

Krimpen aan den IJssel hanteren we een ratio van minimaal 1 als 

acceptabel. Een ratio <1 geeft namelijk aan dat er onvoldoende 

weerstandsvermogen is om alle risico’s met mogelijke financiële 

gevolgen te kunnen afdekken. 

In de afgelopen jaren heeft de ratio zich in positieve zin ontwikkeld. 

 

Inzet algemene reserve 
 

In de kadernota 2016 is afgesproken de algemene reserve 

gedurende drie jaar (2015 – 2017) in te zetten ten behoeve van de 

taakstelling op de maatschappelijke voorzieningen, hiervoor is in 

2017 € 204.000 onttrokken uit de algemene reserve. 

Daarnaast was sprake van een onttrekking in verband met de 

verzelfstandiging van het zwembad. 

De berekende ratio weerstandsvermogen houdt rekening met deze 

onttrekkingen. De bufferfunctie van de algemene reserve blijft 

voldoende, gezien de hoogte van de reserve en het berekende 

weerstandsvermogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Weerstandscapaciteit 2017

Reserves

Algemene reserve – algemene dienst 4.857

Algemene reserve – grondexploitatie 2.243

Vrije reserve  (vrij besteedbaar deel) 471

Bestemmingsreserves met relatie risico's 796

Subtotaal 8.368

Onbenutte belastingcapaciteit

OZB pm

Rioolrechten

Afvalstoffenheffing

Leges en andere heffingen pm

Subtotaal

Onvoorzien en saldo

Onvoorzien

Saldo begroting/rekening 354

Subtotaal 354

Totale weerstandscapaciteit 8.722
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Financiële kengetallen 
 

In planning en control documenten wordt altijd aandacht besteed 

aan de financiële positie. De verplichte paragrafen spelen daarbij 

een belangrijke rol. 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 tevens 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. 

 

 
 

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 2017 is gebruik gemaakt van de balansstanden per 

31-12-2017. 

 

 

 

 

 

Rekening Begroting Rekening

2016 2017 2017

Netto schuldquote 67,79% 82,16% 70,26%

Netto schuldquote gecorrigeerd 

voor alle leningen
35,56% 49,53% 40,59%

Solvabiliteitsratio 24,87% 20,65% 24,49%

Structurele exploitatieruimte 1,87% -0,69% 0,00%

Grondexploitatie -0,99% 6,16% 1,23%

Belastingcapaciteit 112,72% 113,73% 113,57%

Kengetallen
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Netto schuldquote 

De netto schuldquote vertoont een daling ten opzichte van de 

begroting, maar een verhoging ten opzichte van 2016. De daling 

ten opzichte van de begroting komt doordat in de begroting 2017 

nog rekening werd gehouden met het aantrekken van grotere 

nieuwe leningen dan nodig was.  

 

Solvabiliteitsratio 

De solvabiliteit is ongeveer gelijk aan 2016. Door een lagere stijging 

van de vaste schulden is de solvabiliteit beter dan begroot, maar 

niet heel goed.  

 

Structurele exploitatieruimte 

De structurele baten en lasten zijn met elkaar in evenwicht. Het 

positieve rekeningresultaat wordt veroorzaakt door incidentele 

baten. 

Een tweetal incidentele reserveonttrekkingen zijn niet gekoppeld 

aan structurele lasten (sociaal domein en taakstelling 

voorzieningen). Dit leidt normaal gesproken tot negatieve 

structurele ruimte. Omdat er echter ook incidentele lasten zijn die 

uit ruimte in structurele ramingen worden gedekt, komt het 

structurele saldo op € 0 uit.  

In de lopende meerjarenbegroting vertonen de meeste jaren een 

negatieve begrotingsruimte. De analyse van structureel evenwicht 

in de jaarcijfers geeft geen aanleiding om die berekening te herzien. 

 

Grondexploitatie 

De balanswaarde van de grondposities is beperkt. In de begroting 

was nog rekening gehouden met verwerving van het EMK-terrein in 

2017, waardoor de quote hoger was. Overigens speelde ook het 

lagere totaal van de baten daar een rol in. Uit de quote kan worden 

afgeleid 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 

De belastingcapaciteit is iets gestegen en blijft hoog, door een lichte 

stijging van zowel de OZB, riool- en afvalstoffenheffing. 

 

 

Conclusie kengetallen 

De samenhang en ontwikkeling van de kengetallen zeggen meer 

dan de absolute uitkomsten.  

 

Wat opvalt is dat ten opzichte van 2016 alle kengetallen een 

negatieve ontwikkeling laten zien, maar ten opzichte van de 

begroting 2017 er een positieve ontwikkeling. In alle gevallen gaat 

het om relatief geringe verschillen. 

 

De lage grondquote heeft een relatie met een beperkt risicoprofiel, 

waarvoor geen groot eigen vermogen nodig is. Daarom is de relatief 

lage solvabiliteitsratio acceptabel. Aan de andere kant zijn uit deze 

grondpositie geen grote opbrengsten meer te verwachten, waardoor 

de schuldquote mogelijk zal stijgen terwijl verhoging van lokale 

belastingen niet voor de hand ligt. Hieruit is af te leiden dat de 

flexibiliteit van de begroting een aandachtspunt is. 

 

De netto schuldquote en grondexploitatie vallen nog steeds in een 

lage risicocategorie. De solvabiliteit en de belastingcapaciteit zitten 

in de hoogste risicocategorie of op het randje hiervan. Dit geeft 

aanleiding om de komende jaren aandacht te blijven hebben voor 

de financiële positie van de gemeente. 
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Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen 
 

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, aspecten als gebruik, levensduur en het leveren van bijdragen aan de 

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

kapitaalgoederen, planmatig en integraal beheer en onderhoud, een actuele meerjarenonderhoudsplanning en een adequate vertaling van de 

financiële consequenties hiervan in toereikende budgetten en voorzieningen. 

 

Deze paragraaf geeft aan op welke wijze in 2017 de kapitaalgoederen onderhouden zijn, hetgeen voornamelijk heeft plaatsgevonden op basis 

van onder meer de volgende vastgestelde beleidskaders en beheersplannen: 

 

Onderdeel Beleids- of beheersplan Jaar vaststelling Looptijd t/m Financieel 
vertaald in 
begroting 

     

Riolering - Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 

- Basis Rioleringsplan (BRP) 

2012 

 

2017 

2023 

Ja 

Wegen - Herstrating – en rioleringsplanning 

- Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte (KBOR) 

2015 

2014/2015 

2024 

2020 

Ja 

Groen  - Groenstructuurplan 

- Groenbeleid- en beheerplan 

2010 (ook 

onderdeel KBOR) 

2020 Ja  

Water  

 

Kunstwerken-bruggen 

- Stedelijk Waterplan 

- Grondwaterzorgplan 

- Beleidsplan civiele kunstwerken 

2004 

2011 

2014 

2015 

2020 

2020 

Ja  

 

Ja  

Alles m.b.t. de 

openbare ruimte  

- Integraal beheerplan Krimpen aan den IJssel 2016 2041 Ja  

Gebouwen en  

accommodaties 

- Advisering en evaluatie onderhoud  

kapitaalgoederen maatschappelijk nut, alsmede 

jaarlijkse MJOP 

- Kadernota gemeentelijk vastgoed 

2008 (advies) 

2012 (evaluatie) 

2015 

2010 

 

 

2039 

2016 

Ja 

 

Het algemene beleid omtrent het onderhoudsniveau binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel is sober doch doelmatig, waarbinnen 

veiligheidsaspecten een belangrijke rol spelen. De benodigde middelen hiervoor waren op basis daarvan in de begroting opgenomen. Dit geldt 

zowel voor kleinschalig (dagelijks) onderhoud als het groot (vervanging)onderhoud. Naast veiligheid is ook duurzaamheid een belangrijk thema 

bij het onderhoud van de kapitaalgoederen. 
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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 (met uitzondering van de 

riolering) niet meer mogelijk deze investeringen maatschappelijk 

nut te dekken uit een voorziening. Vanaf dat moment dienen deze 

geactiveerd te worden en vindt daarop afschrijving plaats. Dit heeft 

(zeker in de eerste jaren) aanzienlijke financiële gevolgen voor de 

exploitatie. Om ervoor te zorgen dat ook voor de middellange/ 

lange termijn deze investeringen betaalbaar blijven, is eind 2016 

het “Integraal beheerplan Krimpen aan den IJssel” verschenen. 

Hierin is een beeld gegeven van de investeringsbedragen t/m 2041. 

Dit heeft het inzicht in de toekomstige (exploitatie)lasten verscherpt 

en geleid tot het besluit om het huidige niveau van lasten in de 

exploitatie minimaal gelijk te houden. Weliswaar niet meer in de 

vorm van storting(en) in de voorziening(en), maar storting in de 

reserve Hoofdinfrastructuur (t/m 2020) en in de nieuwe reserve 

Afschrijvingen Maatschappelijk Nut (vanaf 2021). 

 

Riolering 

De werkzaamheden op dit terrein zijn gedeeltelijk nog gebaseerd op 

het “oude” in 2012 vastgestelde GRP, maar ook op het in juni 2017 

nieuw vastgestelde GRP, dat 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, 

alsmede voldoen aan de wettelijke eisen met een 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, omdat 

waar mogelijk combinaties van uit te voeren werken worden 

gezocht, om de kosten en de overlast te beperken. 

 

In 2011 is het Bestuursakkoord Water ondertekend, waarin het 

belang van samenwerking in de afvalwaterketen benadrukt wordt. 

In het nieuwe GRP is expliciet aandacht gegeven aan deze 

samenwerking, met als resultaat een convenant tussen Oasen, het 

Hoogheemraadschap en de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen 

aan den IJssel. Dit heeft er recent toe geleid dat Oasen in Krimpen 

‘zacht water’ kan leveren. 

 

Daarnaast wordt in het kader van de duurzaamheid in het GRP 

aandacht besteed aan ‘riothermie’ (terugwinnen van warmte uit 

rioolwater) en is er een ‘subsidieregeling voor groene daken en 

verticaal groen’ (voor het vergroenen van de stad). 

 

Areaalgegevens riolering: ultimo 2017

Huisaansluitingen 12.990

Kolken 17.200 stuks

Vrijverval riolering (67% gemengd stelsel, 

24% hemelwaterafvoer, 7% drainage en 

2% vuil water) 189

Putten 5.717 stuks

Drukriolering / persleiding 12,2 km

Bergbezinkvoorzieningen (500 m3) 1 stuks

Bergbezinkleidingen (150 + 200 m3) 2 stuks

Gemalen 88 stuks

Pompunits 88 stuks

Monitoringskasten 12 stuks  
 

Wegen 

De kaders waarbinnen het wegbeheer wordt 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 en plaatselijke omstandigheden 

(o.a. hoge grondwaterstanden) en het gewenste onderhoudsniveau. 

Ook wordt er verder invulling gegeven aan het Fietsstructuurplan 

door realisatie van ‘rode’ fietsstroken. Ook de vastgestelde 

verkeers- en vervoersvisie is mede bepalend bij de planvorming. 

 

De investeringen in de wegen werden t/m 2016 gedekt uit de 

daartoe gevormde voorziening herstraten, die gevoed werd door 

storting ten laste van het programma 2 Woon- en leefomgeving. 
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Zoals hiervoor is aangegeven wordt met ingang van 2017 op deze 

investeringen afgeschreven. Uiteraard wordt ervan uitgegaan, dat 

deze wijziging in het BBV geen gevolgen mag hebben op het 

investeringsniveau voor de wegen. 

 

Areaalgegevens wegen: ultimo 2017

Asfaltverharding 286.101 m2

Elementenverharding (klinkerbestrating, 

troittoirs) 1.161.403 m2

Beton

Overige verharding 7.642 m2  
 

Openbare verlichting 

Het onderhoud en de vervanging van de openbare verlichting zijn 

opgenomen in het hiervoor genoemde kwaliteitsplan. Hierbij is 

specifiek aandacht geschonken 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, wordt uitvoering 

van verlichtingsplannen tegelijkertijd met herstratingen gedaan en 

daar zal m.i.v. 2017 op worden afgeschreven. 

Daarnaast vond vervanging plaats ten laste van de voorziening 

Onderhoud Kapitaalgoederen (OK). Hiervan is voornamelijk sprake 

als vervanging vanwege ouderdom, energiebesparing, remplaceren, 

enzovoort nodig is, terwijl op korte termijn voor dat gebied 

herstraten niet op de planning staat. Ook deze voorziening is 

vervallen en in tegenstelling tot de andere investeringen is hiervoor 

een jaarlijks budget opgenomen in de exploitatiebegroting. 

 

Areaalgegevens openbare verlichting: ultimo 2017

Lichtmasten 7.818 stuks

Armaturen 7.875 stuks  
 

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. 

Areaalgegevens 

verkeersregelinstallaties: ultimo 2017

Kruising met verkeersregelinstallaties 3 stuks  
 

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 ook ten laste van programma 2. 

Daarnaast vinden investeringen in het openbaar groen plaats bij 

reconstructies. Dekking daarvan vond tot nu toe steeds plaats ten 

laste van de voorziening herstraten, maar ook daarop wordt met 

ingang van 2017 afgeschreven. 

 

Areaalgegevens groen: ultimo 2017

Bomen 10.541 stuks

Heesterbeplanting 416.394 m2

Vaste planten 15.083 m2

Gras/gazon/kruidenvegetaties 743.337 m2  
 

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 (een gezamenlijk contract). 

De secundaire watergangen (de sloten) worden beheerd door de 

gemeente of soms door particulieren. 

Het onderhoud van het openbare water binnen de gemeente vindt 

plaats aan de hand van het jaarlijkse baggerprogramma en 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. 

Het baggerprogramma en de investeringen Stedelijk Waterplan 

werden t/m 2016 gedekt uit de voorziening Onderhoud 
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Kapitaalgoederen. De op begrotingsbasis jaarlijks gelijkblijvende 

lasten voor baggerwerkzaamheden zijn met ingang van 2017 

opgenomen in de exploitatie, terwijl voor het onderdeel Stedelijk 

Waterplan sprake zal zijn van afschrijvingslasten naar aanleiding 

van de geïnvesteerde bedragen. 

 

Areaalgegevens watergangen: ultimo 2017

Hoofd watergangen 341.736 m2 (34 ha)

Overige watergangen 397.590 m2 (40 ha)  
 

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. De 

jaarlijks verplichte keuring van de toestellen wordt uitgevoerd door 

een onafhankelijke partij. Preventief onderhoud en kleine reparaties 

worden door de eigen (buiten)dienst uitgevoerd. 

Daarnaast is in 2017 gewerkt aan het vernieuwen van het 

speelruimtebeleidsplan uit 2011 en zullen de (financiële) gevolgen 

daarvan in de loop van 2018 in beeld worden gebracht. 

 

Areaalgegevens speelvoorzieningen: ultimo 2017

Speeltoestellen 460 stuks

Speellocaties 417 stuks  
 

Civiele kunstwerken (bruggen) 

De gemeente Krimpen heeft een aanzienlijk aantal bruggen, 

waarvoor onderhoud nodig is. Dat kan gaan om dagelijks 

(schoonmaak)onderhoud, maar uiteraard ook groot onderhoud in de 

zin van vervanging van de brug. De kosten voor vervanging van 

bruggen maakten onderdeel uit van de voorziening Onderhoud 

Kapitaalgoederen. Vervanging van deze bruggen vindt plaats op 

basis van het eind 2014 vastgestelde Beleidsplan civiele 

kunstwerken, waarbij m.i.v. 2017 sprake zal zijn van afschrijven op 

deze investeringen. 

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 civiele kunstwerken 

(bruggen): ultimo 2017

Fiets/voetgangersbruggen 85 stuks

Verkeersbruggen 42 stuks

Oversteek (plank) 4 stuks

Vlonder/steiger (hout) 4 stuks

Betonnen / pvc / hdpe duikers 115 stuks

Tunnels 1 stuks  
 

De volgende werken zijn in 2017 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 zijn vanaf 2017 geactiveerd, terwijl die van de riolering 

ten laste zijn gegaan van de voorziening. 

 

Financiële kaders openbare ruimte
Totaal 

2017

activering 

Herstraten

t.l.v. voorz 

Riolering

Schadeherstel asfalt 2017 52 52

Aanpassing bushaltes 1 1

Raadhuisplein (afwerken raadhuis) 19 11 7

Fresia (Zonnebloem/Rozemarijn) 127 125 2

Parkzoom/Groenendaal 237 116 121

Lekdijk (Griendstraat en Nederlek) 613 610 4

Marathon/Sportsingel (oost) 1.333 572 761

Marathon/Sportsingel (west) 4 4

Nieuwe Tiendweg (Groenendaal/BA-laan) 38 38

Ouverturelaan 155 155

relinen Tuinstraat/Lekdijk + wijkontsluiting IJsseldijk 124 86 38

gedeelte Stormpolder 673 413 259

Fazantstraat 3 3

Slikslootstraat/de Krom 23 23

Renovatie grote kruising N210 39 39

Totaal 3.439 2.247 1.192
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Het kapitaalgoed gebouwen 

De gemeente Krimpen aan den IJssel bezit gebouwen, die deels 

bedrijfsmatig en deels functioneel beheerd worden. Hierbij valt te 

denken aan o.a. het raadhuis en het gebouw aan de Stormsweg, 

sporthallen, gymlokalen, peuterspeelzalen, kerktoren, etc. Deze 

gebouwen worden beheerd en onderhouden 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’. 

In tegenstelling tot de investeringen in de openbare ruimte kunnen 

de onderhoudslasten van deze gebouwen gewoon ten laste gebracht 

blijven worden van de genoemde voorziening. 

