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Inleiding 
De begroting 2020-2023 liet bij vaststelling een positief saldo in alle 
jaren zien. Bovendien was er structurele begrotingsruimte (tot 2023 
zelfs oplopend naar €841.000) gecreëerd voor de ‘grote verbouwing’ 
van Krimpen aan den IJssel. We staan in onze gemeente immers voor 
grote opgaven. 

De eerlijkheid gebiedt daarbij echter ook te zeggen dat die meerjarige 
begrotingsruimte niet alleen nodig was en is voor deze opgaven. 
Vanwege een groot aantal financiële onzekerheden waren ook de 
nodige risico’s in de begroting opgenomen.  

Deze onzekerheden hebben sterke invloed gehad hebben op het 
verloop van het saldo. Bij het aantreden van ons college halverwege 
2020 was er van het positieve saldo weinig over.  

Sterker nog: op dat moment was de verwachting dat we 2020 met een 
tekort van bijna € 2 miljoen (!) zouden afsluiten. Daarnaast vertoonde 
ook de Kadernota 2021-2024 in alle jaren een tekort met daaraan 
gekoppeld de nadrukkelijke vraag aan de raad om richting te bepalen.  

De opdracht aan ons college om de financiën op orde te krijgen werd 
verder gecompliceerd door heel veel (financiële) onzekerheden. En 
niet in de laatste plaats stond 2020 in het licht van de 
coronapandemie, die ook de bestuurlijke agenda (mede) bepaalde. 
Aan deze jaarrekening is daarom een extra paragraaf over corona 
toegevoegd. 

De jaarrekening 2020 die nu voor u ligt heeft een negatief saldo van 
€ 864.000. Dat is dus een aanzienlijk minder groot tekort dan 
halverwege het jaar werd verwacht. Desondanks is het opnieuw een 
negatief jaarrekeningresultaat, voor het derde jaar op rij. Dat heeft 
impact op de algemene reserve en het weerstandsvermogen. 

De omvang van de reserves wordt in belangrijke mate bepaald door de 
nog niet bestemde opbrengst van de Eneco aandelen. Ondanks de 
grote tekorten hebben wij ons niet laten verleiden om het Eneco geld in 
te zetten voor het incidenteel dekken van structurele gaten. Wel is het 
weerstandsvermogen verstevigd door een bijdrage uit het Eneco geld. 
In de Kadernota 2022-2025 zullen wij uw raad een voorstel doen in 
aanvulling op de voorstellen die de raadswerkgroep eerder heeft 
gedaan. 

Omdat de cijfers enkele incidentele nadelen bevatten, is het 
resultaat van de structurele baten en lasten iets minder negatief 
(€ 603.000). 

Begroting

2020

x € 1.000 saldo saldo lasten baten saldo

Programma

Bestuur -2.101 -2.190 2.195 -2.195

Woon- en leefomgeving -7.221 -7.315 8.348 2.208 -6.140

Samenleven -5.854 -5.916 7.062 1.346 -5.716

Preventie -3.771 -3.568 3.612 129 -3.484

Basishulp -2.187 -2.385 2.325 47 -2.278

Individuele hulp -19.333 -21.565 32.219 10.248 -21.971

Dienstverlening 514 376 10.906 11.478 571

Overhead -9.105 -9.182 9.650 417 -9.232

Totaal programma's -49.059 -51.745 76.319 25.873 -50.446

Algemene dekkingsmiddelen 49.843 79.128 595 80.138 79.543

Saldo van baten en lasten 784 27.383 76.914 106.011 29.097

Resultaatbestemming -782 -28.415 32.305 2.344 -29.961

Resultaat 2 -1.033 109.219 108.355 -864

Het overzicht van baten en lasten
Rekening 2020

Begroting 2020 

na wijzigingen

    Bestuurlijke samenvatting 
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Zoals wij steeds aan uw raad hebben bericht, zijn alle baten en lasten 
die verband houden met de coronapandemie budgettair neutraal in de 
cijfers verwerkt. 

In deze figuren zijn de reservemutaties en de verkoop van Eneco niet opgenomen 

Financieel verloop 2020 
De begroting 2020 bevatte een structureel sluitend 
meerjarenperspectief met oplopende begrotingsruimte. Die positieve 
reeks werd mede mogelijk door een omvangrijk ombuigingspakket en 
het verhogen van de lokale heffingen binnen de met uw raad 
afgesproken bandbreedten.  

Het zwaartepunt van de ombuigingen lag bij het sociaal domein. In de 
begroting hebben wij de programma’s Woon- en leefomgeving en 
Samenleven nadrukkelijk ontzien. 

Helaas stonden tegenover deze bezuinigingen (nieuwe) tegenvallers in 
het sociaal domein. Het Wmo abonnementstarief zorgt voor een nog 

steeds groeiende vraag naar hulp bij het huishouden. Verder waren er 
in 2020 extra bijdragen aan de GR Jeugdhulp nodig die wij overigens 
in een later jaar via de vlaktaks weer grotendeels terug ontvangen. 

Daarnaast is het realiseren van de voorgenomen ombuigingen, met 
name de vermindering van het aantal uitkeringsdossiers, weerbarstig 
gebleken. Daarvoor zijn verschillende redenen aan te wijzen, waar de 
coronapandemie zeker bij hoort.  

Tenslotte waren er tegenvallers in de afvalinzameling en -verwerking. 
Die tegenvallers waren niet voorzien en konden daardoor nog niet in 
het (kostendekkende) tarief worden opgenomen. 

Dat leidde ertoe dat op het moment van ons aantreden (halverwege 
het jaar) de structurele ruimte was verdampt en omgeslagen in een 
negatief meerjarenbeeld. Aanvankelijk was op basis van de 
meicirculaire ook nog sprake van een tegenvallende algemene 
uitkering, maar de septembercirculaire leidde juist tot een aanzienlijke 
positieve ontwikkeling van de rijksmiddelen.  

Dit leverde een belangrijke bijdrage aan de verbetering van het 
resultaat, dat uiteindelijk leidde tot een saldo van € 864.000 nadelig. 

Bestuurlijk relevante onderwerpen en gebeurtenissen
In ons coalitieakkoord hebben wij aangegeven aan welke onderwerpen 
en projecten wij in de beperkte tijd van deze raadsperiode voorrang 
willen geven. Vanaf de zomer 2020 zijn wij daar met veel energie mee 
aan de slag gegaan.  

Cultuur 
De culturele instellingen hebben ondanks Corona zoveel mogelijk 
activiteiten door laten gaan. De culturele basisinfrastructuur is met 
gemeentelijke en provinciale financiële ondersteuning in stand 
gehouden. 
De uitvoering van de Cultuurnota heeft geleid tot het verbeteren van de 
culturele agenda. 

Saldo baten en lasten jaarrekening 2020 29.097

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves -29.961

Saldo jaarrekening 2020 na bestemming -864

Incidentele baten en lasten -261

Structureel resultaat -603

Structureel resultaat jaarrekening 2020
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Economie 
Het jaar 2020 is voor veel van onze Krimpense ondernemers een pittig 
jaar geweest. We hebben gedaan wat binnen onze mogelijkheden lag 
om hen te ondersteunen en tegemoet te komen. 
We zijn ook gestart met het ontwikkelen van een (nieuwe) visie op 
onze detailhandel en horeca. In 2020 is de metamorfose van 
winkelcentrum De Korf afgerond. Ook de openbare ruimte is volledig 
vernieuwd. Met de eigenaren van de Crimpenhof werken we aan een 
gemeenschappelijk gedragen toekomstvisie. 

Dienstverlening 
Onze gebruikelijke dienstverlening in het raadhuis was in 2020 
nauwelijks mogelijk. Daarom hebben we maximaal ingezet op onze 
digitale kanalen. Onze inwoners hebben dit omarmd. Het gebruik van 
ons digitale loket is met ruimt 60% toegenomen ten opzichte van 2019. 

Ook op de begraafplaatsen zagen wij de effecten van de 
coronapandemie. Niet alleen in het hogere aantal begrafenissen, maar 
ook in de (pijnlijke) beperkingen die er waren. 

Centrum-Zuid 
Het grootste woningbouwproject dat wij onder handen hebben, is de 
nieuwbouw in Centrum-Zuid. In nauwe samenwerking met QuaWonen 
zijn stedenbouwkundige en programmatische kaders ontwikkeld. Ook 
de omwonenden hebben wij daar nauw bij betrokken. Het heeft geleid 
tot een fraai resultaat.  
Bovendien is het ons inmiddels gelukt om de particuliere 
eigendommen aan te kopen zodat het mogelijk wordt om Centrum-
Zuid in één keer te ontwikkelen. 

Wonen 
De nieuwe Woonvisie is vastgesteld. In 2020 zijn 55 nieuwe woningen 
opgeleverd, waarvan 40 in de sociale huursector (Meerkoetflat). Aan 
de Veld en Beemd zijn eengezinswoningen gerealiseerd. In het project 
De Wilgen is op 7 vrije kavels een vrijstaande woning gebouwd. 
Op meerdere andere locaties in de gemeente zijn nieuwe projecten in 
voorbereiding. 

Grote kruising en infrastructuur 
In 2020 zijn met 100% financiële steun van Rijk, provincie en MRDH 
de doorstroommaatregelen getroffen die het mogelijk hebben gemaakt 
dat wij dit voorjaar met de reconstructie konden starten. Het project 
verloopt tot nu toe voorspoedig, zowel qua technische voortgang als 
financieel. 
In de omgeving van de grote kruising zijn diverse andere 
infrastructurele projecten in voorbereiding en uitvoering. Met name 
doelen wij dan op de nieuwe fietsroute naar het centrum over de 
Vincent van Goghlaan en Buys Ballotsingel.  
Uiteindelijk zal die route ook door Centrum-Zuid richting de Wethouder 
Hoogendijktunnel en de Algerabrug gaan leiden. Bij de Algerabrug is 
verder een Velocomfort aangebracht. 
Ook de vernieuwing van de Boerhaavelaan, de nieuwe hoofdroute 
voor het openbaar vervoer en het autoverkeer naar het centrum, is in 
voorbereiding. 

Integraal onderwijshuisvestingsplan 
We zijn gestart met de uitvoering van het integraal huisvestingsplan 
voor onderwijs en binnensport. Het eerste grote project is de 
nieuwbouw van basisschool De Groeiplaneet in combinatie met een 
nieuwe sportzaal aan de Populierenlaan. 
Daarnaast nadert de uitbreiding van de Rudolf Steinerschool de 
realisatie. De bouw start in het tweede kwartaal van 2021. 

Toekomst DCV 
Wij zijn in gesprek met het (nieuw samengestelde) bestuur van DCV 
over het toekomstbestendig maken van het sportcomplex 
Waalplantsoen. Eind 2019 is de gemeenteraad geïnformeerd over het 
meest reële scenario. De eerste verantwoordelijkheid ligt bij de 
sportvereniging zelf. Financiële dekking voor dit scenario hebben DCV 
en gemeente tot nu toe nog niet gevonden. 

Regionale samenwerking 
Wij werken nauw samen met onze buurgemeenten. Dat doen wij 
structureel in gemeenschappelijke regelingen, maar ook projectmatig 
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in de vorm van de Korte Termijn Aanpak en MIRT-verkenning 
Algeracorridor.  
Het is nog niet gelukt om stappen te zetten naar een integraal 
uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda Krimpenerwaard. 
De eerste verantwoordelijkheid daarvoor ligt overigens bij de 
‘Waardtafel’ die in oprichting is. 

Duurzaamheid 
Op het gebied van duurzaamheid maken wij grote beleidsmatige 
stappen. Met de andere gemeenten in de Metropoolregio werken wij 
samen aan een Regionale Energiestrategie. Wij hebben een lokale 
Duurzaamheidsagenda opgesteld, de website 
www.krimpenaandenijssel.nl/duurzaamheid vernieuwd en diverse 
(wijk)acties georganiseerd. De Transitievisie Warmte is in 
voorbereiding. 

Stimuleringsfonds openbaar vervoer 
Met de ‘Meedoenpas’ kunnen Krimpenaren van 67 jaar of ouder met 
een inkomen onder 120% van het minimumloon gratis reizen met het 
openbaar vervoer in Krimpen aan den IJssel en omgeving. De regeling 
is op 1 maart van dit jaar in werking getreden. 

Sociaal domein 
De gemeenteraad heeft op 15 oktober het nieuwe Beleidsplan Sociaal 
Domein 2020-2025 vastgesteld. Wij sturen op het hebben van een 
goede basis, het versterken van de zelfredzaamheid en een goede 
toegang voor onze inwoners tot preventie, basishulp en individuele 
hulp. 
We proberen grip te krijgen op de uitgaven door de inzet van meer 
casusregie. Dat doen we door maatregelen te treffen in het kader van 
de transformatie van de jeugdzorg.  
Individuele voorzieningen schalen wij tijdig(er) af. Preventieve 
maatregelen (programma 4) waarvan het effect tot op heden niet of 
onvoldoende ‘evidence based’ zijn, bouwen we af. 
Zodoende willen wij de volumeontwikkeling en de kosten beheersen. 

De in 2019 ingezette verlaging van het aantal bijstandsdossiers heeft 
zich als gevolg van de coronapandemie niet doorgezet. Het aantal 
dossiers is met 8,5% gestegen. 
Al meerdere jaren is er een tekort op het budget dat van rechtswege 
wordt verstrekt voor de financiering van de uitkeringen (BUIG). Mede 
gezien de huidige economische situatie is onze ambitie nu om dit 
tekort in 2022 tot nul terug te brengen. 

Enecogelden 
De raadswerkgroep heeft zich gebogen over de verdere besteding van 
de Enecogelden. In eerste instantie gericht op de het compenseren 
van het dividendverlies. Afgesproken is dat ons college in de 
Kadernota 2022-2025 een nader voorstel zal doen. 

Financiële positie gemeente
Bij de kadernota 2021 is besloten om het weerstandsvermogen te 
versterken door € 7 miljoen uit de Eneco opbrengst toe te voegen aan 
de algemene reserve. Daardoor is in deze jaarrekening nu sprake van 
een weerstandsvermogen van 1,54. 

Met name door het toenemen van risico’s en het dekken van 
rekeningsaldi en andere tegenvallers uit de algemene reserve was het 
weerstandsvermogen tot een onaanvaardbaar niveau teruggelopen. 
De eenmalige ophoging biedt lucht, maar de neerwaartse beweging is 
alleen onderbroken, en niet gestopt. 

De financiële kengetallen (zie verder paragraaf B 
Weerstandsvermogen en risicobeheersing) ontwikkelen zich 
overwegend positief, vooral als gevolg van de Eneco opbrengsten. 
De grootste zorg blijft het structureel evenwicht, zoals ook weer blijkt 
uit het nadelig saldo van deze jaarrekening. 
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Leeswijzer 
Qua inhoud, indeling en vorm sluiten de jaarstukken aan bij de 
begroting 2020. In het jaarverslag treft u zoals gebruikelijk de 
programma’s aan, met een toelichting op de realisatie in 2020. 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 2020.  

De onderdelen met betrekking tot beleid en afspraken en het afleggen 
van verantwoording zijn overwegend gelijk aan de begroting.  

Onder ‘Wat heeft het gekost’ zijn naast de baten en lasten per 
beleidsthema extra tabellen opgenomen. Deze bevatten de incidentele 
posten, investeringen en de verschillenanalyse. Bij de tabellen over 
investeringen hoort de kanttekening dat niet alle beschikbaar gestelde 
bedragen direct worden uitgegeven omdat de actuele noodzaak soms 
leidt tot uitstel en herplanning. 

Als laatste onderdeel zijn op de programma’s de indicatoren 
opgenomen.  

Paragraaf Corona 
Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, artikel 4 lid 1) 
moet de indeling van de jaarstukken identiek zijn aan de begroting. Bij 
het opstellen van de begroting 2020 hield echter nog niemand 
rekening met de coronapandemie. De baten en lasten van bijna alle 
programma’s worden daar echter door beïnvloed, zowel via 
begrotingswijzigingen als in de realisatie. Daarom heeft de commissie 
BBV aanbevolen om in de jaarstukken een extra paragraaf over 
corona op te nemen, waarin informatie over corona integraal wordt 
opgenomen. 