 

De gemeente is economisch eigenaar (claimrecht) van alle 

schoolgebouwen voor primair en voortgezet onderwijs. Sinds begin 

2005 is de verantwoordelijkheid van het groot onderhoud in het 

voortgezet onderwijs overgedragen aan de schoolbesturen zelf. 

Ditzelfde geldt vanaf 1 januari 2015 nu ook voor de uitvoering van 

het groot onderhoud in het primair onderwijs. 

 

Areaalgegevens gebouwen in 

onderhoudsplanning: ultimo 2017

Gebouwen in onderhoudsplanning 52 stuks

 
 

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 komt en 

het groot onderhoud via voorzieningen loopt. 

 

Over de werkzaamheden, die vallen onder het groot onderhoud, zijn 

afspraken gemaakt. Levensduur verlengende maatregelen 

(vervangingen, renovaties, functieverbeteringen of (ver)nieuwbouw) 

vallen daar niet onder. In voorkomende gevallen zal tijdig nagedacht 

moeten worden over het al dan niet verder exploiteren van de 

accommodatie. Als er sprake is van levensduurverlenging zal er 

“nieuw” geld beschikbaar gesteld moeten worden via nieuw beleid dan 

wel via intensivering van bestaand beleid. Tenslotte merken we op, dat 

op dit moment ook de terrein-inrichting buiten beschouwing is gelaten. 

 

Verloop voorzieningen openbare ruimte en gebouwen 

 

Voorzieningen O.K.  

gebouwen en riolering

O.K. 

gebouwen
Herstraten Rioleringen

Stand 1 januari 2017 367 0 5.259

Storting tlv exploitatie 430 1.804

Investeringen 2017 -784 -2.247 -1.192

Stand 1 januari 2018 12 0 5.870
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Paragraaf D Financiering 
 

 

Inleiding 
 

De paragraaf financiering dient voor transparantie van de treasury-

functie (financiering) van decentrale overheden. In deze paragraaf 

worden zo duidelijk mogelijk de plannen, feiten en visie over 

financiering uiteengezet. 

 

De Wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO) schept een 

duidelijk kader voor de treasury-functie, levert een bijdrage aan de 

kredietwaardigheid van de openbare lichamen en bevordert de 

transparantie van de treasury-functie. Deze wet introduceert twee 

instrumenten op het gebied van de treasury-functie: 

1. Het treasury-statuut 

2. De financieringsparagraaf 

 

In het treasurystatuut 2017 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 en 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 om met name 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 treasury-functie. 

 

 

 

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, die het voor de gemeente wat lastiger hebben 

gemaakt om zich “vrij” op de kapitaalmarkt te begeven. De 

afgelopen maanden is de rente licht gestegen. De verwachting is 

dat deze lijn voorlopig wordt doorgezet. Wij volgen overigens de 

rentevisie van de BNG op dit vlak. 

 

Rentetoerekening 
 

Sinds 2008 werden geen rentelasten toegerekend aan de 

programma’s. Door de wijzigingen in het BBV is toerekening van 

rente echter met ingang van 2017 verplicht. 

 

Voor de toerekening aan de grondexploitaties wordt een percentage 

berekend door het gemiddelde rentepercentage van de 

leningenportefeuille te vermenigvuldigen met de debt ratio (de 

verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen). De uitkomst van 

deze berekening voor 2017 is 1,61%. Meerjarig wordt dit 

percentage afgerond op 2%, zoals volgens het BBV is toegestaan. 

 

Om tot een verdeling van de (resterende) rente over de 

programma’s te komen, wordt het zogenaamde rente-

omslagpercentage gebruikt. Het saldo van rentelasten en –baten 

wordt daarvoor gedeeld op het totaal van de vaste activa. Voor 

2017 bedraagt het percentage op basis van nacalculatie 0,91%. De 

uitkomst mag binnen een bandbreedte van 0,5% worden afgerond, 

waarmee jaarlijkse wijziging van het percentage wordt voorkomen. 

Daarom is gerekend met een percentage van 1%, vanuit de 

verwachting dat de rente licht oploopt (zie ook rentevisie). Met dit 
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percentage zijn de programma’s belast waar de activa met 

boekwaarden onderdeel van uitmaken. 

Het renteschema dat behoort bij deze berekening is als volgt: 

 

 
 

Door de afronding van het percentage ontstaat een voordelig 

verschil op het taakveld treasury (onderdeel van Algemene 

Dekkingsmiddelen). 

 

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. 

Hieronder wordt het bedrag verstaan 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 2017

a. Externe rentelasten over korte en lange financiering 1.030

b. Externe rentebaten -/- 485

Totaal door te rekenen externe rente 545

c. Rente die aan grexen moet worden doorberekend -/- 22

d. Rente die wordt doorberekend ogv projectfinanciering -/- 0

Saldo door te rekenen externe rente 523

e. Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente 573

f. Renteresultaat op taakveld treasury 50

Renterisiconorm 2017

1. Renteherziening op vaste schuld o/g

2. Te betalen aflossingen 2.265

3. Renterisico op vaste schuld (1+ 2) 2.265

Berekening rente risiconorm 

4. Begrotingstotaal (excl. reservemutaties) 64.634

5. Percentage regeling 20%

Toets renterisiconorm

6. Renterisiconorm (4 * 5) 12.927

7. Renterisico op vaste schuld (1+ 2) 2.265

Ruimte onder rente risiconorm (6 - 7) 10.662
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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 navolgende tabel zijn de 

verstrekte gelden gegroepeerd naar de onderscheiden 

risicogroepen. 

 
 

Financieringspositie 
 

De uitvoering van de financiering van de gemeentelijke activiteiten 

is de verantwoordelijkheid van de afdeling Financiën en Control. Met 

behulp van een liquiditeitsprognose wordt ‘totaalfinanciering’ 

toegepast. Dit betekent dat op basis van de liquiditeitspositie wordt 

bepaald of leningen moeten worden aangetrokken. Hierdoor worden 

de rentekosten beperkt. Projectfinanciering wordt dan ook in 

principe niet toegepast. 

 

Leningenportefeuille 
 

De onderstaande tabel geeft inzicht in de samenstelling, de grootte 

en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. In 2017 is 

geen nieuwe langlopende lening aangetrokken. In de loop van het 

jaar zijn kortlopende kasgeldleningen aangetrokken, om in de 

financieringsbehoefte te voorzien. 

 

 

 

 

 

 

Kasgeldlimiet 2017

Omvang begrotingstotaal (lasten) per 1 januari 2017 64.634

Toegestane kasgeldlimiet

- in procenten van de grondslag 8,5%

- in bedrag 5.494

Omvang vlottende korte schuld (+/+)

Opgenomen gelden < 1 jaar

Schuld in rekening courant

Gestorte gelden door derden < 1 jaar 218

Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld 8.833

Vlottende middelen (-/-)

Contante gelden 10

Tegoeden in rekening courant 214

Overige uitstaande gelden <1 jaar 3.638

Toets kasgeldlimiet

Totaal netto vlottende schuld 5.189

Toegestane kasgeldlimiet 5.494

Ruimte (+) / overschrijding (-) 305

Kredietrisico op verstrekte 

gelden

Met/zonder (hyp.) 

zekerheid

Restant 

Schuld per 

1-1-2018

%

Woningcorporaties met garantie 

WSW
Met (50%) 173 1%

Hypotheekverstrekkingen aan 

ambtenaren
Met 15.184 75%

Overige toegestane instellingen 

volgens treasurystatuut
Zonder 4.791 24%

Totaal 20.148 100%
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De mutaties voor 2017 als gevolg van nieuwe leningen, aflossingen 

en rente zijn: 

 

 
 

Uitzetten 
 

De mogelijkheden om overtollige liquide middelen uit te zetten 

worden beperkt door de verplichting tot schatkistbankieren. De 

drempel bedraagt 0,75% van het begrotingstotaal. Voor Krimpen 

aan den IJssel betekent dit dat een rekening-courant saldo boven 

(afgerond) € 500.000 wordt afgeroomd. 

 

Aantrekken 
 

Nieuwe leningen worden aangetrokken wanneer de kasgeldlimiet 

wordt overschreden. Daarom is begin 2018 een nieuwe langlopende 

lening aangetrokken. 

Om te voorzien in voldoende liquiditeiten zijn in 2017 

kasgeldleningen aangetrokken. Hierna volgt een overzicht hiervan. 

 

Mutaties in leningenportefeuille                                        Bedrag
Gemiddelde 

rente

Stand per 1 januari 2017 43.765 2,28%

Nieuwe leningen

Reguliere aflossingen -2.265

Vervroegde aflossingen

Stand per 31 december 2017 41.500 2,25%

Mutaties in kasgeldvoorziening  
(opgenomen)

Bedrag
Gemiddelde 

rente

Gemiddelde 

 looptijd

Stand per 1 januari 2017 5.000 -0,30%

Nieuwe leningen 115.000 -0,38% 24 dagen

Reguliere aflossingen 110.000

Stand per 31 december 2017 10.000 -0,38%
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Paragraaf E Bedrijfsvoering 
 

 

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. Dat betekent dat de kwaliteit en 

omvang van de gemeentelijke organisatie van grote invloed is op 

het behalen van de gewenste effecten. 

 

Ontwikkelingen 

 
De gemeentelijke organisatie is door de verzelfstandigingen van het 

zwembad, de binnensport, de muziekschool en de kinderboerderij 

formatief in omvang afgenomen. Dit heeft consequenties voor de 

organisatie die “overblijft”. Zo zijn bepaalde werkzaamheden voor 

(een deel van) de voorzieningen verdwenen, maar daarvoor in de 

plaats zijn andere werkzaamheden gekomen, zoals het 

onderhouden van een beheerrelatie en een subsidierelatie. 

 

Ook verzorgt de gemeente nu de personele zorg voor het 

IngenieursBureau KrimpenerWaard (voorheen Technisch Bureau 

Krimpenerwaard). 

Uw raad wordt op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkeling 

van de gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten. 

 

Organisatie 
 

De ontwikkelingen met betrekking tot de gemeenschappelijke 

regeling IJsselgemeenten, de samenwerking met andere partijen, 

alsmede aanpalende ontwikkelingen, zoals horizontale oriëntatie, 

verdere digitalisering, duurzame inzetbaarheid, uitbreiding van het 

gemeentelijk takenpakket, herinrichting van processen en nieuwe 

werkvormen, hebben grote impact op de organisatie. 

 

Al deze ontwikkelingen leiden als vanzelf tot een heroriëntatie op de 

inrichting van de organisatie. Niet dat de structuur van de 

organisatie allesbeslissend is, wel omdat al werkende weg – in een 

sterk veranderende omgeving – de afstand tot wat nu nog steeds 

het bestaande model heet wel wat (te) groot wordt. Dit jaar zullen 

ideeën ontwikkeld worden hoe deze organisatieontwikkelingen 

leiden tot een andere, meer passende organisatiestructuur. 

 

Informatieveiligheid en privacy 

 
De gemeente moet er voor zorgen dat de privacy en 

informatieveiligheid van de burgers is gewaarborgd en doet dit door 

het adequaat inrichten van verantwoordingsprocessen. In 2017 is 

gestart met de nieuwe Audit systematiek ENSIA (Eenduidige 

Normatiek Single Information Audit). ENSIA heeft als doel het 

ontwikkelen en implementeren van een zo effectief en efficiënt 

mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid 

gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse 

Gemeenten (BIG). Dit wordt bereikt doordat het 

verantwoordingsproces over informatieveiligheid aansluit op de 

gemeentelijke planning & control-cyclus. 

 

Zo structureert ENSIA de verticale & Horizontale verantwoording 

van gemeenten richting de gemeenteraad & de rijksoverheid over 

de Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling 

Nederland (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), 

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie 

Grootschalige Topografie (BGT) en de Gezamenlijke Elektronische 

Voorzieningen Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen 

(GeVS/Suwinet). Medio mei 2018 wordt er een collegeverklaring 

omtrent ENSIA (DigiD & Suwinet) opgesteld. 
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Naast de verantwoording in het kader van ENSIA heeft de gemeente 

Krimpen aan den IJssel maatregelen en acties genomen om de 

informatiebeveiliging te verbeteren. De belangrijkste zaken worden 

hieronder opgesomd: 

 Implementatie Information Security Management System 

(ISMS). 

In het ISMS zijn alle preventieve en repressieve/controle 

(beheers)maatregelen beschreven m.b.t. 

informatiebeveiliging. 

 Security Awareness training medewerkers 

Het bewust maken van de belangrijke rol die medewerkers 

spelen in het kader van informatiebeveiliging. 

 Cryptshare & zorgmail 

Implementatie van een beveiligde email voorziening voor het 

versturen van vertrouwelijke gegevens door middel van 

encryptie. 

 DigiD IJsselgemeenten 

Één DigiD aansluiting voor de Gemeente Krimpen aan den 

IJssel, Capelle aan den IJssel en de GR IJsselgemeenten.  

Deze aansluiting faciliteert de digitale dienstverlening van 

bovenstaande entiteiten. Het normenkader DigiD vereist veel 

van de gemeente zowel op het gebied van de software als de 

hardware. De GR IJsselgemeenten heeft een goedkeurende 

verklaring ontvangen. 

 

In 2017 is er veel werk verzet om tot een informatieveiliger 

gemeente te komen. Het bereiken van een mate van 100% 

informatieveiligheid is echter niet te garanderen of te bereiken. Om 

de informatieveiligheid te kunnen waarborgen is het belangrijk om 

dit als continu proces (Plan, Do, Act en Check cyclus) te blijven 

benaderen. 

 

Medio 2018 zal er een separate rapportage informatiebeveiliging 

gepubliceerd worden met o.a. een aantal actiepunten en een 

verbeterplan. De belangrijkste pijler van 2018 zal in ieder geval 

wederom de security awareness training zijn voor de medewerkers 

van de Gemeenten Krimpen aan den IJssel. 

 

Privacy gaat in het gemeentelijke domein vooral over de relatie 

tussen burger en gemeente, maar ook over het vertrouwen van de 

burger in de gemeentelijke overheid. De gemeente is dagelijks 

bezig met de privacybescherming van hun inwoners. Hierbij gaat 

het in de eerste plaats over de verwerking van persoonsgegevens 

op een juridisch juiste en technisch veilige manier. Maar privacy 

gaat over meer dan juridische vragen (“wat mag wel of niet?”) of de 

technische mogelijkheden (“wat kan wel of niet/wat is veilig”). De 

gemeente Krimpen werkt samen met de gemeente Capelle en de 

GR IJsselgemeenten aan de invulling van verplichtingen die zijn 

opgelegd vanuit de AVG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming). Door het invoeren van deze nieuwe 

Europese wetgeving is het ook mogelijk om een omvangrijke 

bestuurlijke boete te krijgen, wanneer niet aan de wetgeving is 

voldaan. 
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Paragraaf F Verbonden partijen 
 

 

Inleiding 
 

De gemeente Krimpen aan den IJssel werkt op veel terreinen samen 

met partners om doelen te bereiken. Het uitgangspunt voor het 

aangaan van een samenwerking is altijd de vraag of de uitvoering 

van taken door een derde partij beter is voor de gemeente. Er zijn 

in principe drie vormen van samenwerking te onderscheiden: 

 Gemeenschappelijke regelingen: samenwerking in 

publiekrechtelijke vorm, waarbij de gemeente een bestuurlijk en 

financieel belang heeft; 

 Deelnemingen: participatie in een privaatrechtelijke 

samenwerking die de vorm heeft van een BV of NV en waarvan 

de gemeente (mede)aandeelhouder is. 

In zijn algemeenheid geldt, dat voor samenwerking wordt gekozen 

indien de gemeente het betreffende beleid niet alleen dan wel niet 

doeltreffend kan uitvoeren. In een aantal gevallen geldt dat uit 

oogpunt van efficiency en kostenbeheersing uitvoering in een 

samenwerking de voorkeur heeft. De gemeente blijft altijd 

eindverantwoordelijk voor het realiseren van de beleidsdoelen. 

 

Het aantal samenwerkingsverbanden neemt de laatste jaren toe en 

ook stijgt het aandeel van het begrotingsvolume dat daarmee 

gemoeid is. Deze ontwikkeling heeft aanleiding gegeven om in de 

op 30 juni 2016 vastgestelde Nota verbonden partijen vast te 

leggen onder welke voorwaarden wij kiezen voor samenwerking en 

op welke wijze wij met bestaande en nieuwe 

samenwerkingsverbanden willen omgaan. Via de systematiek van 

het jaarlijks opstellen van een risicoprofiel en een sturings-

arrangement per verbonden partij is met inachtneming van de 

gestelde kaders in de Nota verbonden partijen in 2017 voor het 

eerst inhoud gegeven aan een nieuwe ‘governance’ voor verbonden 

partijen. 

 

 

 

Ontwikkeling van de bijdragen 
 

Jaarlijks wordt regionaal afgesproken welk indexpercentage aan 

gemeenschappelijke regelingen wordt toegestaan. Hierin worden 

ook correcties vanwege afwijkende werkelijke prijsontwikkelingen in 

voorgaande jaren verrekend. Voor de begroting 2017 is het 

percentage 0,60%. Deze index is door alle gemeenschappelijke 

regelingen overgenomen. 

 

Ontwikkelingen 
 

Nota verbonden partijen (governance) 

In de Nota Verbonden Partijen is een nieuw “governance” model 

voor verbonden partijen opgenomen (sturingsarrangementen). In 

2017 is de systematiek van de sturingsarrangementen voor de 

eerste keer toegepast. Het is een werkbaar model gebleken. Na 

evaluatie is tegelijkertijd vastgesteld dat de opgestelde vragen bij 

de risicoanalyses enige aanpassingen behoeven (zijn inmiddels voor 

2018 aangepast). 