Indicatoren  
In deze jaarrekening treft u de meest actuele cijfers per indicator aan, 
naast de waarden die bij de begroting beschikbaar waren. In een 
aantal gevallen betekent dit dat in deze jaarrekening geen nieuwe 
actuele cijfers kunnen worden getoond. In die gevallen is de kolom 
begroting 2020 leeggelaten.  

Vanwege de coronapandemie is in 2020 geen burgerpeiling uitgevoerd 
en ontbreken dus actuele cijfers voor de betreffende indicatoren. 

Ten slotte melden wij nog dat alle bedragen zijn weergegeven in 
duizendtallen. Hierdoor is soms sprake van afrondingsverschillen. 



P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

P7 

Over
head 

P B § € 

Bestuurlijke samenvatting 1

Deel I       Jaarverslag (beleidsverantwoording) 

Programma’s 7

1. Bestuur 8

2. Woon- en leefomgeving 14

3. Samenleven 25

4. Preventie 36

5. Basishulp 42

6. Individuele hulp 47

7. Dienstverlening 59

     Overhead 

     Algemene dekkingsmiddelen,  

     vennootschapsbelasting en onvoorzien 

66

69

Paragrafen 72

 A. Lokale heffingen 73

 B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 79

 C. Onderhoud kapitaalgoederen 88

 D. Financiering 95

 E. Bedrijfsvoering 99

 F. Verbonden partijen 102

 G. Grondbeleid 110

 H. Subsidies 113

 I. Corona 116

 I. Corona 116

Deel II       Jaarrekening 

Balans 118

Grondslagen voor waardering & resultaatbepaling 121

Toelichtingen op balans 125

Baten en Lasten 153

Overzicht van baten en lasten 154

Financiële tabellen per programma 156

Verschillenanalyse 162

Belangrijkste verschillen 170

Overhevelingen 180

Kerngegevens 181

Bijlagen 

A. Baten en Lasten op taakveldniveau 

Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2020 

SISA 

Deel III      Controleverklaring 

Controleverklaring 

184
186
189 

    Inhoudsopgave 

182 



7 

Prog 
2 

Over
head 

B L

Ba

P 

§ 

Alg 
dek 

P € § B 

Programma’s 

Programma 1 Bestuur 
Programma 2 Woon- en 

leefomgeving 
Programma 3 Samenleven 

Programma 4 Preventie 

Programma 7 
Dienstverlening 

Programma 5 Basishulp 
Programma 6 Individuele 

hulp 

Overhead 

Algemene 
dekkingsmiddelen, de vpb 

en onvoorzien 

        Programma’s 



8 

     Programma 1 Bestuur 

P € § B 

Hoofdambitie 
De samenleving wordt steeds complexer en heeft het karakter van een 

netwerk, waarin de overheid en de gemeente niet langer het 

vanzelfsprekende (machts-)centrum vormen. Steeds vaker nemen 

inwoners, bedrijven, not-for-profit organisaties en professionals zelf het 

initiatief en vragen de gemeente of zij wil participeren in een 

maatschappelijk initiatief. 

De gemeente Krimpen aan den IJssel moet daarom wendbaarder 

worden en sneller kunnen en durven handelen.                                   

De gemeente wil in de eerste plaats gemakkelijk toegankelijk zijn. De 

bestuurders vullen dat in door als wijkwethouder in hun wijk aanwezig 

en aanspreekbaar te zijn. 

In de tweede plaats wil de gemeente de mogelijkheden maximaliseren 

van inwoners, ondernemers en professionals om zich actief in politieke 

en bestuurlijke issues te mengen. Tenslotte krijgen inwoners, 

ondernemers en professionals meer gelegenheid om vanuit hun eigen 

creativiteit een bijdrage aan de Krimpense gemeenschap te leveren. 

Speerpunten in 2020 
Speerpunt Label Toelichting

Bestuur

Het verder vormgeven van het wijkwethouderschap.

Het verder vormgeven van inwonerparticipatie door middel 

van het maken van een beleidsplan participatie.

We maken met onze partners afspraken over de 

uitvoering van het Panorama Krimpenerwaard. 

Deze afspraken kunnen we pas maken als er een georganiseerde 

gesprekspartner is opgericht die spreekt namens de betrokken 

maatschappelijke organisaties en burgers in de polder Krimpenerwaard, de 

zogenaamde Waardtafel. Hiervoor is een stichting in oprichting. Zodra deze 

stichting functioneert zal deze een voorzet doen voor de rangschikking van 

de 29 agendapunten van het Panorama Krimpenerwaard.

Het onderzoeken of het concept van Smart City een 

bijdrage kan leveren aan een inclusief, veilig, leefbaar en 

duurzaam Krimpen aan den IJssel. 

Het vieren van 75 jaar vrijheid. In verband met corona zijn sommige activiteiten uitgesteld of niet 

doorgegaan. 
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Het verkennen van de mogelijkheid om samen met de 

gemeente Krimpenerwaard de Landelijke 

Ambtenarenveldloop te organiseren. 

Bij de Kadernota 2020 heeft de raad een amendement aangenomen om, 

indien het NK Veldloop voor ambtenaren georganiseerd zou worden, dit 

binnen de bestaande middelen gezocht moest worden. Dit is, naast het 

gegeven dat door corona de edities 2020 en 2021 zijn afgelast (de 

organiserende gemeenten schuiven twee jaar door), niet mogelijk. 

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

Op 27 februari 2020 werd in Nederland een eerste besmetting met het 

Covid-19-virus vastgesteld. Om de verspreiding van het virus te 

beperken kondigde premier Rutte op 12 maart maatregelen aan. 

Omdat veel van de maatregelen invloed hadden op het gemeentelijk 

beleid, startte de gemeente half maart met de overleggroep 

Coronateam. Hier vindt de vertaling plaats van rijksbeleid (de 

richtlijnen) en van zaken die door de Veiligheidsregio 

(noodverordeningen), de GGD, politie en andere(n) worden 

aangedragen. Daarnaast zoomt het Coronateam in op specifieke 

gemeentelijke problemen, zoals opvang van leerlingen, gezinnen in 

problemen, zzp’ers in moeilijkheden en andere (veelal financiële) 

kwesties. 

Naast de burgemeester, wethouder gezondheid en 

gemeentesecretaris zijn hier ook ambtenaren in vertegenwoordigd. Zij 

zijn normaal gesproken belast met taken als: (crisis)communicatie, 

acute bevolkingszorg, handhaving, veiligheid, organisatie, 

dienstverlening en ondernemers. Daarnaast nemen diverse 

ambtenaren in verschillende regionale overlegvormen over de aanpak 

van de coronacrisis plaats. 

In de maanden die volgden had de gemeente Krimpen aan den IJssel 

haar handen meer dan vol aan de coronacrisis. Veel van de 

maatregelen hadden (en hebben) invloed op haar werkzaamheden. De 

coronacrisis wijkt op alle vlakken af van ‘reguliere’ incidenten of crises. 

Dit jaar heeft het functioneren van ons bestuurlijk en ambtelijk 

organisatie dan ook volledig in het kader van het bestrijden van én 

communiceren over deze crisis en de hiervoor betreffende 

maatregelen gestaan. 

Vanwege corona zijn er veel activiteiten en projecten in 2020 

geannuleerd. Wat betreft de gemeentelijke acties voor dit onderwerp 

hebben slechts het tijdelijk kunstwerk Levenslicht en de legging van de 

struikelstenen plaatsgevonden. Ook hebben we in De Klinker flink 

aandacht besteed aan 75 jaar vrijheid. De maatschappelijke 

organisaties hebben onder leiding van Synerkri ook maar een gedeelte 

van hun programma - vooral de activiteiten voor kinderen - uitgevoerd. 

We realiseren in 2021 nog de volgende projecten:  

 de plaatsing en onthulling van de klok met vrijheidsboodschap 

op het Raadhuisplein 

 de onthulling van het veteranenbankje op het Raadhuisplein 

 de permanente plaatsing en onthulling kunstwerk Levenslicht 

op het Raadhuisplein 
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Nieuwe wethouders beëdigd 

Vlak voor het kerstreces van 2019 zegden Stem van Krimpen en 

Leefbaar Krimpen het vertrouwen in het college op. Dit leidde tot een 

nieuw college. In de raadsvergadering van 2 juli werden drie 

wethouders gekozen en beëdigd. De nieuwe wethouders zijn Hugo 

van der Wal (SGP), Wubbo Tempel (CDA) en Coen Derickx (PvdA). Zij 

vormen samen met burgemeester Martijn Vroom en wethouder Anthon 

Timm (VVD) het college van B&W. Het coalitieakkoord werd op 26 juni 

gepresenteerd en heeft het thema ‘Evenwichtig door de crisis’. 

Wijkwethouderschap 

Door de coronacrisis en de late beëdiging van de nieuwe wethouders 

vond de uitvoering van de communicatie voor het wijkwethouderschap 

pas na de zomer plaats. Filmpjes en kaarten zijn gemaakt en 

wijkwethouders gaan veelvuldig online of telefonisch in gesprek met 

wijkbewoners tijdens spreekuren en andere online evenementen. De 

burgemeester heeft geen wijk maar houdt wel spreekuur. 

Participatie 

Eind 2019 is ons participatiebeleid vastgesteld. In 2020 hebben we 
hier vooral online uitvoering aan gegeven. Zo hebben we 
participatietrajecten uitgezet voor Centrum-Zuid en de Ontwikkelvisie 
IJsseldijk. Ook bij de voorbereiding van de herbestratingsprojecten is 
ruim aandacht gegeven aan de participatie van de inwoners. Mooi om 
te zien is dat hierin een combinatie van off- en online betrokkenheid 
goed mogelijk is. Bij een aantal van deze trajecten is de Maptionnaire 
enquête tool ingezet, waardoor het traject voor inwoners nog 
inzichtelijker werd. 

Smart City 

Krimpen aan den IJssel heeft meegedaan aan het onderzoek United 4 

Smart Sustainable Cities (U4SSC). Dit onderzoek heeft een breed 

beeld opgeleverd hoe we als gemeente scoren op 18 mondiale 

klimaatdoelen. De resultaten van dit onderzoek zijn begin vorig jaar 

met een RIB aan de raad gecommuniceerd. Het worden van een 

Smart City op zich is geen doelstelling voor onze gemeente. Wel 

passen we steeds meer ‘slimme’ technologische oplossingen toe bij 

maatschappelijke vraagstukken die zich daarvoor lenen. Een mooi 

voorbeeld is de technologie en data die we gebruiken bij de 

vernieuwing van de grote kruising. Ook zijn we nauw betrokken bij de 

ontwikkelingen van het nieuwe netwerk 5G in onze gemeente en 

participeren we nadrukkelijk in de te ontwikkelen regionale digitale 

strategie van de MRDH.

Op grond van welk beleid/afspraak handelen we? 
 Beleidsplan participatie 
 Persplan  
 Gedragscode politieke ambtsdragers 
 Notitie Integriteit 
 Reglement van orde van de gemeenteraad 
 Verordening op de raadscommissies 
 Verordening rekenkamercommissie 
 Referendumverordening 
 Verordening commissie bezwaarschriften 
 Nota Verbonden Partijen 

Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? 
Bestuur 

 Burgerpeiling 
o Relatie burger en gemeente. 
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Wat heeft het gekost? 

Bestuur
Begroting 

2020

Begroting 

na wijziging

Rekening 

2020

Lasten

Bestuur 1.804 1.894 1.914

Middelen 297 297 282

Totaal lasten 2.101 2.190 2.195

Baten

Bestuur

Middelen

Totaal baten

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -2.101 -2.190 -2.195

Resultaatbestemming 63 38 13

Gerealiseerd resultaat -2.038 -2.152 -2.182

Incidentele posten
Lasten 

2020

Baten               

2020

Reserve-

mutaties

Heisessie raad 13 13

Totaal programma 1 Bestuur 13 13
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Verschillenanalyse per programma 

Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000
Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ nadeel

Lasten Programma 1 Bestuur

Bestuur -20 Nadeel

Middelen 15 Voordeel

Baten Programma 1 Bestuur

Bestuur

Middelen
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Indicatoren 
De kolom ‘begroting 2020’ bevat de waarden die in de begroting 2020 zijn opgenomen. In de kolom ‘jaarrekening 2020’ zijn de meest actuele 

beschikbare metingen opgenomen. 

*) Ten aanzien van de indicator externe inhuur; bij de begroting wordt de formatie geraamd. In de loop van het jaar is sprake van onderbezetting en 

daar wordt deels voor ingehuurd. Dan verschuiven de verhoudingen. Daarnaast ontvangt de gemeente in sommige gevallen van (noodzakelijke) 

inhuur middelen van het UWV. Deze middelen worden als negatieve last op de salarispost geboekt, terwijl de inhuur regulier geboekt wordt. In 2020 

leidt dit tot een effect van 1,1%. De totale personeelsbudgetten zijn, ondanks alle extra werkzaamheden gerelateerd aan corona, niet overschreden. 

Basisset indicatoren programma 1 Bestuur Jaarrekening 2020 Jaartal Begroting 2020 Jaartal Bron

Formatie in fte per inwoner x 1.000 5,16 2020 5,11 2019
Vensters voor Bedrijfsvoering 

(eigen berekening)

Bezetting in fte per inwoner x 1000 5,2 2020 4,7 2019
Vensters voor Bedrijfsvoering 

(eigen berekening)

Apparaatskosten per inwoner 460,26 2020 464,07 2019
Vensters voor Bedrijfsvoering 

(eigen berekening)

Externe inhuur als % van totale kosten loonsom* 11,56% 2020 8,66% 2019
Vensters voor Bedrijfsvoering 

(eigen berekening)

Overhead als % van totale lasten 12,36% 2020 13,09% 2019
Vensters voor Bedrijfsvoering 

(eigen berekening)

Lokale indicatoren programma 1 Bestuur Jaarrekening 2020 Jaartal Begroting 2020 Jaartal Bron

% inwoners dat veel vertrouwen heeft in de manier waarop de 

gemeente wordt bestuurd
34% 2018 Burgerpeiling

Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de samenwerking 

met inwoners en organisaties en de mate waarin zij worden betrokken 

bij de totstandkoming en uitvoering van beleid

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

leefomgeving en een succesvol verkeer- en vervoersysteem. Het 

gemeentebestuur van Krimpen aan den IJssel besteedt daarom veel 

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

en leefomgeving en aan de bereikbaarheid van onze gemeente. 

Duurzaamheid en veiligheid zijn daarbij richtinggevend. Een duurzame 

en veilige ontwikkeling van de inrichting en het beheer van Krimpen 

aan den IJssel biedt 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 Krimpen aan den IJssel en de 

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

Speerpunten in 2020 
Speerpunt Label Toelichting 

Veiligheid

Inzet intensieve casemanagement/jeugdcoaching. 

Borging efficiënte inzet BOA’s. 

Uitvoering van ondermijningsbeleid. 

Aanpak van Ouverturelaan. Invulling geluidsisolerende maatregelen Ouverturelaan wordt uitgewerkt. De 

raad heeft in 2020 € 45.000 vrijgemaakt voor aanpassingen aan 30 

woningen. Dit bedrag is doorgeschoven naar 2021.

Omgevingswet 

Voorbereiding op de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet. 

Onduidelijk is nog wanneer de Omgevingswet in werking treedt. 

Duurzaamheid 

Samen met gemeenten in de regio Rotterdam Den Haag 

werken we verder aan de regionale energiestrategie 

(RES). 
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Uitvoering geven aan de in het eerste kwartaal van 2020 

vast te stellen Duurzaamheidsagenda. 

Ambitiedocument is vastgesteld in raadsvergadering van april 2021. 

Vertaling van de technische verkenning naar alternatieven 

voor aardgas, in een visie op wijkniveau. 

Er is voor gekozen om hiermee te starten na vaststelling van de 

duurzaamheidsagenda. 

Mobiliteit en bereikbaarheid 

Project ‘Grote Kruising’. Zie www.degrotekruising.nl. 