 

TBK 

Vooruitlopend op de Wet private kwaliteitsborging is besloten om 

vanaf 1-1-2018 de bouw- en woningtoezichttaken niet langer door 

het TBK uit te laten voeren. In 2017 zijn de voorbereidingen gestart 

voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling op dit punt. 

Dit heeft uiteindelijk geleid tot het omzetten van de oude regeling 

per 1 januari 2018 naar een nieuwe bedrijfsvoeringsorganisatie, 

genaamd IBKW (Ingenieursbureau Krimpenerwaard). 

 

Financieel koepelschap buitenstedelijk groen 

In 2017 zijn de voorbereidingen getroffen tot de liquidatie van de 

regeling. De liquidatie is per 1 januari 2018 gerealiseerd. 
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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, 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. 
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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. Bij de 

tabellen over de gemeenschappelijke regelingen geeft een – aan dat 

de financiële cijfers niet beschikbaar zijn. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

Gemeenschappelijke 

regelingen

Prog Rekening 

2016

Begroting 

2017

Begroting 

na 

wijziging

Rekening 

2017

Metropoolregio Rotterdam- Den 

Haag
1 72 72 72 72

Streekarchief Midden-Holland

1            

+ 

Overhead

104 110 111 111

GR IJsselgemeenten

1 + 6      

+ 

Overhead

3.872 3.894 4.201 4.242

Veiligheidsregio Rotterdam-

Rijnmond
2 1.202 1.209 1.209 1.209

Groenalliantie Midden-Holland 

en Koepelschap Buitenstedelijk 

Groen

3 429 201 201 198

GGD Rotterdam Rijnmond 3 + 4 186 198 177 176

Jeugdhulp Rijnmond 6 5.338 4.373 4.578 4.675

Werkvoorzieningschap PROMEN 6 2.562 2.445 2.432 2.453

Technisch Bureau 

Krimpenerwaard
7 354 387 590 565

DCMR (milieu) 7 428 429 429 438

Totaal 14.547 13.319 14.000 14.138

Gemeentelijk belang

Risicoprofiel Plus

Jaarrekening:

Bijdrage Krimpen

Financiële resultaat

Balans: 1-1-2017 31-12-2017

Eigen vermogen 345.454 281.672

Vreemd vermogen 249.088 246.167

Streekarchief Midden-Holland

Het op een verantwoorde wijze beheren, 

ontsluiten en ter beschikking stellen van 

permanent te bewaren gemeentelijke 

archiefbescheiden.

-54.245

110.677

Gemeentelijk belang

Risicoprofiel Plus

Jaarrekening:

Bijdrage Krimpen

Financiële resultaat

Balans: 1-1-2017 31-12-2017

Eigen vermogen 230.000 477.000

Vreemd vermogen 5.319.000 5.858.000

GR IJsselgemeenten

De GR IJsselgemeenten verzorgt de volledige 

ondersteuning van de gemeentelijke 

organisatie op het gebied van ICT. De GR 

IJsselgemeenten verzorgt de uitvoering van 

het taakveld werk en inkomen (sociale zaken).

4.241.714

0
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Gemeentelijk belang

Risicoprofiel Maatwerk

Jaarrekening:

Bijdrage Krimpen

Financiële resultaat

Balans: 1-1-2017 31-12-2017

Eigen vermogen 8.903.629 10.902.995

Vreemd vermogen 72.089.631 73.792.781

Het doelmatig organiseren en coördineren van 

werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor een 

doeltreffende rampenbestrijding en 

crisisbeheersing.

1.209.039

2.262.366

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Gemeentelijk belang

Risicoprofiel Laag

Jaarrekening:

Bijdrage Krimpen

Financiële resultaat

Balans: 1-1-2017 31-12-2017

Eigen vermogen 82.893 79.307

Vreemd vermogen 271.099 474.074

564.572

0

Technisch Bureau Krimpenerwaard

Op het gebied van vergunningverlening, 

toezicht en handhaving adviseert het TBK het 

college over het aspect bouwen (bouwfysica, 

brandveiligheid, constructieve veiligheid, 

bouwakoestiek, sloop en asbest). Als 

gemeentelijk ingenieursbureau adviseert het 

TBK over groot onderhoud en nieuwe aanleg 

van kapitaalgoederen in de openbare ruimte.

Gemeentelijk belang

Risicoprofiel Basis

Jaarrekening:

Bijdrage Krimpen

Financiële resultaat

Balans: 1-1-2017 31-12-2017

Eigen vermogen 14.053.000 7.948.000

Vreemd vermogen 9.524.000 11.839.000

2.640.000

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.

437.760

Gemeentelijk belang

Risicoprofiel Maatwerk

Jaarrekening:

Bijdrage Krimpen

Financiële resultaat

Balans: 1-1-2017 31-12-2017

Eigen vermogen 2.590.025 7.425.581

Vreemd vermogen 565.988.682 1.348.170.234

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

Het verbeteren van de bereikbaarheid, 

duurzaamheid, attractiviteit en economische 

vernieuwingen van en binnen de 

metropoolregio. 

72.357

4.835.556
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Gemeentelijk belang

Risicoprofiel Basis

Jaarrekening:

Bijdrage Krimpen

Financiële resultaat

Balans: 1-1-2017 31-12-2017

Eigen vermogen 6.412.159 8.106.736

Vreemd vermogen 695.145 1.160.902

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.

197.829

179.271

Gemeentelijk belang

Risicoprofiel Basis

Jaarrekening:

Bijdrage Krimpen

Financiële resultaat

Balans: 1-1-2017 31-12-2017

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

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

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.

175.613

GGD Rotterdam Rijnmond

Gemeentelijk belang

Risicoprofiel Plus

Jaarrekening:

Bijdrage Krimpen

Financiële resultaat

Balans: 1-1-2017 31-12-2017

Eigen vermogen 1.649.000 1.504.000

Vreemd vermogen 6.148.000 7.486.000

Het uitvoeren van Wet Sociale 

Werkvoorziening (WSW) taken en het 

verzorgen van arbeidsgerichte trajecten 

(waaronder beschut werken).

2.453.107

31.000

Werkvoorzieningschap Promen

Gemeentelijk belang

Risicoprofiel Plus

Jaarrekening:

Bijdrage Krimpen

Financiële resultaat

Balans: 1-1-2017 31-12-2017

Eigen vermogen 3.648.144 2.249.090

Vreemd vermogen 32.808.137 36.107.263

0

Jeugdhulp Rijnmond

Het verzorgen van de inkoop van individuele 

voorzieningen Jeugdhulp, Jeugdbescherming en 

Jeugdreclassering.

4.674.975
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Deelnemingen 
 

De deelname in het aandelenkapitaal van een aantal vennootschappen vloeit vooral voort uit de van oudsher maatschappelijke belangen die 

door deze vennootschappen worden/werden nagestreefd. 

 

De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft deelnemingen in een vijftal ondernemingen, te weten: 

 

 
 

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. 

 

Rekening 

2016

Begroting 

2017

Begroting 

na 

wijziging

Rekening 

2017

Eneco 666 666 672 672

Stedin

OASEN

Bank Nederlandse Gemeenten 33 33 54 54

NV Milieuservices AVR Krimpen

Deelnemingen Dividend
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Paragraaf G Grondbeleid 
 

 

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, waarin is 

vastgelegd welke uitgangspunten de gemeente hanteert bij de 

(her)ontwikkeling van plangebieden. In beginsel opereren wij 

daarbij faciliterend. 

Vanuit een bestaande gemeentelijk grondpositie of wanneer zonder 

gemeentelijke sturing niet de gewenste ruimtelijke eindsituatie tot 

stand komt, kiezen wij voor actief grondbeleid. De gemeente is 

actief wanneer zij zelf gronden in bezit heeft (zoals bijv. in 

Lansingh-Zuid en de IJsseldijkzone) of gronden verwerft (zoals bijv. 

in de Stormpolder en de werf Van Duijvendijk). Duidelijk mag zijn 

dat de gemeente dan wel 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 anterieure overeenkomst – op de exploitant verhaald. Als de 

gemeente een grondpositie heeft, worden alle kosten in principe via 

de grondverkoop – ook een soort anterieure overeenkomst – 

verhaald. 

 

Meerjarenprogramma grondexploitaties (MPG) 
 

Via een jaarlijks geactualiseerd MPG wordt u steeds in het voorjaar 

een integraal inzicht in de financiële positie van de grondexploitaties 

aangeboden. Tevens geeft dit document u de mogelijkheid om te 

sturen in de projectenportefeuille. 

 

Het meest recente MPG werd vastgesteld in de raad van 7 juni 2018 

en bevat 21 grondexploitaites. Daarvan zijn er 12 daadwerkelijk in 

uitvoering (rood) en 9 zijn nog in de initiatieffase (groen). Er zijn 

momenteel geen projecten in de haalbaarheidsfase (geel). De 

projecten Lansingh-Zuid 8b (Symfonia), Heeck en Marathon 9 

werden afgesloten. 

 Functie/Thema    Belangrijke documenten  

Grondbeleid Nota grondbeleid

Wonen Woonvisie

Detailhandelsvisie

Missie en strategie voor de 

Stormpolder

Woonzorgzonering

Onderwijshuisvestingsvisie 

(voorjaar 2015)

Beleidsnota "Sport en bewegen"

Beleidsvisie Speelruimte

Welstandsnota

Duurzaamheidsvisie en -agenda

Archeologische waardenkaart

Cultuurhistorische waardenkaart

Groenbeleid

Stedelijk waterplan

Centrumgebied Centrumvisie

Maatschappelijke 

voorzieningen

Vrije tijd

Ruimtelijke 

randvoorwaarden

Werken/Economie
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Een overzicht van de netto contante waarden per 1-1-2018 van de 

projecten is hierna weergegeven. 

 

 
 

In deze jaarrekening worden ook de besluiten met betrekking tot 

2017 verwerkt die bij vaststelling van het MPG 2018 zijn genomen. 

 

In 2017 is vooral gewerkt aan de volgende projecten: 

 

Lansingh-Zuid 8b (Symfonia) 

De laatste werkzaamheden voor het woonrijpmaken zijn in 2017 

verricht. Het project is inmiddels afgesloten waarmee het laatste 

onderdeel van de gebiedsontwikkeling Lansingh-Zuid is afgerond. 

 

Krimpenerwaardcollege  

De grondexploitatie is nagenoeg gereed. Binnen het plangebied is in 

2017 vooral gewerkt aan de realisatie van kunstgras korfbalvelden. 

In 2018 volgt de afronding van het woonrijpmaken. 

 

EMK-terrein 

Het bestemmingsplan en saneringsplan voor deze locatie zijn in 

2017 vastgesteld. In 2018 wordt de gunning van de hersanering en 

de start daarvan verwacht. 

 

De Wilgen (wonen) 

Na vaststelling van de stedenbouwkundige kaders en het opstellen 

van een uitwerkingsplan zijn eind 2017 de vrije kavels in de 

verkoop gegaan. Nu de uitkomsten van dit proces bekend zijn volgt 

de uitgifte van kavels en kunnen de eigenaren in de loop van 2018 

starten met realisatie. 

 

Centrum, Prinsessenpark 

De realisatie van de zes blokken in dit plan verloopt voorspoedig. 

Inmiddels zijn de eerste twee gebouwen bewoond. De bouw van 

gebouw drie en vier wordt rond de zomer van 2018 voltooid en de 

laatste twee blokken zijn dan inmiddels gestart. 

 

Ook aan de resterende grondposities in de initiatieffase is in 2017 

aandacht besteedt. Vanwege de aantrekkende markt zijn er weer 

mogelijkheden om tot (her)ontwikkeling van deze locaties te 

komen. 

 

Met betrekking tot faciliterende projecten is de herontwikkeling van 

de voormalige Rabobank aan de Marathon 9 in 2017 afgerond. 

Begin 2018 volgt de afronding van Ravensteyn aan de 

Memlingstraat. Tevens wordt of is gestart met de bouw van het 

project Veerdam, Olympiade 3 (Waardhuis) en Veld en Beemd. 

 

Met QuaWonen is overeenstemming bereikt over de realisatie van 

40 sociale huurwoningen op de locatie van het voormalige 

gezondheidscentrum aan de Meerkoetstraat. 

 

In het MPG 2018 zijn twee nieuwe projecten toegevoegd: Koningin 

Wilhelminaplein en Centrum-Zuid. Van beide ontwikkelingen is nog 

er onvoldoende duidelijkheid over de plannen om deze al te kunnen 

doorrekenen. 

 

De besluitvorming over de toekomst van de gemeentelijke 

voorzieningen leidt tot het vrijkomen van gemeentelijk vastgoed 

(o.a. Tuinstraat, BigBear, OBS Fontein). Indien mocht blijken dat dit 

vastgoed of dezes locaties (beter) een andere functie kunnen c.q. 

moeten krijgen, zal worden bezien of één of meer grondexploitaties 

aan de projectenportefeuille moeten worden toegevoegd. 

 

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. 

Rood -€ 453

Geel € 0

Groen € 1.044

TOTAAL € 591
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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 € 1,75 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 2017 
 

Via de begroting 2017 zijn budgetten beschikbaar gesteld die nodig 

werden geacht ten behoeve van voorbereiding, planvorming en 

onderzoek van de diverse ontwikkelingen. Via het MPG is 

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 is jaarlijks een budget beschikbaar. In 2017 was 

hiervoor een bedrag beschikbaar van € 200.000. 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 2017 is van 

het beschikbare bedrag € 139.000 uitgegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de kosten die voor specifieke projecten worden gemaakt, is 

ook ieder jaar sprake van kosten die geen direct verband hebben 

met een individueel project. Voor dergelijke kosten was in 2017 

€ 100.000 beschikbaar. De totale uitgaven bedragen € 94.000. 

 

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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Paragraaf H Subsidies 
 

 

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 ASV 2012. 

De raad heeft subsidieplafonds vastgesteld via de meerjarenbegroting 2017-2020 en latere raadsbesluiten. In deze paragraaf laten we zien 

welke subsidieplafonds er voor 2017 waren en hoe de realisatie in 2017 was. Daar waar een overschrijding van het subsidieplafond heeft 

plaatsgevonden is kort toegelicht hoe dit is ontstaan. 

 

 
 

Nr Subsidiebeleidsregel Budgetinstelling(en) Subsidie-

plafond 2017

Verleend 

bedrag 2017

Opmerking

3.0 Adviesraden Sociaal domein 13 11

3.2 Bibliotheekwerk Bibliotheek aan den IJssel 652 517

3.3 Kunst en musea
Streekmuseum 

Crimpenerhof
190 188

Subsidieplafond in de raad van juli 2017 via de 

begrotingswijziging bijgesteld naar € 190.000

3.4 Muziek 15 15

3.5 Media 18 18

3.6 Sport 9 8

3.7 Evenementen 58 40

3.8
Maatschappelijke participatie - 

samenleven
50 37

3.9 Peuterspeelzaalwerk

St. Reformatorische PSZ, 

St. Christelijke PSZ De 

Madelief, Via Futura

440 336

3.10 Verkeersbrigadiers 5 2

3.11
Gemeentelijke 

antidiscriminatievoorziening
RADAR 10 10

3.12 Fonds bewonersinitiatieven 9 8

3.13 Beheer binnensport 302 302

http://www.krimpenaandenijssel.nl/KRY/Subsidie/Actualisering-subsidiebeleid-Documenten/Subsidiebeleidskader-2012.html
http://www.krimpenaandenijssel.nl/KRY/Subsidie/Actualisering-subsidiebeleid-Documenten/Algemeen-Subsidieverordening-2012.html
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Nr Subsidiebeleidsregel Budgetinstelling(en) Subsidie-

plafond 2017

Verleend 

bedrag 2017

Opmerking

3.14 Kinderboerderij 306 234
Subsidieplafond niet door de raad vastgesteld, 

wel aan college voorgelegd op 21 maart 2017

3.15 Cultuureducatie 71 71

Subsidieplafond in de raad van september 2017 

via de begrotingswijziging opgenomen voor 

muziekschool van € 71.000

4.0 KrimpenWijzer

ContourdeTwern, MEE, 

Stek jeugdhulp, 

Flexusjeugdplein

900 815

4.1
Maatschappelijke participatie - 

preventie
SYnerKri 312 312

4.2 
Deskundigheidsbevordering en 

werving van vrijwilligers
23 12

4.3
Informele zorg door 

vrijwilligersorganisaties
ContourdeTwern 20 20

Subsidieplafond in de raad van december 2016 

via de begrotingswijziging bijgesteld naar         

€ 20.000

4.4 Jeugdgezondheidszorg CJG Rijnmond 651 651

4.5
Opvoed- en 

opgroeiondersteuning

Flexusjeugdplein, 

Vluchtheuvel
327 326

Subsidieplafond in de raad van februari 2017 via 

de begrotingswijziging bijgesteld naar € 327.000

4.6 Jeugd - en jongerenwerk Stichting JJMH 338 364
De overschrijding wordt veroorzaakt door 

hogere huurlasten in de Tuyter

4.7 Preventie gezondheidszorg 130 128

4.8
Algemeen maatschappelijk 

werk
Kwadraad 290 283

4.9
Tegemoetkoming VOG voor 

vrijwilligers
6 6

5.0 Krimpens Sociaal team

Stek jeugdhulp, 

Flexusjeugdplein, Begrip, 

MEE, Leliezorg groep, 

Parnassia groep, 

Psychologenpraktijk 

Krimpen

1.200 1.197
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Nr Subsidiebeleidsregel Budgetinstelling(en) Subsidie-

plafond 2017

Verleend 

bedrag 2017

Opmerking

5.1
Integrale arrangementen en 

innovatie sociaal domein
66 15

Totaal 6.410 5.928
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Balans 

WNT en SISA 

Grondslagen voor 
waardering en 

resultaatbepaling 

Toelichting op de balans 
Passiva 

Toelichting balans 

Waarborgen en garanties 

Toelichting balans     

Vaste, vlottende, 
kortlopende schulden    

en overlopende passiva 

Toelichting balans 

Langlopende financiële 
verplichtingen 

Toelichting mutaties 
voorzieningen 

Toelichting mutaties van 
reserves 

Toelichting op de balans 
Activa 
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Balans 

Hierna wordt via de balans en de programma rekening, beiden met toelichting, de financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2017 

gerealiseerde beleid. 