Samen met de betrokken overheden en belanghebbenden 

zorgen voor een MIRT-Verkenning naar de mogelijkheden 

voor capaciteitsvergroting van en verbetering van de 

doorstroming op de Algeracorridor.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau van deze verkenning is definitief 

vastgesteld in juli 2020. In het Werkspoor Algeracorridor is als volgende stap 

hard gewerkt aan de opstelling van de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen 

(NKO). Beoogde vaststelling van de NKO is juni 2021. 

Bespreken en mogelijk aanpassen Verkeer- en 

Vervoervisie.

Aanpassen en vaststellen Fietsstructuurplan. Maakt onderdeel uit van Verkeer- en Vervoervisie. 

Beheer en onderhoud 

Langeland ‘Next Generation’. Langeland fase 2 oplevering februari 2021, fase 3 in voorbereiding en eind 

2020 is met de uitvoering gestart.  

Oud-Krimpen ‘Waterproof’. Oud-Krimpen deelgebied 1 oplevering februari 2021, deelgebied 2 en 3a 

(Noorderstraat) in voorbereiding.  

Ruimtelijke ontwikkeling 

Project ‘Centrum-Zuid’. Stedenbouwkundige kaders zijn vastgesteld. Eerste paal in december 2021. 

Uitvoering MPG.
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Wat is er gebeurd? 
Veiligheid 

Op het gebied van veiligheid was 2020 vanwege de Covid-19 

pandemie een bijzonder jaar. Het grootste deel van het jaar zijn we, 

binnen de Veiligheidsregio, in het hoogste opschalingsniveau GRIP 4 

geweest. Voor de gemeente betekende dit dat we de handhaving van 

de (landelijke) maatregelen ter hand moesten nemen. Dit vroeg veel 

inzet voor de BOA’s waardoor we qua handhaving veel wat gepland 

stond niet konden uitvoeren. Als gemeente hebben we op het niveau 

van bestuur, secretarissen en ambtelijk (veiligheid en communicatie) 

vol ingezet op samenwerking binnen de regio. Dat heeft geleid tot een 

sterke verbondenheid. 

De pandemie heeft ook geresulteerd in een andere werkwijze bij het 

toezicht op brandveiligheid. Een deel is door middel van zelfchecks 

door bedrijven uitgevoerd. Potentieel een mooie extra tool op de 

bestaande aanpak. 

Met betrekking tot woonoverlast, huiselijk geweld en dergelijke hebben 

we geen significante toename gezien in 2020. Wel hebben we veel 

inzet gehad op jeugd. Zowel de BOA’s, politie als de intensieve 

jeugdcoach hebben veel tijd en aandacht aan deze groep gegeven. 

In 2020 is er een evaluatie uitgevoerd met betrekking tot de BOA’s. Op 

basis van de evaluatie is een toekomstvisie vastgesteld. Een van de 

eerste acties die is uitgevoerd is het in eigen dienst nemen van de 

BOA’s. 

Duurzaamheid 

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

energiebesparende maatregelen te nemen. Op onze website staat een 

nieuwe opzet van de duurzaamheidsinformatie. Er was een wijkactie in 

Boveneind en een warmtesafari in Kortland-Zuid gecombineerd met 

een inkoopactie voor isolatie. Particuliere woningeigenaren konden 

voor 10 euro een WoonWijzerBox aanschaffen ter waarde van 100 

euro. Door 1.394 inwoners is hier gebruik van gemaakt. 

De eerste editie van de Krimpense Klimaatweken vond plaats. Hoewel 

vanwege het coronavirus niet alle activiteiten door konden gaan waren 

er allerlei activiteiten voor jong en oud. Denk aan digitale 

informatieavonden over isoleren en het vergroenen van tuinen. En een 

kleurwedstrijd, ontdektocht, crazy 88 en afvalprikken voor kinderen. 

De pilot met de Airturb heeft vertraging opgelopen. Net voor de 

plaatsing van de Airturbs bleek uit andere testlocaties dat de 

bijgeleverde omvormer niet voldeed. Airturb heeft, onder andere met 

TNO, een nieuwe omvormer ontwikkeld waardoor we alsnog tot 

plaatsing over kunnen gaan en de pilot verder uit gaan voeren. 

Er zijn enthousiaste inwoners gevonden die met elkaar onze eerste 

lokale energiecoöperatie Energiek Krimpen opgericht hebben. Een 

eerste zonnedak is in voorbereiding. Op het gebied van wind lijkt 

alleen de oostelijke locatie nog kansrijk. Aangezien zich nog geen 

marktpartij gemeld heeft is er een businesscase opgesteld om de 

kansrijkheid van deze locatie te onderzoeken. De uitkomst toetsen we 

op dit moment. 

In de regio Rotterdam en Den Haag hebben we onze input geleverd 

aan de regionale energiestrategie (RES). De concept RES is 

opgeleverd en eind juni heeft de raad acht wensen en bedenkingen 

geformuleerd. Deze aandachtspunten zijn meegenomen in de 

uitwerking van de concept RES naar de RES 1.0. De RES 1.0 ligt in de 

eerste helft van 2021 voor ter besluitvorming. 
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Beheer en onderhoud 

Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is in 2020 

uitgevoerd conform planning ondanks de coronamaatregelen. Juist het 

grote belang van een schone, hele en veilige leefomgeving is 

afgelopen jaar extra gebleken. Door de coronamaatregelen werd er 

intensief gebruik gemaakt van de openbare ruimte, van ommetjes tot 

sportactiviteiten in de openbare ruimte. Er zijn bij het Team Beheer en 

Onderhoud afgelopen jaar nagenoeg hetzelfde aantal meldingen 

binnengekomen als in 2019 (5579 in 2020, 5551 in 2019). De schouw 

is in juni en september 2020 uitgevoerd. Uiteraard naast de technische 

en/of visuele inspecties die we op verschillende disciplines uitvoeren. 

De uitvoering van riolering- en herstraatprojecten heeft in 2020 zijn 

vervolg gekregen. In de meer wijkgerichte aanpak in Oud-Krimpen en 

Langeland, maar ook rond winkelcentrum de Korf, Meerkoetflat en in 

de omgeving van de Vincent van Goghlaan. Klimaatadaptatie en 

biodiversiteit maakt nadrukkelijk onderdeel uit van planvoorbereiding 

en uitvoering. 

Klimaatadaptatie 

Zoals gezegd maakt klimaatadaptatie deel uit van de riolerings- en 

herstraatprojecten. Een mooi zichtbaar voorbeeld zijn de groene, 

waterdoorlatende parkeerplaatsen die we in projecten realiseren. 

Gezien de lage ligging van woningen in Oud-Krimpen is 

klimaatadaptatie een uitdaging voor wijkbewoners en de gemeente. In 

een vroeg stadium zijn wij al met bewoners in gesprek via ontwerp- of 

klankbordgroep. 

De risicodialoog klimaatadaptatie is in 2020 verder uitgewerkt door 

gesprekken te voeren met verschillende stakeholders en een BOT-

sessie met de gemeenteraad. 

Mobiliteit en bereikbaarheid 

Vanuit de promotie van duurzame mobiliteit is een Velocomfort 

gerealiseerd tussen de Algerabrug en de IJsseldijk. Dit maakt het 

gebruik van deze trap voor fietsers eenvoudiger en draagt bij aan het 

gebruik van de fiets. 

Er is veel gedaan in de verdere voorbereiding en uitvoering van het 

project ‘De Grote Kruising’, waaronder het verleggen van de 

wisselstrook, realisatie van de voetgangersoversteek Buys 

Ballotsingel, kruising Nieuwe Tiendweg/Van Ostadelaan en de start 

met nieuwe haltes voor openbaar vervoer langs de C.G. Roosweg. 

Ouverturelaan 

Het college heeft besloten om het voorstel uit het burgerinitiatief te 

volgen door in eerste instantie een verplichte rijrichting op het 

kruispunt Ouverturelaan – Vijverlaan en het kruispunt 

Krimpenerbosweg – Hoge Vijver in te stellen in de ochtend en 

avondspits. 

Tevens zetten we de al eerder besloten maatregelen (aanbrengen as-

markering en omdraaien rijrichting zijstraten) in gang. 

Een ander onderdeel van het burgerinitiatief was het voorstel om de 

dieselbussen die rijden op buslijn 96 en buslijn 97, die beiden ook over 

de Ouverturelaan rijden, te laten vervangen door minder vervuilende 

bussen. Inmiddels heeft het college hier aandacht voor gevraagd bij de 

MRDH. 

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een toezegging van de MRDH dat 

er vanaf eind 2021 op beide buslijnen met zogenaamde zero 

emissiebussen gereden wordt. 
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De invulling voor de geluidsisolerende maatregelen van de 

Ouverturelaan werken we uit. De raad heeft in 2020 € 45.000 

vrijgemaakt voor aanpassingen aan 30 woningen, dit bedrag is 

doorgeschoven naar 2021.

Tussenevaluatie verkeer en vervoervisie 

De gemeenteraad heeft recent ingestemd met de herziening van de 

verkeer- en vervoervisie Krimpen aan den IJssel met geactualiseerd 

uitvoeringsplan. De aanpassingen van deze herziening betreffen 

vooral de analyses en inzichten op het gebied van verkeersveiligheid, 

fietsverkeer, verbetering van de verkeersafwikkeling rondom ‘Grote 

Kruising’, parkeernormering centrumgebied en actualisatie van het 

uitvoeringsplan. 

De visie bevat doelen en maatregelen op het gebied van mobiliteit in 

de gemeente. Een doel van de visie is het in goede banen leiden van 

de mobiliteit met als uiteindelijke doel een bereikbaarder, veiliger en 

leefbaarder Krimpen aan den IJssel te realiseren. Daarnaast bevat het 

document diverse toetsingskaders. Deze gebruiken we om verzoeken 

te beoordelen. Daarnaast maken we een uitvoeringsplan in de vorm 

van concrete maatregelen. Daarbij is aangegeven op welke termijn 

uitvoering te verwachten is en is de impact van de maatregel bepaald. 

Omgevingswet 

De invoering van de Omgevingswet is al diverse keren uitgesteld. De 

inwerkingtreding is nu voorzien per 1 januari 2022, maar ook die datum 

is nog niet in beton gegoten. Zo zijn de implementatie van het Digital 

Stelsel Omgevingswet en de uitvoeringskosten nog een bottleneck.  

Onze gemeente bereidt zich voor aan de hand van het overzicht 

‘Minimale acties Omgevingswet’. Het gaat dan om de zaken die 

juridisch verplicht zijn en om zaken die in de bedrijfsvoering van ons 

lokale Omgevingsloket noodzakelijk zijn. 

Op grond van welk beleid/afspraak handelen we? 
 Integraal Veiligheidsplan 2018-2022

 Duurzaamheidsvisie

 Verkeer- en vervoervisie

 Structuurvisie en bestemmingsplannen

 Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 

 Groenstructuurplan, Groenbeleid- en beheerplan

 Nota Biodiversiteit

 Stedelijk waterplan, Gemeentelijk Rioleringsplan, 

Grondwaterzorgplan en Beheerplan Water

 Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte

 Algemene Plaatselijke Verordening 

 Nota Grondbeleid 
 Beleids- en beheerplan Kunstwerken 

Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? 
Veiligheid

 Openbare orde en veiligheid

 Jaarverslag Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

o Komt jaarlijks aan het einde van het tweede kwartaal uit 

 Jaarverslag Politie Eenheid Rotterdam 

o Komt jaarlijks aan het einde van het tweede kwartaal uit 

 Jaarverslag Milieudienst DCMR 

o Komt jaarlijks in het tweede kwartaal uit 

 Op grond van artikel 7.7 van het Besluit omgevingsrecht

rapporteert het college periodiek aan de gemeenteraad over 

onder andere: 

o het bereiken van de doelen in het handhavingsbeleid 

o de uitvoering van de voorgenomen activiteiten 
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Duurzaamheid 

 Duurzaamheid 

 https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/ 

Beheer en onderhoud

 Woon- en leefklimaat

 Burgerperspectief

o Woon- en leefklimaat 

 Schouw openbare ruimte (rapport van Bureau Tuin en 

Landschap (BTL)) 

Ruimtelijke ontwikkeling 

 Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 

 Ruimte en mobiliteit
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Wat heeft het gekost? 

Woon- en leefomgeving
Begroting 

2020

Begroting 

na wijziging

Rekening 

2020

Lasten

Veiligheid 2.000 2.174 2.170

Duurzaamheid 198 471 452

Mobiliteit en bereikbaarheid 310 302 268

Beheer en onderhoud 4.638 4.566 4.548

Ruimtelijke ontwikkeling 1.425 2.059 911

Totaal lasten 8.570 9.571 8.348

Baten

Veiligheid 3 3 3

Duurzaamheid 4 187 185

Mobiliteit en bereikbaarheid 2

Beheer en onderhoud 263 315 495

Ruimtelijke ontwikkeling 1.078 1.751 1.522

Totaal baten 1.349 2.256 2.208

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -7.221 -7.315 -6.140

Resultaatbestemming -1.275 -1.311 -2.236

Gerealiseerd resultaat -8.496 -8.626 -8.377
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Incidentele posten
Lasten 

2020

Baten               

2020

Reserve-

mutaties

Geluidsonderzoek Algerabrug 28 28

Duurzaamheid (warmtevisie en windenergie) 40 40

Warmtesafari 25 25

Airturbs 22 22

Incidenteel coronabudget (corona) 47

Openbare orde en veiligheid (corona) 59

Diversen (corona) 5

Tussentijdse winstneming grex 609 -609

Totaal programma 2 Woon- en leefomgeving 227 609 -494

Investeringen
Begroot 

t/m 2020

Rekening 

2020

Geboekt 

t/m 2020

Grote kruising N210 - voorbereiding en start werk 15.123 5.527 7.781

Vervanging koppelkabel CG Roosweg 50 14 50

Vervanging slagbomen, wegmarkering, roodlichtcam. 245 17

LED-verlichting Stormpolder en Oud-Krimpen 802 4 698

Kosten bruggen 2020 127 112 112

Geluidshinder Algeracorridor (krediet 2021) 50 50

Vervanging snelheidsdisplays en toeristische wegw. 27

Vervanging ponton/aanlegsteiger Waterbus 45 2 2

Vervanging toplaag aanbrug Algerabrug 132 56 56

Kosten herstrating 10.929 3.549 10.456

Vervanging WACO-duikers 374 70 70

Installaties en verlichting fonteinen 22 4

Baggeren en monitoring waterkwaliteit 25

Totaal programma 2 Woon- en leefomgeving 27.901 9.383 19.296

Programma 2 Woon- en leefomgeving
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Verschillenanalyse per programma 

Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000
Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ nadeel

Lasten Programma 2 Woon- en leefomgeving

Veiligheid 4 Voordeel

Duurzaamheid 19 Voordeel

Mobiliteit en bereikbaarheid 34 Voordeel

Beheer en onderhoud 18 Voordeel

Ruimtelijke ontwikkeling

De lasten voor het woonrijpmaken van de grondexploitaties 

Prinsessenpark en Meerkoetstraat vielen lager uit dan geraamd 

(circa € 580.000). 

Voor Meerkoetstraat en De Wilgen tussentijdse winstneming 

(circa 608.000).

Door de vertraagde verkoop van de laatste kavel in het project De 

Wilgen (zie Baten) wordt een lager bedrag geactiveerd 

(€ 247.000).

Daar staat tegenover dat er meer voorbereidingskosten zijn 

gemaakt voor groene projecten (-€ 200.000).

1.147 Voordeel

Baten Programma 2 Woon- en leefomgeving

Veiligheid

Duurzaamheid -2 Nadeel

Mobiliteit en bereikbaarheid 2 Voordeel

Beheer en onderhoud

Er zijn extra opbrengsten gegenereerd door de verkoop van 

tuingronden (€ 108.000) en binnen het straatwerk door 

werkzaamheden kabels en leidingen (€ 78.000).

181 Voordeel

Ruimtelijke ontwikkeling

De verkoop van de laatste kavel in het project De Wilgen (De 

Twee Sluizen) was eind 2020 nog niet geheel afgerond 

(-€ 247.000).