Activa 

Balans activa Ultimo 

2016

Ultimo 

2017

Vaste activa

Materiële vaste activa 56.420 58.608

Investeringen met een economisch nut 49.436 48.880

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een 

heffing kan worden geheven
6.459 6.339

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut 525 3.389

Financiële vaste activa 22.648 21.061

Kapitaalverstrekkingen aan:

Deelnemingen 912 912

Leningen aan:

Openbare lichamen

Woningbouwcorporaties 185 173

Deelnemingen 1.666 1.624

Overige langlopende leningen u/g 19.885 18.352

Totaal vaste activa 79.068 79.669

Vlottende activa

Voorraden -668 837

Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie -668 837

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar 8.980 8.631

Vorderingen op openbare lichamen 5.115 5.560

Schatkistbankieren 704 1.276

Overige vorderingen 3.161 1.795

Liquide middelen 280 256

Kassaldi 25 2

Banksaldi 255 254

Overlopende activa 1.966 1.393

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen 

voorschotbedragen
561 839

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen 1.405 554

Totaal vlottende activa 10.558 11.117

Totaal generaal 89.626 90.786
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Passiva 

Balans passiva Ultimo 

2016

Ultimo 

2017

Vaste passiva

Eigen vermogen: 22.286 22.231

Algemene reserves 7.631 8.227

Bestemmingsreserves 11.471 12.084

Egalisatiereserves 2.328 1.566

Gerealiseerd resultaat 856 354

Voorzieningen: 10.399 10.565

Onderhoudsegalisatievoorzieningen 367 12

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s 3.252 3.424

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting 1.521 1.259

Voorzieningen voor vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven 5.259 5.870

Vaste schulden met een rente typische looptijd van 1 jaar of langer: 43.988 41.714

Onderhandse leningen van:

binnenlandse banken en overige financiële instellingen 43.765 41.500

Waarborgsommen 223 214

Totaal vaste passiva 76.673 74.510

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar 10.344 13.765

Kasgeldleningen 5.000 10.000

Bank- en girosaldi 0 0

Overige schulden 5.344 3.765

Overlopende passiva 2.609 2.511

Totaal vlottende passiva 12.953 16.276

Totaal generaal 89.626 90.786

Gewaarborgde geldleningen 269.031 259.180

Garantstellingen 2.877 2.245
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Inleiding 

De jaarstukken 2017 zijn opgemaakt met inachtneming van de 

voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies 

en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Daarbij komt dat de 

jaarrekening 2017 is opgezet analoog aan de begroting 2017.  

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 2017 laat zien dat 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 2017 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 2017 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 wordt de regel gehanteerd, dat wordt 

afgeschreven vanaf het jaar volgend op het jaar van aanschaf of 

van gereedkomen van het werk. 

Voor een aantal activa geldt, dat zij op basis van annuïteiten 

worden afgeschreven. Voor activa met een geringe 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 2017 

zijn inclusief de amendementen die samen met de begrotingscijfers 

2017 zijn vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 10 november 

2016. 

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 
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5 jaar afgeschreven. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen 

worden direct ten laste van de exploitatie gebracht. 

 

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. 

 

Met ingang van 2016 staan de niet in exploitatie genomen gronden 

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 2014 in werking is 

getreden heeft de raad vastgelegd wat het beleid is rondom het 

activeren en afschrijven van investeringen. In 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 volgens de nieuwe methode geldt 

alleen voor investeringen die vanaf begrotingsjaar 2017 worden 

gedaan. Door de invoering van de nieuwe systematiek blijven 

verschillen bestaan in de wijze waarop mag worden afgeschreven op 

investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut die 

vóór het begrotingsjaar 2017 zijn gedaan. Om inzicht te geven in 

het deel van de activa dat wel vergelijkbaar is qua systematiek is in 

het verloopoverzicht in de toelichting op de balans aangeven welk 

bedrag volgens de nieuwe systematiek is verantwoord en welk deel 

volgens een andere systematiek. 

 

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. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig 

niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de 

verkrijgingprijs. 

 

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 stoelen op een 

meerjarenraming van het uit te voeren (groot) onderhoud aan de 

gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met 

de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf 

onderhoud kapitaalgoederen, die is opgenomen in het jaarverslag, 

is het beleid ter zake nader uiteengezet. 

Als gevolg van de wijzigingen op het gebied van de investeringen 

maatschappelijk nut in de buitenruimte zijn de voorzieningen op dat 

terrein eind 2016 opgeheven. Van de onderhoudsvoorzieningen 

resteren nog slechts die voor vastgoed. 

 

Naar aanleiding van de notitie riolering van de commissie BBV heeft 

de raad op 2 april 2015 ingestemd met een analyse van de 

Krimpense werkwijze hieromtrent en enkele voorstellen. Deze 

houden in 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 vGRP 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. 
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Vlottende passiva 
 

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale 

waarde. 

 

Borg- en garantiestellingen 
 

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 bezoldiging 

topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de 

gemeente zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT. 

 

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 2017 zal 

de gemeente een aangifte doen, die net als in 2016 naar 

verwachting nihil zal zijn.  
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Toelichting op de balans 
 

Activa 

Vaste activa 

 

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 2016 2017

Investeringen met een economisch nut 49.436 48.880

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter 

bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
6.459 6.339

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een 

maatschappelijk nut
525 3.389

Totaal 56.420 58.608

Boekwaarde investeringen economisch nut 2016 2017

Gronden en terreinen 6.222 6.180

Strategische gronden 1.827 1.827

Bedrijfsgebouwen (incl. scholen) 35.402 35.383

Overige materiële vaste activa 815 739

Machines, apparaten en installaties 4.271 3.740

Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken 899 1.011

Totaal 49.436 48.880
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Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut weer: 

 

 
 

Er zijn in 2017 geen afwaarderingen geweest. De boekwaarde van aanleg/onderhoud VRI is gecorrigeerd van de investeringen economisch nut 

naar de investeringen maatschappelijk nut. Hierdoor is de boekwaarde per 1-1-2017 onderling gewijzigd. 

 

De belangrijkste investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, 

het in 2017 daadwerkelijke bestede bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2017 ten lasten van het krediet is gebracht. 

 

 
 

  

Investeringen 

economisch nut

Boekwaarde 

 1-1-2017

Investeringen Desinveste-

ringen

Afschrijvingen Bijdragen van 

derden

Boekwaarde 

31-12-2017

Gronden en terreinen 6.110 22 20 6.068

Erfpachtgronden 112 112

Strategische gronden 1.827 1.827

Bedrijfsgebouwen            

      (incl scholen)
35.402 1.226 1.245 35.383

Overige materiële 

vaste activa
815 112 188 739

Machines, apparaten 

en installaties.
4.271 20 551 3.740

Grond-, weg- en 

waterbouwkundige 

werken

899 267 155 1.011

Totaal 49.436 1.625 22 2.159 0 48.880

Belangrijkste investeringen met een economisch nut Beschikbaar 

gesteld 

krediet

Werkelijk 

besteed in 

2017

cumulatief 

t.l.v. krediet

Renovatie pcbs de Wegwijzer 335 335 335

Renovatie clubgebouw MHCK Driekamp 485 277 476

Kinderboerderij verbouwing 902 249 901
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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 2017 geen afwaarderingen geweest. 

 

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: 

 

 
 

 

 

 

 

Investeringen economisch nut (met heffing) 2016 2017

Rioleringen 3.039 2.935

Begraafplaatsen 2.680 2.621

Afval 740 783

Totaal 6.459 6.339

Investeringen 

economisch nut 

(met heffing)

Boekwaarde 

1-1-2017

Investeringen Desinveste-

ringen

Afschrijvingen Bijdragen van 

derden

Boekwaarde 

31-12-2017

Rioleringen 3.039 104 2.935

Begraafplaatsen 2.680 61 120 2.621

Afval 740 77 34 783

Totaal 6.459 138 0 258 0 6.339

Boekwaarde investeringen maatschappelijk nut 2016 2017

Aanleg/onderhoud wegen en straten 0 2.194

Aanleg/onderhoud bruggen en tunnels 0 180

Aanleg / onderhoud VRI 524 491

Aanleg/onderhoud openbare verlichting 1 524

Totaal 525 3.389
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De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut had het volgende verloop: 

 

 
 

De belangrijkste investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, 

het in 2017 daadwerkelijke bestede bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2017 ten lasten van het krediet is gebracht. 

 

 

 
 

 

 

  

Investeringen 

maatschappelijk 

nut

Boekwaarde 

 1-1-2017

Investeringen Desinveste-

ringen

Afschrijvingen Bijdragen van 

derden

Afwaarde-

ringen

Boekwaarde 

31-12-2017

Maatschappelijk nut voor 2017

Aanleg / onderhoud 

VRI
524 64 460

Aanleg / onderhoud 

OV
1 1 0

Maatschappelijk nut vanaf 2017

Aanleg / onderhoud 

wegen en straten
0 2.286 92 2.194

Aanleg / onderhoud 

bruggen en tunnels
0 180 180

Aanleg / onderhoud 

VRI
0 31 31

Aanleg / onderhoud 

OV
0 524 524

Totaal 525 3.021 0 157 0 0 3.389

Belangrijkste investeringen met een 

maatschappelijk nut

Beschikbaar 

gesteld 

krediet

Werkelijk 

besteed in 

2017

cumulatief 

t.l.v. krediet

Herstraten gedeelte Stormpolder 1.235 413 536

Herstraten Marathon/Sportsingel (oost 2016) 1.747 572 826

Herinrichting Lekdijk tussen Industrieweg en Griendstraat 1.073 610 610

Ledverlichting Stormpolder/Oud Krimpen 802 524 524
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Financiële vaste activa 

 

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2017 wordt in onderstaand overzicht weergegeven: 

 

 
 

Specificatie deelnemingen: 

 

 
 

In 2017 is Eneco Holding B.V. afgesplitst van Eneco N.V.. Eneco N.V. heeft een naamsverandering ondergaan naar Stedin N.V.. 

Stedin N.V. heeft een boekwaarde van € 680.000. Eneco Holding B.V. heeft geen boekwaarde. 

 

 

 

Kapitaalverstrekkingen 

en leningen

Boekwaarde 

1-1-2017

Investeringen Desinvesteringen Aflossing Afwaarderingen Boekwaarde 

31-12-2017

Kapitaalverstrekkingen aan:

Deelnemingen 912 912

Leningen aan:

Openbare lichamen 0 0

Woningbouwcorporaties 185 12 173

Deelnemingen 1.666 154 196 1.624

Overige langlopende 

leningen u/g
19.885 50 1.583 18.352

Totaal 22.648 204 0 1.791 0 21.061

Boekwaarde deelnemingen 2017

Aandelen Stedin N.V. 680

Aandelen Eneco Holding B.V. 0

Aandelen Oasen 13

Aandelen NV MAK 144

Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten 75

Totaal 912
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Vlottende activa 

 

Voorraden 

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën: 

 

 
 

Financieel overzicht bouwgrondexploitatie 2017 

 

 
 

 
 

  

Balanswaarde voorraden grond- en hulpstoffen 2016 2017

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie -668 837

Totaal -668 837

Bouwgronden in 

exploitatie

Boekwaarde 

1-1-2017

Investeringen Opbrengsten Afsluiting Winst-

uitname

Boekwaarde 

31-12-2017

Verlies 

voorziening

Balanswaarde     

31-12-2017

Lansingh-Zuid -853 48 -805 0 0

Stormpolder - EMK -41 132 91 91

Krimpenerwaard 

college
1.572 659 302 1.929 -2.038 -109

De Wilgen 661 194 855 855

Totaal 1.339 1.033 302 -805 0 2.875 -2.038 837

Bouwgronden in 

exploitatie

Boekwaarde 

31-12-2017

geraamde 

nog te maken 

kosten

geraamde 

nog te 

realiseren 

opbrengsten

geraamd 

eindresultaat

Lansingh-Zuid 0 0 0 0

Stormpolder - EMK 91 9.002 9.093 0

Krimpenerwaard 

college
1.929 299 191 2.037

De Wilgen 855 660 2.188 -673

Totaal 2.875 9.961 11.472 1.364
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Verloop voorzieningen verlies latende complexen 

 

 
 

Volgens het MPG2018 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 1-1-2018. Er is geen sprake van projectfinanciering. 

 

 
 

 Prijspeil: alle kosten en opbrengsten zijn geraamd op prijspeil 01-01-18. Opgemerkt wordt dat de civieltechnische ramingen ten opzichte 

van prijspeil 01-01-2017 met 3,2% zijn geïndexeerd. Hiermee wordt aangesloten bij de prijsontwikkeling op de markt. Dit percentage is 

door het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard onderbouwd, waarbij rekening is gehouden met kosten voor arbeid en materiaal. 

 Inflatie: de in de grondexploitatieberekeningen geraamde bedragen op prijspeil 01-01-17 worden naar de toekomst toe geïndexeerd. In 

algemene zin is rekening gehouden met de volgende indexcijfers per jaar: 

 Kosten: 1,8 %. Voor meerjarige kostenontwikkeling wordt in dit MPG, evenals in voorgaande jaren, gerekend met de gemiddelde 

prijsontwikkeling van de afgelopen 20 jaar (1998-2017). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de geharmoniseerde 

consumentenprijsidex (hicp), die is gepubliceerd in de Macro Economische Verkenningen 2018. 

 Opbrengsten: 0,0%. De nu in de grondexploitatie geraamde opbrengsten (prijspeil 2018) zijn afgestemd op de huidige marktsituatie. 

Hoewel de grondprijzen zich duidelijk positief ontwikkelen wordt in dit MPG veiligheidshalve de nullijn gehanteerd. 

 Interne uurtarieven: In dit MPG wordt gerekend met (afgeronde) interne uurtarieven die tevens worden gehanteerd in de begroting 2018. 

Dit uurtarief bedraagt € 100,00 en bestaat uit de componenten salaris en overhead. 

 Taxatie: Voor iedere grex wordt jaarlijks bepaald of een taxatie nodig is. Voor ongewijzigde plannen mag een taxatie maximaal drie jaar 

oud zijn. 
 

Voorziening verlies latende 

complexen

Saldo            

1-1-2017

Toevoegingen Aanwendingen Vrijval Saldo             

31-12-2017

Krimpenerwaard college 2.007 31 0 2.038

Totaal 2.007 31 0 0 2.038
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Uitzettingen korter dan 1 jaar 

 

 
 

De post vorderingen op openbare lichamen kan als volgt worden gespecificeerd: 

 

 
 

  

Soort vordering Saldo        

31-12-2017

Voorziening 

oninbaarheid

Gecorrigeerd 

saldo            

31-12-2017

Gecorrigeerd 

saldo           

31-12-2016

Vorderingen op openbare 

lichamen
5.560 5.560 5.115

Schatkistbankieren 1.276 1.276 704

Overige vorderingen 2.312 517 1.795 3.161

Totaal 9.148 517 8.631 8.980

Vorderingen op openbare lichamen 2017

Debiteuren 2017 491

Te vorderen BTW (gewone + 

compensatiefonds)
5.069

Totaal 5.560
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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.  

 

 

(1) Drempelbedrag 504

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis 

buiten 's Rijks schatkist 

aangehouden middelen

303 301 235 259

(3a) = (1) > 

(2)
Ruimte onder het drempelbedrag 201 203 269 245

(3b) = (2) > 

(1)

Overschrijding van het 

drempelbedrag
0 0 0 0

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 67.151

(4b)

Het deel van het 

begrotingstotaal dat kleiner of 

gelijk is aan € 500 miljoen

67.151

(4c)

Het deel van het 

begrotingstotaal dat de € 500 

miljoen te boven gaat

0

(1) = 

(4b)*0,0075 + 

(4c)*0,002 

met een 

minimum van 

€250.000

Drempelbedrag 504

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's 

Rijks schatkist aangehouden 

middelen (negatieve bedragen 

tellen als nihil)

27.241 27.353 21.599 23.826

(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92

(2) - (5a) / 

(5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis 

buiten 's Rijks schatkist 

aangehouden middelen

303 301 235 259

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

(1) Berekening drempelbedrag

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

Verslagjaar

Verslagjaar



 

 

Toelichting op de balans Activa          110 

Gro 

Act 

Pas 

Res 

Vo 

Op 

Ga 

Fp 

Wnt 

P 

§ 

 

Ba 

B L 

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 maximaal € 2.000.000 in rekeningcourant is 

toegestaan. 

 

 

 

Overige vorderingen 2017

Nog te ontvangen posten inzake 

bijstandsuitkeringen
1.415

Debiteuren (privaat) 2016 4

Debiteuren (privaat) 2017 543

Belasting debiteuren 2013 1

Belasting debiteuren 2014 2

Belasting debiteuren 2015 3

Belasting debiteuren 2016 9

Belasting debiteuren 2017 288

Overige posten 47

Totaal 2.312

Voorziening dubieuze debiteuren Saldo            

1-1-2017

Toevoegingen Aanwendingen Vrijval Saldo             

31-12-2017

Voorz. dubieuze debiteuren 467 120 70 517

Totaal 467 120 70 0 517

Boekwaarde liquide middelen 2016 2017

Kassaldi 25 2

Banksaldi 255 254

Totaal 280 256



 

 

Toelichting op de balans Activa          111 

Gro 

Act 

Pas 

Res 

Vo 

Op 

Ga 

Fp 

Wnt 

P 

§ 

 

Ba 

B L 

Overlopende activa 

 

 
 

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die zijn 

ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel kunnen als volgt worden 

gespecificeerd: 

 

Boekwaarde overlopende activa 2016 2017

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog 

te ontvangen voorschotbedragen
561 839

Overige nog te ontvangen bedragen 1.375 554

Vooruitbetaalde bedragen 30 0

Totaal 1.966 1.393

Nog te ontvangen bedragen 

overheidslichamen

Saldo            

1-1-2017

toevoeging Ontvangst Saldo             

31-12-2017

Rijk:

Vangnetuitkering Buig 489 839 489 839

Metropoolregio:

Subsidie haltetoegankelijkheid 72 72 0

Totaal 561 839 561 839
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Passiva 
 

Eigen vermogen 

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

 

 
 

Het verloop in 2017 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven: 

 

 

Eigen vermogen

Algemene reserves 7.631 8.227

algemene reserve 5.067 4.857

vrije reserve 875 1.127

alg. reserve grondexploitatie 1.689 2.243

Bestemmingsreserves 11.471 12.084

Egalisatiereserves 2.328 1.566

Gerealiseerd resultaat 856 354

Totaal 22.286 22.231

2016 2017

verloopoverzicht reserves Saldo       

1-1-2017

Resultaat 

bestemming

Toevoegingen Onttrekkingen Saldo         

31-12-2017

Algemene reserve 5.067 95 305 4.857

Resultaat 2016 856 -856 0

Vrije reserve 875 656 92 496 1.127

Algemene reserve grondexploitatie 1.689 1.031 477 2.243

Reserve BTW-compensatiefonds 796 0 0 796

Reserve raadhuis 132 0 0 132

Reserve maatschappelijk vastgoed 1.375 0 0 1.375

Reserve sociaal domein 2.367 -523 0 1.844

Reserve hoofdinfrastructuur 768 7.009 40 7.737

Tijdelijke reserve stelselwijziging BBV 5.382 0 5.382 0

Reserve organisatie ontwikkeling 651 200 97 748 200

Reserve omgevingsvergunningen 672 0 218 454

Reserve riolering 550 0 50 500

Reserve egalisatie reiniging 1.106 0 494 612

Totaal reserves 22.286 0 7.801 8.210 21.877
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Toelichting mutaties van 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 functie 980. Alle boekingen voor het dienstjaar 2017 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 
 

 
 

Voor de reserve riolering is een plafond van € 500.000 afgesproken. Bij de nota reserves en voorzieningen 

(rb 15-3-2018) is bepaald dat overheveling van reservesaldi, die boven het plafond van de reserve uitkomen, 

bij het opstellen van de jaarrekening zonder raadsbesluit kunnen plaatsvinden. 

 

  

Algemene reserve Rekening 

2017

Begroting 

2017

Verschil

2017 - Saldo per 1 januari 5.067

Stortingen:
Overheveling vacaturebudget en dienstverlening -programma  overhead 

(rb 14-12-2017)
45 45 0

Overheveling van reserve riolering in verband met maximumbedrag 50 50

Onttrekkingen:
Aankoop horeca zwembad - deel 2 (rb 14-12-2017) -101 -93 -8

Dekking stelpost voorzieningendiscussie (rb 7-7-2016) -204 -204 0

Subtotaal -210 -252 42

2017 - Saldo per 31 december 4.857
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Vrije reserve 

 

 
 

Voor de aankoop van een woning en diverse gronden aan de Lekdijk zijn nog geen kosten geboekt. 

  

Vrije reserve Rekening 

2017

Begroting 

2017

Verschil

2017 - Saldo per 1 januari 875

Stortingen:
Beleid gronduitgifte/ snippergroen (rb 22-9-2016+14-12-2017) 92 95 -3

Rekeningsaldo 2016 (rb 22-6-2017) 576 576 0

Rekeningsaldo 2016 tbv zwembad (rb 22-6-2017) 80 80 0

Onttrekkingen:
Duurzaamheidsagenda 2017 (rb 14-12-2017) -15 -14 -1

Extra impuls duurzaamheid (rb 7-7-2016) -39 -75 36

Monumentenborden (rb 15-12-2016) -1 -15 14

Beleid gronduitgifte/ snippergroen (rb 15-12-2016+14-12-2017) -90 -95 5

Vorming klantcontact centrum (rb 14-12-2017) -25 -25 0

Groep anderstalige kinderen (rb 10-11-2016) -20 -20 0

Veegplan bestemmingsplannen (rb 15-12-2016 en 14-12-2017) -24 -14 -10

Extra bijdrage TBK (rb 14-9-2017) -202 -202 0

Zwembad kosten overdracht Optisport (rb 14-12-2017) -80 -80 0

Herinrichting Lekdijk onteigening/aankoop woning + diverse gronden                  

(rb 23-11-2017)
0 -278 278

Subtotaal 252 -67 319

2017 - Saldo per 31 december 1.127
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Algemene reserve grondexploitatie 

 

 
 

Zie voor de afwijkingen paragraaf G – Grondbeleid. 

 

Reserve BTW Compensatiefonds 

 

 
 

  

Algemene reserve grondexploitatie Rekening 

2017

Begroting 

2017

Verschil

2017 - Saldo per 1 januari 1.689

Stortingen:
Lansingh Zuid fase 8b (MPG 2017) 805 803 2

Erfpachten 7 7

Afsluiten grexen Heeck en Marathon 9 11 11

Dotatie verliesvoorziening Prinsessenpark 208 208

Onttrekkingen:

Structureel algemeen (rb 10-11-2016) -94 -100 6

Groene projecten (rb 10-11-2016) -139 -200 61

Verliesvoorziening Prinsessenpark (rb 14-9-2017) -208 -208 0

Vorming verliesvoorziening Veld en Beemd -5 0 -5

Mutatie verliesvoorziening KWC -31 0 -31

Subtotaal 554 295 259

2017 - Saldo per 31 december 2.243

Reserve BTW Compensatiefonds Rekening 

2017

Begroting 

2017

Verschil

2017 - Saldo per 1 januari 796

Mutaties: 0

Subtotaal 0 0 0

2017 - Saldo per 31 december 796
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Reserve raadhuis 

 

 
 

Reserve maatschappelijk vastgoed 

 

 
 

Reserve sociaal domein 

 

 
 

 

 

  

Reserve raadhuis Rekening 

2017

Begroting 

2017

Verschil

2017 - Saldo per 1 januari 132

Mutaties: 0

Subtotaal 0 0 0

2017 - Saldo per 31 december 132

Reserve maatschappelijk vastgoed Rekening 

2017

Begroting 

2017

Verschil

2017 - Saldo per 1 januari 1.375

Mutaties: 0

Subtotaal 0 0 0

2017 - Saldo per 31 december 1.375

Reserve sociaal domein Rekening 

2017

Begroting 

2017

Verschil

2017 - Saldo per 1 januari 2.367

Storting:

Saldo stelpost Sociaal Domein (rb 14-12-2017) -523 -530 7

Subtotaal -523 -530 7

2017 - Saldo per 31 december 1.844
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Reserve Hoofdinfrastructuur 

 

 
 

Tijdelijke reserve stelselwijziging BBV 

 

 
 

  

Reserve Hoofdinfrastructuur Rekening 

2017

Begroting 

2017

Verschil

2017 - Saldo per 1 januari 768

Stortingen:

Bijdrage vanuit tijdelijke reserve stelselwijziging BBV (rb 18-5-2017) 5.382 5.382 0

Storting tlv exploitatie programma 2 (rb 10-11-2016) 1.642 1.642 0

Correctie storting agv afschrijving investeringen (rb 18-5-2017) -53 -85 32

Storting tlv exploitatie programma 3 (rb 10-11-2016) 38 38 0

Onttrekking: 

Beter benutten (rb 14-12-2017) -40 -40 0

Subtotaal 6.969 6.937 32

2017 - Saldo per 31 december 7.737

Tijdelijke reserve stelselwijziging BBV
Rekening 

2017

Begroting 

2017

Verschil

2017 - Saldo per 1 januari 5.382

Onttrekking:

Bedrag gestort in reserve Hoofdinfrastructuur (rb 18-5-2017) -5.382 -5.382 0

Subtotaal -5.382 -5.382 0

2017 - Saldo per 31 december 0
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Reserve organisatie ontwikkeling 

 

 
 

De uiteindelijke kosten voor het sociaalplan van het zwembadpersoneel waren € 93.000 lager dan verwacht. 

  

Reserve omgevingsvergunningen 

 

 
 

De opbrengst omgevingsvergunningen was hoger dan verwacht (zie programma 7). 

 

  

Reserve organisatie ontwikkeling Rekening 

2017

Begroting 

2017

Verschil

2017 - Saldo per 1 januari 651

Stortingen:

Vanuit voorz regeling voormalig personeel (rb 18-5 + 14-12-2017) 52 52 0

Vanuit ILB overschot 2017 (rb 14-12-2017) 45 45 0

Rekeningsaldo 2016 (rb 22-6-2017) 200 200 0

Onttrekkingen:

Voorz regeling voormalig personeel (rb 18-5-2017) -219 -219 0

Voorz regeling voormalig personeel zwembad (rb 18-5-2017) -287 -380 93

Frictie kosten GR IJsselgemeenten (rb 10-11-2016) -85 -85 0

Frictie muziekschool (rb 14-9-2017) -157 -150 -7

Subtotaal -451 -537 86

2017 - Saldo per 31 december 200

Reserve omgevingsvergunningen Rekening 

2017

Begroting 

2017

Verschil

2017 - Saldo per 1 januari 672

Onttrekking:

Aanwending saldo bouwleges (rb 6-7-2017 + 14-12-2017) -218 -299 81

Subtotaal -218 -299 81

2017 - Saldo per 31 december 454
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Reserve riolering 

 

 
 

Voor de reserve riolering is een plafond van € 500.000 afgesproken. Bij de nota reserves en voorzieningen 

(rb 15-3-2018) is bepaald dat overheveling van reservesaldi, die boven het plafond van de reserve uitkomen, 

bij het opstellen van de jaarrekening zonder raadsbesluit kunnen plaatsvinden. 

 

Reserve egalisatie reiniging 

 

 
 

 

 

Voor de aard en reden van de reserves verwijzen we u naar de nota reserves en voorzieningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reserve riolering Rekening 

2017

Begroting 

2017

Verschil

2017 - Saldo per 1 januari 550

Onttrekking:

Overheveling naar de algemene reserve ivm bereiken maximum-saldo -50 -50

Subtotaal -50 0 -50

2017 - Saldo per 31 december 500

Reserve egalisatie reiniging Rekening 

2017

Begroting 

2017

Verschil

2017 - Saldo per 1 januari 1.106

Onttrekking:

Onttrekking t.b.v. exploitatie reiniging (rb 6-7-2017) -494 -494 0

Subtotaal -494 -494 0

2017 - Saldo per 31 december 612
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Voorzieningen 

 

Het verloop van de voorzieningen wordt in onderstaand overzicht weergegeven: 

 

 
 

Toelichting mutaties voorzieningen 
 

Voorziening rioleringen 

Aan de voorziening is voor het onderhoud (jaarlijkse storting) een 

bedrag toegevoegd van € 1.803.512 ten laste van de 

exploitatierekening. Volgens het rioleringsplan is aan diverse 

rioleringswerken een bedrag van € 1.192.063 uitgegeven. Het 

betrof onder andere het project riolering Stormpolder 

€ 259.254, riolering Parkzoom/Groenendaal € 121.331,   

en riolering Marathon/Sportsingel € 760.572. 

 

Voorziening onderhoud kapitaalgoederen 

Aan de voorziening is toegevoegd een bedrag van € 429.807 ten 

laste van de exploitatierekening en is bedoeld voor het onderhoud 

(jaarlijkse storting). De storting is 100%. Volgens het 

onderhoudsplan is een bedrag van € 784.486 uitgegeven aan 

diverse kapitaalwerken. Het betrof onder andere het bouwkundig 

  

onderhoud van het gebouw van de MHCK aan de Driekamp             

€ 347.449 en van het gebouw tennispark Kerkdreef  € 103.591 

 

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 2017 zijn geen bedragen uitgekeerd. 

 

 

 

Voorzieningen Saldo            

1-1-2017

Toevoegingen Aanwendingen Vrijval Saldo             

31-12-2017

Voorz. Onderhoud kapitaalgoederen 367 430 785 12

Voorz. Spaarovereenkomsten 

ambtenaren
30 0 0 30

Voorz. Pensioen- en 

wachtgeldverplichtingen 
2.975 349 181 3.143

Voorz. Regeling voormalig personeel 196 219 220 195

Voorz. Herwaardering Industrieweg 13 51 0 0 51

Voorz. Tekort Prinsessenpark 0 208 0 208 0

Voorz. Tekort Veld en Beemd 0 5 0 5

Voorz. Spaarsaldi Hypotheek Totaal 

Plan
1.521 133 395 1.259

Voorz. Rioleringen 5.259 1.803 1.192 5.870

Totaal voorzieningen 10.399 3.147 2.773 208 10.565

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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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 31-12-2017 € 3.143.079). 

Het is de verwachting, dat de pensioenen moeten worden 

ondergebracht bij een pensioenfonds (ABP). Voor 2017 is € 349.000 

in deze voorziening gestort. Voor uitbetaalde pensioenen is een 

bedrag van € 180.941 aan de voorziening onttrokken.  

 

Voorziening regeling voormalig personeel 

Om te kunnen inspelen op de verwachte ontwikkelingen omtrent 

voormalig personeel is deze reserve in 2015 gevormd. In 2017 is  

€ 219.296 in de voorziening gestort en € 220.162 aan de 

voorziening onttrokken. 

 

Voorziening herwaardering Industrieweg 13 

In 2014 is Industrieweg 13 van de bouwgrondexploitatie naar de 

activa verschoven. Bij deze overdracht is de grond met opstallen 

gewaardeerd tegen marktwaarde. Het verschil tussen de 

boekwaarde en taxatiewaarde van € 50.824 is in deze voorziening 

gestort. Het is de bedoeling de grond en opstallen zo snel mogelijk 

te verkopen. 

 

Voorziening tekort Prinsessenpark 

Voor het project Prinsessenpark is op basis van het MPG een 

verliesvoorziening gevormd  waarin € 208.072 is gestort. 

 

Voorziening tekort Veld en Beemd 

Voor het project Veld en Beemd is op basis van het MPG een 

verliesvoorziening gevormd waarin € 5.228 is gestort. 

 

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 2017 werden een bedrag van € 66.381 voor rente en 

een bedrag van € 67.070 voor gespaarde saldi in deze voorziening 

gestort. Er werd een bedrag van € 395.439 opgenomen. 

 

Voor de aard en reden van de voorzieningen verwijzen we u naar de 

nota reserves en voorzieningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3ssj16-zLAhULtBoKHQmrAHAQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.krimpenaandenijssel.nl%2FInt%2FHome%2FVergaderingen-CORSA%2F12-11-2013---Burgemeester-en-Wethouders%2F007-Nota-reserves-en-voorzieningen%2FNota-reserves-en-voorzieningen-2013.pdf&usg=AFQjCNH3nkzlUDl5do9q1lapCHKvvmrkvQ&sig2=aPAXIJtrwidEa4ZPGg1Law
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Vaste en vlottende  schulden 

 

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 2017: 

 

 
 

De totale rentelast voor het jaar 2017 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 958.895 

 

 

 

  

Boekwaarde vaste schulden 2016 2017

Onderhandse leningen

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen 43.765 41.500

Waarborgsommen 223 214

Totaal 43.988 41.714

Onderhandse leningen Saldo          

1-1-2017

Toevoegingen Aflossingen Saldo          

31-12-2017

Lening BNG 333 167 166

Lening BNG 1.750 250 1.500

Lening BNG 1.560 120 1.440

Lening BNG 1.680 120 1.560

Lening ASN 2.667 333 2.334

Lening BNG 13.875 375 13.500

Lening BNG 14.400 600 13.800

Lening BNG 7.500 300 7.200

Waarborgsommen derden 211 6 205

Waarborgsommen ruimte 12 2 5 9

Totaal 43.988 2 2.276 41.714



 

 

Vaste en vlottende schulden          123 

Gro 

Act 

Pas 

Res 

Vo 

Op 

Ga 

Fp 

Wnt 

P 

§ 

 

Ba 

B L 

Vlottende passiva 

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: 

 

 
 

Kortlopende schulden 

 

 
 

 

Boekwaarde vlottende passiva 2016 2017

Schulden < 1 jaar 10.344 13.765

Overlopende passiva 2.609 2.511

Totaal 12.953 16.276

Boekwaarde kortlopende schulden 2016 2017

Kasgeldleningen 5.000 10.000

Banksaldi 0 0

Overige schulden 5.344 3.765

Totaal 10.344 13.765
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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: 

 

 

Toelichting op het verloop van middelen overlopende passiva 

 

 
 

Het betreft van derden ontvangen gelden, die bestemd zijn voor het bevorderen van een gezonde en 

duurzame leefomgeving. Deze gelden zijn besteed aan de bodemvervuiling bij het Krimpenerwaardcollege. 