-229 Nadeel
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Indicatoren 

* Aantal diefstallen uit woningen: Raadsinformatiebrief 16 maart 2021. 

Basisset indicatoren programma 2 Woon- en leefomgeving Jaarrekening 2020 Jaartal Begroting 2020 Jaartal Bron

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. 0,30 2019 0,70 2018 Waarstaatjegemeente

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. 2,40 2019 2,60 2018 Waarstaatjegemeente

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners* 0,70 2019 0,50 2018 Waarstaatjegemeente

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. 3,70 2019 3,10 2018 Waarstaatjegemeente

Hernieuwbare elektriciteit 3,50% 2018 2,20% 2017 Waarstaatjegemeente

De gemiddelde WOZ waarde van woningen in de gemeente € 265.000 2020 € 228.000 2017 Waarstaatjegemeente

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen 8,50 2019 1,10 2016 Waarstaatjegemeente

Demografische druk (groene + grijze druk tov 20-65 jr) 93,00% 2020 91,80% 2019 Waarstaatjegemeente

Woonlasten éénpersoonshuishouden 813 2020 754 2019 Waarstaatjegemeente

Woonlasten meerpersoonshuishouden 904 2020 837 2019 Waarstaatjegemeente
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Lokale indicatoren programma 2 Woon- en leefomgeving Jaarrekening 2020 Jaartal Begroting 2020 Jaartal Bron

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

Staat van de buurt

Heel (78%) Schoon (62%) 

Begaanbaar (67%) Groen 

(55%)

2018 Burgerpeiling

Waardering van de buurt als leefomgeving 7,94 2018 Burgerpeiling

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

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

Het geregistreerd aantal misdrijven in de gemeente 720 2019 670 2018 CBS

Aantal milieuklachten 246 2019 DCMR

Aantal woningen met energielabels A t/m C

70,20% (2.920, van de in 

totaal 4.158 sociale 

huurwoningen van 

QuaWonen)

2020

60,37% (2.512, van de in 

totaal 4.161 woningen van 

QuaWonen)

2018
QuaWonen (alleen 

huurwoningen)

Aantal wegvoertuigen geregistreerd in Krimpen aan den IJssel 19.909 2020 19.610 2019 CBS

Kwaliteitsbeeld verharding
92% minimaal 

kwaliteitsniveau (veilig)
2020

95% minimaal 

kwaliteitsniveau
2019

Kwaliteitsmeting Idverde 

Advies

Slaagkans op de woningmarkt 0,90% 2018
Monitor 

Woonruimtebemiddeling 2019

(% sociale) huurwoningen verdeeld in segmenten
95,7% sociale huur           

4,3% vrije sector huur
2020

86,7% sociale huur                 

13,3% markthuur 
2017

4 woningcorporaties: 

QuaWonen, Mooiland, SOR en 

Havensteder

Slaagkans starters op de woningmarkt 0,70% 2018
Monitor 

Woonruimtebemiddeling 2019

% sociale huurwoningen

34,5% (4.366 sociale 

huurwoningen van 

corporaties; totale 

woningvoorraad: 12.648)

2020

35,9% (4150 soc. huur 

van corporaties, 280 soc. 

huur van particulieren, 

totale woningvoorraad: 

12.350)

2017

4 woningcorporaties: 

QuaWonen, Mooiland, SOR en 

Havensteder

Verdeling aantal woningen in huur- en koopwoningen
4.860 huur                     

7.493 koop
2018

Eigen gegevens (WOZ 

bestand)

Gemiddelde inschrijfduur huurwoningzoekenden 66 maanden 2018
Monitor 

Woonruimtebemiddeling 2019

% uitrukken van de brandweer binnen de normtijd 10 van de 12 op tijd. 83% 2020 100% 2019
Veiligheidsregio Rotterdam 

Rijnmond

% uitrukken ambulance binnen normtijd
765 van de 863 op tijd. 

89%
2020 86% 2019

Veiligheidsregio Rotterdam 

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

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

We maken ons sterk voor een kleurrijk Krimpen: gelijkheid, 

verdraagzaamheid en diversiteit hebben we hoog in het vaandel staan. 

Onze samenleving biedt ruimte aan alle inwoners om hun leven naar 

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

culturele achtergrond, gender, inkomen, talent of beperking. 

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

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

vormen het smeermiddel van onze lokale samenleving. Het verbindt 

mensen, generaties en organisaties. Wij vinden een breed en 

gevarieerd aanbod dat toegankelijk is voor alle inwoners heel 

belangrijk. Kunst en cultuur dragen bij aan de ontwikkeling van 

kinderen, het welzijn van ouderen en aan de aantrekkelijkheid en 

leefbaarheid van onze gemeente. Doordat aanbieders van zowel sport 

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

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

als onderwijs, leefbaarheid, zorg en werken en ondernemen. 

Wonen in Krimpen aan den IJssel betekent wonen in een 

aantrekkelijke, van de regio Rotterdam deel uitmakende gemeente met 

een gevarieerd aanbod aan woningen, winkels, scholen en andere 

voorzieningen. Maar ook genieten van de groene Krimpenerwaard én 

profiteren van de goed bereikbare stedelijke voorzieningen van 

Rotterdam. 

Om Krimpen aantrekkelijk te houden voor jonge gezinnen bieden wij 

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

basisvoorzieningen als onderwijsgebouwen en 

binnensportaccommodaties op een goed kwaliteitsniveau te realiseren 

en toekomstbestendig te bouwen. 

Krimpen moet in alle opzichten interessant blijven voor (potentiële) 

werkgevers. Daarom investeert de gemeente in een goede 

detailhandelsstructuur en aantrekkelijke bedrijventerreinen. 
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Speerpunten in 2020
Speerpunt Label Toelichting 

Onderwijshuisvesting 

Uitwerking plan Octaaf/Mozaïek conform IHP. Er is in 2020 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om een keuze te 

kunnen maken of de beste optie voor de toekomst vernieuwbouw of 

nieuwbouw is. Dit onderzoek en de rapportage hierover is gereed. Keuzes 

moeten we nog maken. In samenwerking met de betrokkenen stellen we op 

basis van de keuze van vernieuwbouw of nieuwbouw een concreter 

projectplan voor het Octaaf/Mozaïek op. 

Uitwerking plan Groeiplaneet conform IHP.

Realisatie uitbreiding Rudolf Steiner school. Het initiële ontwerp van de uitbreiding is rond de zomer van 2020 

aanbesteed door het schoolbestuur. Het ontwerp bleek in relatie tot het 

budget te ambitieus. Het ontwerp is aangepast op het budget op dusdanige 

wijze dat het ook nog past binnen de behoefte en wens van de school. Voor 

dit ontwerp is december 2020 de omgevingsvergunning aangevraagd. Deze 

is inmiddels verleend en de bouw start in het tweede kwartaal van 2021.  

Recreatie/toerisme 

Afronden van de nog resterende projecten van het 

Groenalliantie-programma Kwaliteitsimpuls 

Krimpenerwaard. 

Ontwikkeling van een richtinggevend en kaderstellend 

Ontwikkel- en Beheerplan voor de Groenalliantie. 

Sport 

Opstellen van een sportagenda 2020-2024. Stellen we in 2021 op. 

Opstellen van een lokaal sportakkoord. 

Realisatie van freerunpark/calisthenics. Voorbereiding is gestart en komt tot uitwerking in 2021. 

Cultuur 

Uitvoering van de cultuurnota. Loopt van 2020-2023. 
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Wonen 

Participatie in nieuwe beleidsontwikkeling binnen het 

Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam: een 

nieuwe verordening woonruimtebemiddeling, een nieuwe 

bestuursovereenkomst en een nieuwe regionale 

woonvisie. 

We stellen een nieuwe lokale woonvisie vast.

Economie 

Uitvoering en updaten van de economische agenda. Uitvoering vindt continue plaats. Het updaten is nog niet afgerond. 

Actualisatie van de detailhandelsvisie. Vanwege de coronacrisis heeft dit achterstand opgelopen.  

Herontwikkeling van de Stormpolderdijk. Kan pas starten als er duidelijkheid is over de bodemsanering.  

Doorontwikkeling van het digitale ondernemersloket.