 

  

Boekwaarde specificatie overlopende passiva 2016 2017

Vooruit ontvangen bedragen overheidslichamen 301 0

Vooruit ontvangen bedragen 776 596

Nog te betalen kosten 1.532 1.915

Totaal 2.609 2.511

Vooruit ontvangen bedragen 

overheidslichamen

Saldo            

1-1-2017

toevoeging vrijval/af

rekening

Saldo             

31-12-2017

Provincie bijdrage bodemsanering 301 301 0

Totaal 301 0 301 0

Investeringsbudget Bodemsanering 2017

Saldo 1-1-2017 301

Toevoeging ontvangen middelen

Betaalde kosten -301

Saldo 31-12-2017 0
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
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            

1-1-2017

Toename Aflossing Saldo             

31-12-2017

25.000 St. Ouderenhuisvesting Rdam 25.000 25.000 0

20.000 St. Ouderenhuisvesting Rdam 20.000 20.000 0

20.000 St. Ouderenhuisvesting Rdam 20.000 20.000 0

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

1.747 Stichting Woningpartners 67 67 0

5.000 Stichting Qua Wonen 5.000 5.000

2.269 St. Ouderenhuisvesting FNV 567 113 454

10.500 Stichting Qua Wonen 9.870 210 9.660

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

10.000 Stichting Qua Wonen 10.000 10.000

4.000 Stichting Qua Wonen 4.000 4.000 0

5.000 Stichting Qua Wonen 5.000 5.000

7.500 Stichting Qua Wonen 7.500 7.500

7.000 Stichting Qua Wonen 7.000 7.000

7.000 Stichting Qua Wonen 7.000 7.000

7.000 Stichting Qua Wonen 7.000 7.000

7.000 Stichting Qua Wonen 7.000 7.000

5.000 Stichting Qua Wonen 5.000 5.000

7.000 Stichting Qua Wonen 7.000 7.000

5.000 Stichting Qua Wonen 5.000 5.000

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

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

4.000 Stichting Qua Wonen 4.000 4.000 0

5.000 Stichting Qua Wonen 5.000 5.000 0

10.000 Stichting Qua Wonen 10.000 10.000

7.000 Stichting Qua Wonen 7.000 7.000

5.000 Stichting Qua Wonen 5.000 5.000

5.000 Stichting Qua Wonen 5.000 5.000

10.000 Stichting Qua Wonen 10.000 10.000

334.016 Subtotaal 260.004 70.000 78.390 251.614
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100% risico gemeente: 

 
 

Garanties eigen woningen: 

Naam van de 

geldnemer

Doel van de geldlening Saldo            

1-1-2017

Toename Aflossing Saldo             

31-12-2017

St. 

Gezondheidscentrum

nieuwbouw 

gezondheidscentrum
3.367 3.367 0

St. 

Gezondheidscentrum

nieuwbouw 

gezondheidscentrum
5.660 74 5.586

St. 

Gezondheidscentrum

nieuwbouw 

gezondheidscentrum
2.100 120 1.980

Totaal 9.027 2.100 3.561 7.566

Bedrag lening Naam van de geldnemer Doel van de 

geldlening

Saldo            

1-1-2017

Aflossing Saldo             

31-12-2017

Diverse personen
Aankoop 

eigen woning
2.877 632 2.245

Totaal 2.877 632 2.245
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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 120 mnd MB Sprinter CC 310CDI 1.181.66 p/m

Roteb Lease 30-8-2013 31-5-2013 72 mnd Toyota Dyna 100 CC 599,39 p/m

Roteb Lease 20-12-2013 26-7-2013 72 mnd Toyota Dyna 100 CC 973,86 p/m

Roteb Lease 3-12-2014 22-8-2014 48 mnd ME-GA-02 837,05 p/m

Roteb Lease 6-3-2015 18-2-2015 72 mnd Ford Transit CC 310 860,23 p/m

Roteb Lease 6-5-2015 12-3-2015 72 mnd Ford Transit CC 310 1.166,72 p/m

Roteb Lease 24-1-2018 11-11-2015 72 mnd Renault Kangoo 592,34 p/m

Roteb Lease 27-6-2016 2-6-2016 72 mnd Canter CC3S13 2500 1.433,53 p/m

Roteb Lease 29-6-2016 10-5-2016 48 mnd ME-GA-06 853,58 p/m

contract voor startdatum einddatum resterende 

looptijd

contractwaarde resterende 

verplichting

Groenonderhoud 1-7-2015 30-6-2019 18 mnd 3.589.310 1.345.991

Exploitatie zwembad 1-4-2016 31-3-2026 99 mnd 2.480.120 2.046.099

WMO en leerlingenvervoer 1-8-2017 31-7-2020 72 mnd 2.231.090 1.918.338

Schoonmaakonderhoud 1-4-2013 1-4-2018 3 mnd 507.105 25.355

Onderhoud raadhuis 1-1-2015 31-12-2034 204 mnd 3.433.184 3.000.753

Energiekosten 1-1-2018 31-12-2019 24 mnd 674.652 674.652
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WNT 
 

Per 1 januari 2013 dient in het kader van de WNT (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen) de bezoldiging van topfunctionarissen 

openbaar te worden gemaakt. Voor gemeenten zijn de gemeentesecretaris en de griffier aangewezen als topfunctionarissen. 

 

 
 

In 2017 zijn geen beloningen, die de bezoldigingsnorm van € 181.000 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. De griffier heeft met ingang van 1 november 2016 ontslag genomen. Haar functie is 

intern opgevangen door de plaatsvervangend griffier. Met ingang van 6 maart 2017 is M. Verhoev als nieuwe griffier in dienst gekomen.  

 

SISA 
 

Bij de jaarrekening moet in een bijlage verantwoording worden afgelegd over de besteding van specifieke uitkeringen aan de verstrekkers van 

deze uitkeringen. In deze bijlage zijn hiertoe een aantal kengetallen c.q. bedragen opgenomen. Het model treft u aan als bijlage II. Voor de 

leesbaarheid zijn de regelingen die niet van toepassing zijn, geschrapt. 

Bedragen x € 1 A.Boele M. van der Ham - 

Bartels

J.A.J. van Aalst - 

van der Linden

M. Verhoev

Functie secretaris griffier
plaatsvervangend 

griffier
griffier

Duur dienstverband 2017 1/1 - 31/12 1/1-5/3 6/3 - 31/12

Omvang dienstverband 40 uur 18 uur 32 uur

Gewezen topfunctionaris nee nee nee

(Fictief) dienstverband ja ja ja

Beloning+belastbare onkostenvergoedingen 2017 121.289 4.180 54.915

Voorzieningen betaalbaar op termijn 2017 16.919 675 8.295

Totale bezoldiging 2017 138.208 4.855 63.210

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 181.000 15.868 132.678

Duur dienstverband 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/10 1/11 - 31/12

Omvang dienstverband 40 uur 28 uur 18 uur

Beloning+belastbare onkostenvergoedingen 2016 115.229 50.088 5.228

Voorzieningen betaalbaar op termijn 2016 14.589 6.340 528

Totale bezoldiging 2016 129.818 56.428 5.756
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Overzicht van baten 
en lasten 

Baten en lasten 
programma 1 

Bestuur 

Baten en lasten 
programma 2 Woon- 

en leefomgeving 

Baten en lasten 
programma 3 

Samenleven 

Baten en lasten 

programma 4 
Preventie 

Overhead 

Baten en lasten 
programma 5 

Basishulp 

Baten en lasten 
programma 6 

Individuele hulp 

Baten en lasten 
programma 7 

Dienstverlening 

Algemene 

dekkingsmiddelen, de 

vpb en onvoorzien 
 

Verschillenanalyse en 

belangrijkste 

verschillen 
 

Overhevelingen & 

Kerngegevens 
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Overzicht van baten en lasten 
 

 

lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

Programma

Bestuur 1.799 144 -1.655 1.984 187 -1.797 1.939 181 -1.758 45 6 -39

Woon- en leefomgeving 7.977 2.997 -4.980 8.694 2.871 -5.823 8.160 2.870 -5.290 534 2 -533

Samenleven 6.543 2.077 -4.466 6.062 -69 -6.131 7.481 1.234 -6.247 -1.419 -1.303 116

Preventie 2.760 207 -2.553 2.794 210 -2.585 2.762 206 -2.557 32 4 -28

Basishulp 2.495 -2.495 2.522 -2.522 2.485 -2.485 37 -37

Individuele hulp 23.266 6.522 -16.744 24.288 7.170 -17.118 24.397 7.173 -17.225 -109 -2 107

Dienstverlening 10.004 8.379 -1.626 11.152 10.064 -1.088 11.108 10.135 -973 44 -72 -115

Overhead 9.144 752 -8.391 9.132 705 -8.427 9.117 765 -8.352 15 -60 -74

Totaal programma's 63.989 21.078 -42.910 66.628 21.138 -45.490 67.450 22.563 -44.887 -822 -1.425 -603

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen 5.976 5.976 5.978 5.978 5.975 5.975 3 3

Algemene uitkeringen 37.434 37.434 38.128 38.128 38.138 38.138 -9 -9

Dividend 699 699 726 726 726 726

Saldo van de financieringsfunctie 511 669 158 474 562 88 457 507 50 17 56 39

Overige algemene dekkingsmiddelen 18 -18 18 -18 56 -56 -38 38

Algemene dekkingsmiddelen 529 44.778 44.249 492 45.395 44.903 513 45.345 44.832 -21 50 71

Onvoorzien 29 -29

Vennootschapsbelasting 0 0 0 0

Saldo van baten en lasten 64.546 65.856 1.310 67.120 66.533 -587 67.963 67.908 -55 -843 -1.375 -532

Resultaatbestemming per programma

Bestuur 85 85 85 85 85 85

Woon- en leefomgeving 2.479 405 -2.074 2.407 1.024 -1.384 8.094 6.067 -2.027 -5.687 -5.043 643

Samenleven 38 -38 38 738 700 38 646 608 92 92

Preventie 20 20

Basishulp

Individuele hulp 530 530 523 523 7 7

Dienstverlening 556 556 995 995 50 963 914 -50 32 81

Overhead 25 25 142 244 102 142 244 102

Algemene dekkingsmiddelen 204 204 204 204 204 204

Resultaatbestemming 2.517 1.295 -1.222 2.587 3.820 1.233 8.323 8.733 409 -5.737 -4.913 824

Resultaat 67.063 67.151 88 69.707 70.353 646 76.286 76.640 354 -6.579 -6.288 291

Begroting 2017
Begroting 2017 na 

wijzigingen
Rekening 2017

Overzicht van baten en lasten
Verschil begroting en 

rekening
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Baten en lasten programma 1 Bestuur 
 

 
 

 
 

  

Investeringen
Begroot 

t/m 2017

Rekening 

2017

Geboekt 

t/m 2017

Programma 1 Bestuur

96 84

205 4 168

301 4 252

Totaalbudget Onderhoud Kapitaalgoederen

Totaal

Investeringen ICT

Incidentele posten Lasten 2017 Baten 2017
Reserve-

mutaties

Frictiekosten GR Ijsselgemeenten 85

Totaal programma 1 Bestuur 85
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Baten en lasten programma 2 Woon- en leefomgeving 
 

 
 

 

Investeringen
Begroot 

t/m 2017

Rekening 

2017

Geboekt 

t/m 2017

Programma 2 Woon- en leefomgeving

5.901 2.247 5.590

Vervanging VRI Treviso/Industrieweg 31 31

Trapveld Zwaneneiland 120 116

1.033 40 219

802 524 524

472 24 523

220 186 186

100 15 73

Buitenvoorziening jongeren 50 7 35

2.053 213 1.048

10.751 3.287 8.344

Herstraten

Investeringen Bouwgrondexploitatie

Totaal

Beter Benutten

LED-verlichting Stormpolder en oud-Krimpen

Actualiseren bestemmingsplannen

Kosten bruggen en baggeren

Duurzaamheidsagenda
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Incidentele posten Lasten 2017 Baten 2017
Reserve-

mutaties

Geluidhinder 2

Duurzaamheidsagenda 54 54

MPG: activeren grexen 1.138 904

Veegbestemmingsplan 37 24

Erfpachten 7 -7

MPG: Afsluiten Lansingh-Zuid 8b Symfonia 805 -805

MPG: Afsluiten Heeck en Marathon 9 3 14 -11

MPG: Mutatie algemene reserve grondexploitatie ivm 

afboeken kosten en verliesvoorzieningen
269

Onttrekking beter benutten 40 40

Snippergroen 128 182

Storting in vrije reserve (snippergroen) -93

Aanwending vrije reserve (snippergroen) 90

Bijdrage vanuit de reserve afschrijvingen MN  

(voorheen tijd.res.stelselw)
-5.382

Bedrag gestort in reserve HI 5.382

Totaal programma 2 Woon- en leefomgeving 1.400 1.912 -438
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Baten en lasten programma 3 Samenleven 
 

 
 

 

Investeringen
Begroot 

t/m 2017

Rekening 

2017

Geboekt 

t/m 2017

Programma 3 Samenleven

277 229 229

Renovatie clubgebouw MHCK niet O.K. 485 277 476

Renovatie clubgebouw TCK niet O.K. 109 108 108

200 101 200

902 249 901

780 528 788

1.885 91 1.877

4.638 1.583 4.580

Aanleg velden KOAG Groene Wetering

Verbouwing de Tuyter niet O.K.

Totaal

Verwerving eetcafe de Lansingh

Verbouwing Kinderboerderij niet O.K.

Renovatie schoolgebouwen
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Incidentele posten Lasten 2017 Baten 2017
Reserve-

mutaties

Anderstalige kinderen 18 20

Bijdrage Economische zaken -4

Bijdrage voor volwasseneneducatie 20 20

Bijdragen volkshuisvesting 5

Frictiekosten Muziekschool 156 157

Onttrekking voorz regeling voorm pers en geb.aanp 

zwembad
287

Gastlessen maakindustrie 7

Gymlokaal Groenendaal 9

Gymlokaal Una Corda -2

Inkoop opleidingen peutergroepen 21

Kinderboerderij 234

Kosten De Boog 16

Onderhoud Tuyter 18

Overdekte sportaccommodaties 60

Personeel derden De Tuyter 77

Projectsubsidie Muziekschool 71

Projectsusidies Cultuur 50

Sporthal De Populier 6

Uitbetaling verlof De Tuyter 2

Verbouw De Lansingh 200

Overdracht zwembad 80 80

Monumentenborden 1 1

Aankoop horeca zwembad deel 2 101

Totaal programma 3 Samenleven 987 76 646
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Baten en lasten programma 4 Preventie 
 

 
 

 

 

  

Incidentele posten Lasten 2017 Baten 2017
Reserve-

mutaties

Inclusieve samenleving 51

Totaal programma 4 Preventie 51
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Baten en lasten programma 5 Basishulp 
 

 
 

 

  

Incidentele posten Lasten 2017 Baten 2017
Reserve-

mutaties

Kosten Toegang 35

Totaal programma 5 Basishulp 35
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Baten en lasten programma 6 Individuele hulp 
 

 
 

 

  

Incidentele posten Lasten 2017 Baten 2017
Reserve-

mutaties

Baten Woonvoorzieningen 1

Bedrijfsvoering Lokale jeugdhulp 2

Bedrijfsvoering WMO 7

Begeleiding en kortdurend verblijf 3

Debiteuren WWB -35

Lasten reintegratie -28

Aanwending overige best. reserve (sociaal domein) 523

Totaal programma 6 Individuele hulp -51 1 523
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Baten en lasten programma 7 Dienstverlening 
 

 
 

 
 

 

  

Investeringen
Begroot 

t/m 2017

Rekening 

2017

Geboekt 

t/m 2017

Programma 7 Dienstverlening

2.476 1.192 2.233

75 61 61

3.635 785 3.685

301 77 307

6.487 2.115 6.287

Riolering

Totaal

Gedenkmonument begraafplaats Waalhoven

Onderhoud Vastgoed t.l.v. O.K.

Afvalinzamelingssystematiek

Incidentele posten Lasten 2017 Baten 2017
Reserve-

mutaties

Nieuw afvalbeleid 158

Project omgekeerd inzamelen 9

GRP plan 9

Overschot reserve riool -50

Overheveling naar algemene reserve i.v.m bereiken 

maximum saldo
50

Aanwending vrije reserve voor de extra bijdrage aan 

TBK
203 203

Totaal programma 7 Dienstverlening 378 203
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Baten en lasten Overhead 
 

 
  

Incidentele posten Lasten 2017 Baten 2017
Reserve-

mutaties

Voormalig personeel 384 220 167

Aanwending vrije reserve in verband met KCC 25

Overheveling vacaturebudget -45

Overschot ILB budget -45

Totaal Overhead 384 220 102
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Baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 
 

 
 

 

 

 

Incidentele posten Lasten 2017 Baten 2017
Reserve-

mutaties

Incidentele dekking taakstelling voorzieningen 204

Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 204
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Thema Toelichting op verschil Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ nadeel

Lasten Programma 2 Woon- en leefomgeving

Beheer en onderhoud

De geplande verwerving van een woning binnen het project 

Herinrichting Lekdijk (€ 277.000) is in 2017 nog niet gerealiseerd 

en wordt doorgeschoven naar 2018. Daarnaast zijn diverse 

herstratingsprojecten definitief afgerond, waardoor 

afschrijvingslasten met ruim € 49.000 zijn toegenomen.                                                

225 Voordeel

Ruimtelijke 

ontwikkeling

In de ruimtelijke projecten waar sprake is van actief grondbeleid 

is enige vertraging opgetreden ten opzichte van de planning uit 

het MPG 2017.

482 Voordeel

Baten Programma 2 Woon- en leefomgeving

Beheer en onderhoud

Het project Snippergroen verloopt in een ander tempo dan bij 

aanvang werd gedacht, hierop is de begroting 2017 al eerder 

aangepast. Het additionele nadeel (€ 45.000) heeft betrekking 

op vertraging bij het passeren van de actes bij de notaris. 

Daarnaast € 11.000 minder reclameopbrengst Alrecon en            

€ 4.000 op diverse huuropbrengsten.

60 Nadeel

Ruimtelijke 

ontwikkeling

De genoemde vertraging aan de lastenkant leidt ook tot lagere 

baten omdat sprake is van activering naar de balans. Tevens 

zijn geplande grondverkopen nog niet in 2017 gerealiseerd. Het 

verschil tussen de afwijking op de lasten en de baten betreft 

mutaties in de algemene reserve grondexploitatie.

950 Nadeel

Lasten Programma 3 Samenleven

Sport

Het nadeel van € 61.000 wordt verklaard door:                       

Hogere doorberekening salariskosten naar Sportbeleid                

(€ 26.000). 

Overschrijding detachering personeel bij Sportaccommodaties   

(€ 10.000).

Salariskosten voormalig personeel De Lansingh (€ 21.000).

Dalende energielasten van de verzelfstandigde  

sportaccommodaties (€ 4.000).

61 Nadeel



 

 

Verschillenanalyse          143 

P1 

P 

§ 

 

Ba 

B L 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

P7 

Alg 
dek 

V 

Ov 

Over
head 

 

Thema Toelichting op verschil Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ nadeel

Lasten Programma 3 Samenleven

Economie

De grondexploitatie EMK-terrein is vertraagd ten opzichte van 

de planning die voor de begroting 2017 werd gehanteerd. De 

negatieve baten en lasten waren begroot.

1.342 Nadeel

Baten Programma 3 Samenleven

Economie

De grondexploitatie EMK-terrein is vertraagd ten opzichte van 

de planning die voor de begroting 2017 werd gehanteerd. De 

negatieve baten en lasten waren begroot.

1.327 Nadeel

Lasten Programma 4 Preventie

Maatschappelijke 

ondersteuning

De gemeente vult, conform de afspraken in het convenant de 

kosten van de nieuwkomersgroep de rijksmiddelen aan tot een 

budget van € 108.000. 

De kosten van de gemeente hangen af van de bezetting van de 

groep en de typen anderstalige leerlingen. De school ontvangt 

een hoger budget per leerling voor kinderen van statushouders 

dan voor kinderen van “andere vreemdelingen”. 

De inkomsten van het rijk waren hoger dan verwacht. Daarmee 

viel de bijdrage van de gemeente lager uit dan verwacht  

(€ 54.000).

53 Voordeel

Lasten Programma 6 Individuele hulp

Maatschappelijke 

ondersteuning

Bij WMO (verstrekkingen in) Natura is sprake van een 

overschrijding van de lasten met € 150.000. 

Hiervan is € 100.000 bij Begeleiding en dagbesteding. De 

toename van de kosten wordt veroorzaakt door de verschuiving 

van lichtere naar zwaardere indicaties. De financiële gevolgen 

hiervan waren moeilijk te berekenen en zijn te laat 

geconstateerd, waardoor de bijstelling van de begroting niet 

meer mogelijk was.  

De overschrijding van € 50.000 bij de Huishoudelijke Hulp is als 

volgt ontstaan: in de loop van 2017 is afname van de HH-

kosten geconstateerd, mede door de verschuiving van de 

kosten naar de HHT. De raming van de HH-budget is verlaagd. 

Het blijft lastig om zo'n grote post (ca. 2 mln) exacter te 

begroten, daardoor een kleine (<2%) overschrijding in 2017.

Daarnaast is er een overschrijding van de lasten bij de 

Rolstoelvoorzieningen van € 32.000: per 1 april 2017 zijn wij 

overgestapt naar een andere leverancier met andere, hogere 

prijzen. Het begrote bedrag is naar boven bijgesteld om de 

kostenontwikkeling op te vangen. De werkelijke kosten blijken 

nog hoger. Deze overschrijding wordt deels gecompenseerd door 

€ 22.000 niet begrote baten, als gevolg van overname middelen 

bij wisseling van leverancier. Netto is de overschrijding op 

rolstoelen slechts ca. € 10.000. 

181 Nadeel
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Thema Toelichting op verschil Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ nadeel

Lasten Programma 6 Individuele hulp

Werk

Dit voordeel betreft met name de lasten voor het 

Participatiebudget: deze zijn € 153.000 lager uitgekomen dan 

was begroot. Oorzaak ligt in een miscommunicatie tussen 

IJsselgemeenten en Promen, waardoor voor een substantieel 

deel van de overeengekomen trajecten pas laat in het jaar 

cliënten aangemeld zijn. Gevolg was dat Promen niet tijdig alle 

aanmeldingen kon omzetten in het juiste traject en vervolgens 

deze trajecten niet binnen het boekjaar kon starten en 

factureren.

147 Voordeel

Minima

De lasten in het kader van de Bijzondere Bijstand tonen een 

overschrijding van € 76.000. De stijging van de lasten bijzondere 

bijstand wordt vooral veroorzaakt door een verdere groei van 

het aantal bewindvoeringszaken en door een relatief groot 

aandeel statushouders binnen het uitkeringsbestand. In 

bewinvoeringszaken is de noodzakelijkheid van de kosten niet 

ter beoordeling van de gemeente, maar de noodzaak staat vast 

doorhet besluit van de rechter om een bewindvoerder te 

benoemen. Statushouders hebben geen reserves om kosten die 

voortvloeien uit bijzondere omstandigheden te kunnen voldoen.

75 Nadeel

Lasten Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene middelen
Het nadeel betreft het saldo van de financieringsfunctie en de 

storting in de voorziening dubieuze debiteuren.
71 Nadeel
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Belangrijkste verschillen primaire en uiteindelijke begroting 
 

 
 

Thema Toelichting op mutaties in de begroting gedurende 2017 Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ Nadeel

Lasten Programma 1 Bestuur

Bestuur December: In 2017 waren er minder deskundige adviezen en 

rekenkamerkosten (€ 23.000 voordeel).                               

Storting en aanwending overige voorzieningen (€ 169.000 

nadeel).                                                                           

December: Salaris van de raad verhoogd (€ 21.000 nadeel).                                                                                     

De salariskosten van het college van B&W zijn in 2017 lager 

uitgevallen (€ 39.000 voordeel).                                                       

December: Salariskosten van de raadsgriffier waren hoger          

(€ 14.000 nadeel).     

188 Nadeel

Middelen 3 Voordeel

Baten Programma 1 Bestuur

Bestuur 43 Voordeel

Lasten Programma 2 Woon- en leefomgeving

Veiligheid 15 Voordeel

Duurzaamheid 12 Voordeel

Mobiliteit en 

bereikbaarheid
10 Nadeel

Beheer en onderhoud

December: Dit betreft inzet WSW-personeel Promen                   

(€ 22.000 nadeel).                                                                                                                                                                       

December: In verband met LED verlichting zijn de kosten van 

elektra gedaald (€ 73.000 voordeel).                                                                                                                      

De voorbereidingslasten van diverse investeringsprojecten 

hebben tot een nadelig bedrag geleid (€ 50.000 nadeel).                          

De afschrijvingen van de herstratingsprojecten zijn hoger 

uitgevallen (€ 318.000 nadeel).                                                                                                                                                                                                                   

De kosten van onderhoud van waterkeringen, grondwerken en 

groen waren in 2017 hoger uitgevallen (€ 81.000 nadeel).                    

Kosten met betrekking tot de verkoop grond (snippergroen) zijn 

toegenomen (€ 123.000 nadeel).   

533 Nadeel
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Thema Toelichting op mutaties in de begroting gedurende 2017 Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ Nadeel

Ruimtelijke 

ontwikkeling

September: Voor de grex Prinsessenpark is een 

verliesvoorziening gevormd van € 208.000 op basis van 

accountantsrapport bij de jaarrekening 2016.

December: De afschrijvingslasten en overige lasten van 

bestemmingsplannen waren hoger (€ 26.600 nadeel).                                     

201 Nadeel

Baten Programma 2 Woon- en leefomgeving

Duurzaamheid 4 Voordeel

Beheer en onderhoud

December: De baten van snippergroen zijn negatief bijgesteld.            

De huuropbrengsten van derden en verpachtingen heeft tot een 

negatief saldo geleid (€ 24.000 nadeel).                                                   

De opbrengst van de verkoop van grond was lager                      

(€ 126.354 nadeel).

120 Nadeel

Ruimtelijke 

ontwikkeling
9 Nadeel

Lasten Programma 3 Samenleven

Jeugd

De bijdrage voor de inspecties van de kinderdagverblijven was 

lager (€ 12.000 voordeel). In 2017 zijn er opleidingskosten voor 

de peutergroepen gemaakt (€ 21.500 nadeel).                                                                                          

De kosten voor de subsidies m.b.t. peuterspeelzalen zijn in 2017 

lager uitgevallen (€ 104.000 voordeel).                                                                                             

89 Voordeel

Maatschappelijke 

ondersteuning
17 Voordeel

Recreatie en 

evenementen

De onderhoudskosten van de kinderboerderij waren in 2017 lager 

(€ 20.000 voordeel). Het opnemen van de project-subsidies 

voor de kinderboerderij heeft een nadelig effect gehad van       

€ 234.000. De verrekeningen binnen de exploitatie van de 

kinderboerderij (€ 84.000 nadeel).                                                                                   

De terugontvangst van de loon-en salariskosten en de inzet van 

WSW-personeel van de kinderboerderij heeft een positief effect 

gehad (€ 30.000 voordeel).                                                                                                                                                                 

De kosten van het algemeen onderhoud van de speelplaatsen 

waren in 2017 hoger (€ 21.000 nadeel).                                              

288 Nadeel

Sport 7 Voordeel
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Thema Toelichting op mutaties in de begroting gedurende 2017 Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ Nadeel

Cultuur

De bijdrage in de huur van de bibliotheek is afgeraamd                 

(€ 135.000 voordeel). De verzelfstandiging van de muziekschool 

brengt € 150.000 frictiekosten met zich mee (nadeel). 

Projectsubsidie cultuur leidt tot een nadeel van € 50.000. De 

wijzigingen in het beheer van De Tuyter leiden tot een nadeel 

van € 613.000.

659 Nadeel

Wonen 2 Nadeel

Economie
Op basis van het MPG 2017 is de raming voor de grex EMK-

terrein ingebracht.
1.317 Voordeel

Baten Programma 3 Samenleven

Jeugd 33 Voordeel

Maatschappelijke 

ondersteuning
3 Voordeel

Recreatie en 

evenementen

In 2017 is de opbrengst van gedetacheerd personeel hoger 

uitgevallen (€ 149.000 voordeel).
149 Voordeel

Sport

In 2017 was de opbrengst van gedetacheerd personeel van 

overdekte sportaccomodaties hoger uitgevallen (€ 70.000 

voordeel).                                                                                  

De opbrengsten van de huur en verpachtingen van de sporthal 

De Boog zijn lager uitgevallen (€ 79.000 nadeel).                                    

De huuropbrengst van gymlokaal Thijssen was in 2017 lager       

(€ 13.000 nadeel).                                                                                

De huuropbrengst was lager van sportzaal De Populier                 

(€ 31.000 nadeel), van Gymlokaal Una Corda (€ 10.000 nadeel), 

van gymlokaal Groenendaal (€ 23.000 nadeel).                                          

De huuropbrengst van verenigingen en derden en opbrengsten 

van verpachtingen van zwembad De Lansingh zijn lager 

uitgevallen (€ 113.000 nadeel).                                                                          

De opbrengsten van recreatief zwemmen, doelgroep zwemmen, 

leszwemmen en schoolzwemmen waren in 2017 lager                        

(€ 780.000 nadeel).                                                                                         

De huuropbrengsten bij de Tuyter zijn lager uitgevallen               

(€ 81.000 nadeel).                                                                                                

De opbrengst van beheer- en servicekosten is hoger uitgevallen  

(€ 149.000 voordeel).

1.013 Nadeel
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Thema Toelichting op mutaties in de begroting gedurende 2017 Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ Nadeel

Cultuur 7 Voordeel

Economie
Op basis van het MPG 2017 is de raming voor de grex EMK-

terrein ingebracht.
1.300 Nadeel

Lasten Programma 4 Preventie

Jeugd

Februari: Coaching on the job (€ 44.600 nadeel).                                  

De bijdragen en huren onroerende zaken van jeugd- en 

jongerenwerk zijn hoger uitgevallen (€ 26.000 nadeel).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
88 Nadeel

Maatschappelijke 

ondersteuning

December: Terugontvangst energielasten UMAM gebouw             

(€ 34.000 voordeel).                                                                                           

De overige bijdragen van maatschappelijk werk zijn lager 

uitgevallen (€ 11.000 voordeel).                                                              

De project-subsidies voor mantelzorg waren lager (€ 34.000 

voordeel).                                                                                         

Nieuw beleid voor nieuwkomers is opgeheven (€ 20.000 

voordeel). De overige niet in te delen lasten voor Inclusieve 

Samenleving zijn gestegen (€ 50.000 nadeel).                                                                                                                                                                                                               

62 Voordeel

Volksgezondheid 8 Nadeel

Baten Programma 4 Preventie

Jeugd 3 Voordeel

Lasten Programma 5 Basishulp

Jeugd 2 Voordeel

Maatschappelijke 

ondersteuning
28 Nadeel

Lasten Programma 6 Individuele hulp

Jeugd

De deskundige adviezen waren lager (€ 20.200 voordeel).                                                                                        

De lokale inkoop voor zorg in natura was hoger (€ 191.800 

nadeel). De PGB's van Jeugd waren in 2017 hoger (€ 60.650 

nadeel).                                                                                        

De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling was in 2017 

hoger (€ 204.900 nadeel).

437 Nadeel
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Thema Toelichting op mutaties in de begroting gedurende 2017 Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ Nadeel

Maatschappelijke 

ondersteuning

In 2017 was er een voordeel van € 150.000 binnen de 

huishoudelijke hulp.

De bijdragen aan de woonvoorziening gehandicapten zijn hoger 

uitgevallen (€ 38.000 nadeel).                                                           

De kosten van het verstrekken van rolstoelen zijn hoger 

uitgevallen (€ 20.000 nadeel).                                                                     

De vervoersvoorzieningen gehandicapten zijn lager uitgevallen    

(€ 94.200 voordeel).                                                                           

De stelpost bij begeleleiding en kortdurend verblijf is niet benut    

(€ 193.000 voordeel).                                                                      

Persoonsgebonden budgetten (€ 33.000 voordeel).                                 

428 Voordeel

Werk

De overige niet in te delen lasten van re-integratie en het 

participatiebudget waren in 2017 lager (€ 314.000 voordeel).               

De bijdragen aan de gemeenschappelijke regeling voor re-

integratie waren in 2017 lager (€ 13.000 voordeel).

327 Voordeel

Inkomen

De bijdragen aan de gemeenschappelijke regeling voor de 

uitkeringen van levensonderhoud waren in 2017 hoger (€ 28.000 

nadeel).                                                                                             

De kosten van de bijstandsverlening voor levensonderhoud van 

WWB waren hoger (€ 1.007.300 nadeel).

1.235 Nadeel

Minima

De kosten van de bijzondere bijstand waren hoger (€ 98.600 

nadeel).                                                                                            

De kwijtschelding van afvalstoffenheffing was in 2017 hoger        

(€ 10.300 nadeel).

104 Nadeel

Baten Programma 6 Individuele hulp

Maatschappelijke 

ondersteuning

De ontvangen eigen bijdrage WMO was in 2017 € 266.600 lager.
267 Nadeel

Inkomen Er is € 914.700 meer ontvangen aan rijksbijdrage WWB. 915 Voordeel
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Thema Toelichting op mutaties in de begroting gedurende 2017 Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ Nadeel

Lasten Programma 7 Dienstverlening

Dienstverlening

Verhoging van de verwerkingskosten van kunstofinzameling - 

PMD (€ 344.000) en de bijstelling van het basisbudget NV MAK    

(€ 117.000) in verband met enkele vervolg projecten voor de 

afvalscheiding zorgen voor een nadeel ten opzichte van de 

primaire begroting. Daarnaast is de bijdrage aan TBK in verband 

met de reorganisatie verhoogd. Ook de hogere 

afschrijvingslasten en onderhoudskosten van diverse vastgoed 

objecten zorgen voor een nadeel van resp. € 202.500 en          

€ 400.000. De afdracht van de leges reisdocumenten is            

€ 18.000 hoger uitgevallen. Tenslotte: de bijstelling van de 

overige lasten komt in totaal op € 80.000.                                      

1.147 Nadeel

Baten Programma 7 Dienstverlening

Dienstverlening

De opbrengsten van de kunstofverwerking als gevolg van 

omgekeerd inzamelen zijn met € 393.000 verhoogd. Daarnaast 

zorgen de verrekeningen en huuropbrengsten van de diverse 

vastgoed objecten voor een voordeel van € 1.300.000.                       

De opbrengsten voor de leges reisdocumenten en rijbewijzen zijn 

hoger uitgevallen (€ 53.000 voordeel).                           

1.685 Voordeel

Lasten Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene middelen 37 Voordeel

Onvoorzien 29 Voordeel
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Thema Toelichting op mutaties in de begroting gedurende 2017 Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ Nadeel

Baten Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene middelen

De rente van kort geld was in 2017 hoger (€ 32.000 voordeel).    

De rente op investeringen BE en op rente van hypotheken 

ambtenaren waren lager (€ 142.300 nadeel).                                                                                          

Verhoging dividendinkomsten BNG (€ 20.300 voordeel).                                                                                        

Bijstellingen algemene uitkering en uitkering sociaal domein, 

totaal verhoogd met € 694.600.                                                             

De onroerende zaak belasting van gebruikers is lager uitgevallen 

(€ 12.300 nadeel).                                                                               

De onroerende zaak belasting van eigenaren woningen en niet 

woningen waren per saldo hoger uitgevallen (€ 14.100 

voordeel).

617 Voordeel

Lasten Overhead

Overhead 12 Voordeel

Baten Overhead

Overhead 47 Nadeel
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Overhevelingen 
 

Bij de begrotingswijziging van december 2016 zijn middelen overgeheveld naar 2017. De daadwerkelijke realisatie van de nog uit te voeren 

prestaties zou naar verwachting in 2017 plaatsvinden. Hieronder is kort weergegeven hoe de uitvoering hiervan in 2017 is verlopen. 

 

 

Omschrijving Overheveling Uitvoering

Bestemmingsplannen 13
Het optimaliseren van de uniformiteit van de bestemmingsplannen is in 2016 

gestart. Het project is in het voorjaar van 2017 afgerond.

Beleid uitgifte en in 

gebruik genomen 

gemeentegrond

40
In november 2016 is dit project gestart, financieel drukt het project op 2017 

en 2018. De verwachting is dat dit in 2018 wordt afgerond. 

Monumentenborden 15
In 2017 zijn rijksmonumentenbordjes geplaatst bij de gemeentelijke 

rijksmonumenten en ook bordjes bij overige beeldbepalende objecten. 
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Kerngegevens 
 

 
 

 

Financiële structuur Rekening 

2016

Begroting 

2017 na wijz

Rekening 

2017

Lasten 62.202 67.766 67.963

Baten 67.434 66.533 67.908

Gerealiseerd saldo van baten en lasten 5.233 -1.233 -55

Mutaties reserves -4.376 1.233 409

Gerealiseerd resultaat 856 354

Kerngegevens Eenheid 2017

Woonruimten woonruimten 12.334

WOZ-waarde woningen € 1 mln 2.698

WOZ-waarde niet-woningen € 1 mln 450

Inwoners personen 29.123

Jongeren (< 20 jaar) personen 7.034

Ouderen (> 64 jaar) personen 6.787

Ouderen (75 - 85 jaar) personen 2.320

Huishoudens met laag inkomen huishoudens 3.352

Huishoudens huishoudens 12.161

Minderheden personen 1.275

Eenouderhuishoudens huishoudens 3.596

Bijstandontvangers personen 509

Uitkeringsontvangers personen 1.452

Leerlingen VO personen 1.371

Oppervlakte land hectaren 767

Oppervlakte binnenwater hectaren 128

Oppervlak bebouwing hectaren 127

Slechte bodem percentage 90

Bedrijven vestigingen 2.382
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Bijlage A Baten en lasten op taakveldniveau 
 

 

Taakvelden Baten of 

lasten

Begroting 

na wijziging

Rekening 

2017

0.1 Bestuur Baten -180.000 -180.941

Lasten 1.710.979 1.673.726

0.2 Burgerzaken Baten -563.149 -570.012

Lasten 746.495 754.922

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Baten -818.844 -774.327

Lasten 425.015 405.533

0.4 Overhead Baten -705.135 -764.705

Lasten 9.131.800 9.117.121

0.5 Treasury Baten -1.288.390 -1.232.664

Lasten 483.107 466.149

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Baten -38.128.332 -38.137.626

Lasten 8.686 9.116

0.8 Overige baten en lasten Baten -10.598 0

Lasten 784.523 89.667

0.10 Mutaties reserves Baten -3.819.821 -8.697.085

Lasten 2.586.979 8.152.698

0.61 OZB woningen Baten -3.644.733 -3.648.491

Lasten 197.251 190.353

0.62 OZB niet-woningen Baten -2.186.973 -2.180.977

Lasten 31.102 31.219

0.64 Belastingen overig Baten -146.450 -145.197

Lasten 10.690 12.339

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Baten -105.747 -106.834

Lasten 1.330.248 1.333.449

1.2 Openbare orde en veiligheid Baten -11.088 -5.247

Lasten 437.931 422.300

2.1 Verkeer en vervoer Baten -426.491 -417.823

Lasten 3.499.719 3.235.002
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Taakvelden Baten of 

lasten

Begroting 

na wijziging

Rekening 

2017

2.2 Parkeren Baten -12.638 -13.389

Lasten 12.112 4.682

2.3 Recreatieve havens Lasten 875 1.507

2.4 Economische havens en waterwegen Baten -63.114 -68.275

Lasten 70.558 75.463

2.5 Openbaar vervoer Lasten 10.383 10.833

3.1 Economische ontwikkeling Baten 0 -5.616

Lasten 63.519 76.731

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Baten 1.315.000 0

Lasten -1.315.000 0

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Baten -37.139 -38.733

Lasten 21.987 27.652

4.1 Openbaar basisonderwijs Lasten 29.479 26.106

4.2 Onderwijshuisvesting Baten -19.500 -2.249

Lasten 1.281.323 1.303.720

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Baten -129.274 -128.359

Lasten 1.180.734 1.173.731

5.1 Sportbeleid en activering Lasten 391.787 418.234

5.2 Sportaccommodaties Baten -1.081.179 -1.058.715

Lasten 2.995.736 3.064.116

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Baten -1.005.853 -1.009.360

Lasten 2.092.393 2.122.899

5.4 Musea Lasten 212.604 220.735

5.5 Cultureel erfgoed Lasten 38.041 23.505

5.6 Media Lasten 544.437 544.713

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Baten -235.267 -230.813

Lasten 2.154.086 2.215.467

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Baten -797.825 -799.825

Lasten 2.425.815 2.397.447

6.2 Wijkteams Lasten 2.427.905 2.413.588
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Taakvelden Baten of 

lasten

Begroting 

na wijziging

Rekening 

2017

6.3 Inkomensregelingen Baten -6.743.765 -6.703.353

Lasten 9.421.968 9.505.028

6.4 Begeleide participatie Lasten 2.447.812 2.469.381

6.5 Arbeidsparticipatie Lasten 695.470 526.639

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Baten 0 -23.418

Lasten 531.312 576.587

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Lasten 3.888.721 3.999.255

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Baten 0 -750

Lasten 5.544.948 5.528.709

6.82 Geëscaleerde zorg 18- Lasten 655.499 655.629

7.1 Volksgezondheid Lasten 933.301 948.862

7.2 Riolering Baten -3.060.704 -3.049.428

Lasten 2.822.483 2.682.311

7.3 Afval Baten -3.652.824 -3.700.774

Lasten 3.496.987 3.590.421

7.4 Milieubeheer Baten -6.053 -1.954

Lasten 494.899 508.229

7.5 Begraafplaatsen en crematoria Baten -368.037 -397.402

Lasten 507.941 476.918

8.1 Ruimtelijke ordening Baten -837.272 -919.737

Lasten 1.010.548 1.061.271

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Baten -1.336.120 -1.110.883

Lasten 1.089.785 741.963

8.3 Wonen en bouwen Baten -245.229 -271.755

Lasten 787.571 756.293



OCW D9 Onderwijsachterstandenb

eleid 2011-2018 (OAB)

                                                                                   

                                       

Besluit specifieke 

uitkeringen gemeentelijke 

onderwijsachterstandenb

eleid 2011-2017

                                  

Gemeenten

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)

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming van 

de juistheid en volledigheid van 

de verantwoordingsinformatie

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04

€ 253.640 € 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 

onderwijsachterstandenbeleid 

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 

onderwijsachterstandenbeleid 

Bedrag Bedrag

Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle R

Indicatornummer: D9 / 05 Indicatornummer: D9 / 06 Indicatornummer: D9 / 07 Indicatornummer: D9 / 08

1 060542 Gemeente Krimpen 

Aan Den IJssel

€ 0 060542 Gemeente Krimpen 

Aan Den IJssel

€ 0 

IenW E3 Subsidieregeling 

sanering verkeerslawaai

Subsidieregeling 

sanering verkeerslawaai

Provincies, gemeenten 

en gemeenschappelijke 

regelingen (Wgr)

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           

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R     

Indicatornummer: E3 / 01 Indicatornummer: E3 / 02 Indicatornummer: E3 / 03 Indicatornummer: E3 / 04 Indicatornummer: E3 /  05 Indicatornummer: E3 / 06

1 193355 € 50.726 € 0 € 0 € 0 € 0 

Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve bestedingen ten 

laste van rijksmiddelen tot en 

met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming van 

de juistheid en volledigheid van 

de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige 

bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming van 

de juistheid en volledigheid van 

de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve Kosten ProRail tot 

en met (jaar T) als bedoeld in 

artikel 25 lid 4 van deze 

regeling ten laste van 

rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming van 

de juistheid en volledigheid van 

de verantwoordingsinformatie

Correctie over besteding kosten 

ProRail t/m jaar T

Eindverantwoording Ja/Nee 

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.

Indicatornummer: E3 / 07 Indicatornummer: E3 / 08 Indicatornummer: E3 / 09 Indicatornummer: E3 / 10 Indicatornummer: E3 /  11 Indicatornummer: E3 / 12

1 193355 € 50.726 € 0 € 0 € 0 Nee

SZW G2 Besteding (jaar T) algemene 

bijstand

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) algemene 

bijstand (exclusief Rijk)

Gemeente

I.1  Participatiewet (PW)

Besteding (jaar T) IOAW 

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief 

Rijk)

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAZ

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief 

Rijk)

Gemeente

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

Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06

€ 6.733.232 € 86.359 € 501.930 € 3.741 € 10.308 € 0 

Besteding (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) WWIK (exclusief 

Rijk)

Gemeente

I.6 Wet werk en inkomen 

kunstenaars (WWIK)

Besteding (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW) 

Baten (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW)

Volledig zelfstandige uitvoering 

Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Indicatornummer: G2 / 09 Indicatornummer: G2 / 10 Indicatornummer: G2 / 11 Indicatornummer: G2 / 12

€ 57.050 € 20.393 € 0 € 31.945 € 0 Ja

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018

Gebundelde uitkering op 

grond van artikel 69 

Participatiewet_gemeente

deel 2017

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

SiSa-bijlage 2017



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018

SZW G2A Gebundelde uitkering op 

grond van artikel 69 

Participatiewet_totaal 

2016                                                                         

                                     

Gemeenten die uitvoering 

in (jaar T-1) geheel of 

gedeeltelijk hebben 

uitbesteed aan een 

Openbaar lichaam o.g.v. 

Wgr verantwoorden hier 

het totaal (jaar T-1). 

(Dus: deel Openbaar 

lichaam uit SiSa (jaar T-

1) regeling G2B + deel 

gemeente uit (jaar T-1) 

regeling G2A)        

Hieronder per regel één 

gemeente(code) uit (jaar T-1) 

selecteren en in de kolommen 

ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) algemene 

bijstand

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T-1) algemene 

bijstand (exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.1 Participatiewet (PW)

Besteding (jaar T-1) IOAW 

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief 

Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T-1) IOAZ

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2A / 01 Indicatornummer: G2A / 02 Indicatornummer: G2A / 03 Indicatornummer: G2A / 04 Indicatornummer: G2A / 05 Indicatornummer: G2A / 06

1 060542 Gemeente Krimpen 

Aan Den IJssel

€ 6.244.096 € 126.330 € 363.203 € 2.771 € 15.413 

Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de 

keuzes gemaakt bij indicator 

G2A / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief 

Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T-1) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief 

Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.6 Wet werk en inkomen 

kunstenaars (WWIK)

Besteding (jaar T-1) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Participatiewet (PW)  

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2A / 07 Indicatornummer: G2A / 08 Indicatornummer: G2A / 09 Indicatornummer: G2A / 10 Indicatornummer: G2A / 11 Indicatornummer: G2A / 12

1 060542 Gemeente Krimpen 

Aan Den IJssel

€ 0 € 23.144 -€ 109 € 0 € 9.658 

Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de 

keuzes gemaakt bij indicator 

G2A / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Baten (jaar T-1) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet (excl. Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Participatiewet (PW)

Aard controle n.v.t. Aard controle R

Indicatornummer: G2A / 13 Indicatornummer: G2A / 14

1 060542 Gemeente Krimpen 

Aan Den IJssel

€ 0 

SZW G3 Besteding (jaar T) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud 

gevestigde zelfstandigen 

(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

onderzoek als bedoeld in artikel 

56 Bbz 2004 (exclusief Bob) 

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06

€ 5.637 € 0 € 3.965 € 5.145 € 7.395 € 0 

Baten (jaar T) Bob (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

uitvoeringskosten Bob als 

bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Volledig zelfstandige uitvoering 

Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09

€ 0 € 0 Ja

SZW G3A Hieronder per regel één 

gemeente(code) uit (jaar T-1) 

selecteren en in de kolommen 

ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob) 

(exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob) (exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) aan 

onderzoek als bedoeld in 

artikel 56 Bbz 2004 (exclusief 

Bob) 

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3A / 01 Indicatornummer: G3A / 02 Indicatornummer: G3A / 03 Indicatornummer: G3A / 04 Indicatornummer: G3A / 05 Indicatornummer: G3A / 06

1 060542 Gemeente Krimpen 

Aan Den IJssel

€ 2.389 € 0 € 375 € 14.902 € 5.045 

Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de 

keuzes gemaakt bij G3A / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) Bob

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) Bob (exclusief 

Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) aan 

uitvoeringskosten Bob als 

bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3A / 07 Indicatornummer: G3A / 08 Indicatornummer: G3A / 09 Indicatornummer: G3A / 10

1 060542 Gemeente Krimpen 

Aan Den IJssel

€ 0 € 0 € 0 

Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(exclusief 

levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen)_gemeente

deel 2017

Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen (Bbz) 2004

Besluit 

bijstandsverlening 

zelfstandigen 2004 

(exclusief 

levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen)_totaal 

2016

Besluit bijstandverlening 



M A Z A R S

CONTROLEVERKLARING
VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de gemeenteraad van de Gemeente Krimpen aan den IJssel

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2017

ONS OORDEEL

Wij hebben de jaarrekening 2017 van de gemeente Krimpen aan den IJssel gecontroleerd.

Naar ons oordeel

• geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en

de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2017 als van de activa en passiva

van de gemeente Krimpen aan den IJssel op 31 december 2017 in overeenstemming met

het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de

bepalingen bij en krachtens de WNT.

• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over

2017 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in

overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving

opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader bij het controleprotocol

voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2017 van de gemeente Krimpen aan

den IJssel.

De jaarrekening bestaat uit;

1. het overzicht van baten en lasten over 2017;

2. de balans per 31 december 2017;

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen;

4. de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen;

5. de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de

Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden

(Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door de raad op 15 maart 2018 en het

Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2017 vallen. Onze

verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie  Onze

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening .

Watermanweg 8o - Postbus 23123 - 3001 KC Rotterdam

Tel: 088 277 17 34 - jankhim.han@ azars.nl

MAZARS ACCOUNTANTS N.V.

Statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rotte dam n . 24402415)

Praxity
MEMBER •

GLOBAL ALLIANCE OF
INOEPENOEMT FIRMS



M A Z A R S

SDE/WHE/92174

Wij zijn onafhankelijk van de gemeente Krimpen aan den IJssel zoals vereist in de Wet

toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van

accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening

gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis

voor ons oordeel.

MATERIALITEIT

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de

jaarrekening als geheel bepaald op EUR 766.000. De bij onze controle toegepaste

goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale

lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de

materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het controleprotocol WNT 2017.

Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening
voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook

bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met de raad overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze controle

geconstateerde afwijkingen boven de EUR 100.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen

die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn.

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere

informatie, die bestaat uit:

het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen;

de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,

verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie

materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de relevante vereisten in titel IV van de

Gemeentewet en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet

dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opstellen van de

andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.
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VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS EN DE RAAD

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opmaken en

getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het college van

burgemeester en wethouders is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen

van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in

overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder

gemeentelijke verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader

bij het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2017 van de

gemeente Krimpen aan den IJssel.

In dit kader is het college van burgemeester en wethouders tevens verantwoordelijk voor een

zodanige interne beheersing die het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk

acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en

regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten

of fraude.

De raad is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële

verslaggeving van de gemeente.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANT

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat

wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te

geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid

waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude

ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen

zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.

De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en

de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar

relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse

controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door de raad op 13

maart 2018, het Controleprotocol WNT 2017, ethische voorschriften en de

onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

• het identificeren en inschatten van de risico s dat de jaarrekening afwijkingen van

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel van het niet rechtmatig

tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze

risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-

informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico

dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten.
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Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk

nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het

doorbreken van de interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als

doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit

van de interne beheersing van de gemeente;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële

verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de

redelijkheid van schattingen door het college van burgemeester en wethouders en de

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin

opgenomen toelichtingen; en

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende

transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en

lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig

tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de raad onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de

controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,

waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Rotterdam, 11 juni 2018

MAZARS ACCOUNTANTS N.V.

Was getekend

drs. D.J. Han RA
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