Wat is er gebeurd? 
Jeugd / Onderwijs 

Na vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is in 2020 een 

start gemaakt met de meeste projecten die gepland staan in de 

periode tot en met 2025. De projecten bevinden zich in verschillende 

fasen. Sommige projecten naderen de realisatiefase (zoals de 

uitbreiding van de Rudolf Steiner school). De meeste projecten 

bevinden zich in de fase van planvorming (zoals de 

Groeiplaneet/Populier, het Octaaf/Mozaïek en het Kompas/gymzaal 

Tuinstraat). Ten slotte zijn er ook projecten waar er een start is 

gemaakt met verkennende gesprekken (Koelmanschool en 

Groenendaal). Met alle betrokken partners spreken we intensief en 

werken we samen. Hierdoor zijn inzichten en vragen naar boven 

gekomen of een andere vorm van uitvoering van de plannen van de 

binnensportaccommodaties niet beter past bij de wensen van de 

uiteindelijke gebruikers. Deze vraag is eind 2020 opgepakt. 

Naar aanleiding van de wens van de schoolbesturen van het Driestar 

en Wartburg college om een school voor Voortgezet Onderwijs in de 

gemeente Krimpen aan den IJssel te stichten is er een onderzoek 

gestart om deze wens te kunnen beoordelen op financiële, ruimtelijke 

en inhoudelijke aspecten. 

Recreatie/toerisme 

Binnen de mogelijkheden van de coronamaatregelen is de 

planvorming voor (als opvolger van de Kwaliteitsimpuls) het 

Ontwikkelplan opgestart. Dit plan geeft richting en kaders aan/voor het 

strategisch en tactisch handelen van het bestuur van de Groenalliantie.  

Om de overlast van het uitlaten van honden in de gebieden van de 

Groenalliantie tegen te gaan, is er in 2020 een concept-

hondenverordening opgesteld. In aansluiting hierop stellen we per 

beheergebied een zoneringsplan op. De definitieve besluitvorming 

over de hondenverordening en de zonering vindt naar verwachting 

medio 2021 plaats. 
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Met als doel het toekomstbestendig maken van de begroting van 

Groenalliantie, zijn tussen Groenalliantie en de provincie Zuid-Holland 

(die in 2018 uit de Groenalliantie is gestapt) in 2020 gesprekken 

gestart om helderheid te krijgen over de financiële gevolgen van de 

uittreedovereenkomst voor Groenalliantie op de wat langere termijn. 

Sport 

In het in 2020 ondertekend Krimpens Sportakkoord staat beschreven 

hoe de betrokken organisaties hieraan willen werken met behulp van 

een actieplan. Er is ondersteuning geweest voor de sportverenigingen 

ten tijde van de coronapandemie inclusief de mogelijkheid geboden tot 

een financiële ondersteuning. 

Cultuur 

De uitvoering van de cultuurnota heeft geleid tot het verbeteren van de 

culturele agenda en de website www.uitagendakrimpen.nl. De 

behoefte naar een papieren uitagenda kreeg vorm in de cultuurgids 

2020. De twee onderzoeken (beleving evenementen, exploitatievorm 

De Tuyter) zijn in gang gezet. De culturele instellingen hebben 

ondanks de corona epidemie zoveel mogelijk culturele activiteiten door 

laten gaan. De culturele basisinfrastructuur is met gemeentelijke en 

provinciale financiële ondersteuning in stand gehouden. 

Met de Historische Kring zijn gesprekken gevoerd over 

onderhoudsmaatregelen en mogelijke participatie bij het beheer van de 

buitendijkse begraafplaats aan de IJsseldijk. Deze gesprekken hebben 

geresulteerd in een plan van aanpak en ondertekening van een 

intentieovereenkomst met de Historische Kring. 

Wonen 

Er zijn 55 nieuwe woningen opgeleverd: 40 appartementen sociale 

huur (Meerkoetflat), 8 eengezinswoningen koop (Veld en Beemd) en 7 

eengezinswoningen koop (De Wilgen). 

De nieuwe woonvisie is vastgesteld. Tijdens de ontwikkeling van de 

nieuwe woonvisie is op onderdelen gestart met de uitwerking, zoals 

‘sturen op maximaal 25% lokale voorrang’ en starten met een ‘pilot 

leefbaarheid’. Toegezegd is dat ‘aanpassing van de Verordening 

Starterslening’ één van de eerste onderwerpen is die in 2021 worden 

opgepakt. 

Eind 2020 hebben we, samen met QuaWonen en de Stichting 

Huurdersbelang Krimpen aan den IJssel e.o., de bestaande 

prestatieafspraken wonen, zorg en welzijn 2019-2023 aangevuld en 

aangescherpt. 

Economie 

Het jaar 2020 is een pittig jaar geweest voor een groot aantal 

ondernemers. We hebben als gemeente gedaan wat binnen onze 

mogelijkheden lag om met onze ondernemers in contact te zijn en te 

blijven, ze te steunen en tegemoet te komen. Op een aantal momenten 

hebben we de noodzaak om coronamaatregelen na te leven moeten 

benadrukken. 

We zijn gestart met het opstellen van een nieuwe detailhandelsvisie. 

Onder de huidige omstandigheden een enorme uitdaging, maar ook 

een bittere noodzaak. We integreren een horecastructuurvisie in de 

detailhandelsvisie. Deze hadden we niet eerder. 

De provincie ondersteunt ons met een expert/belangenbehartiger op 

het gebied van winkelgebieden. Hij ondersteunt ons bij de aanpak van 

de Crimpenhof. Ook hebben we van de provincie subsidie ontvangen, 
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waarmee we het Kadaster opdracht hebben gegeven om met de 

vastgoedeigenaren op de Crimpenhof te werken aan een 

gemeenschappelijk gedragen toekomstvisie van het winkelcentrum. 

Op de Stormpolder voeren we een verduurzamingsproject uit, het doel 

is tweeledig: enerzijds het verduurzamen van het bedrijventerrein, 

anderzijds het vergroten van de organisatiegraad. Gedurende een jaar 

stellen we een gebiedsmanager aan om het project op te zetten en ‘de 

bal aan het rollen te brengen’. 

Met financiële steun van de MRDH voeren we een 

haalbaarheidsonderzoek uit. We onderzoeken welke kansen er liggen 

om op het bedrijventerrein de Stormpolder(dijk) de maritieme sector te 

versterken. 

We zijn in de regio actief binnen diverse samenwerkingsverbanden en 

netwerken. Binnen de MRDH nemen we onder andere deel aan 

ambtelijke overleggen over ‘economisch vestigingsklimaat’, 

‘bedrijventerreinen’’, ‘sterker uit de crisis’ en ‘digitalisering / 5G’. We 

hebben een sterke basis om de belangen van Krimpen aan den IJssel 

in de regio te behartigen. 

Winkelleegstand 

De leegstand is in 2020 afgenomen van 20,9% naar 18,1%. Daarmee 

is de leegstand in Krimpen aan den IJssel hoger dan gemiddeld in de 

regio; 15,8%. De daling in de leegstand komt voornamelijk doordat 

(nog) leegstaande winkelpanden in De Korf zijn verhuurd. Ook lijken 

de effecten van de coronacrisis zich vooralsnog niet te vertalen in een 

stijgend aantal faillissementen en daaruit voortvloeiende leegstand. 

Op grond van welk beleid/afspraak handelen we? 
Jeugd 

 Integraal Huisvestingsplan 2019 – 2023 
 Speelruimtebeleidsplan 2018-2022 en het 

uitvoeringsprogramma speelruimte 2019-2022 

Recreatie/toerisme 

 Begroting 2020 van Groenalliantie 
 Groenalliantie-Uitvoeringsplan Kwaliteitsimpuls 

Krimpenerwaard 

Sport 

 Sportagenda 2015-2019 en Lokaal sportakkoord

Cultuur 

 Cultuurnota 2019-2022

Wonen 

 Woonvisie 2009-2030 ‘Goed wonen tussen wereldstad en 
Groene Hart’

 Prestatieafspraken wonen, zorg en welzijn 2019-2023 
 ‘Dat spreken we af!’: Woningmarktstrategie en Woonvisie 

Regio Rotterdam 2014-2020

Economie 

 Detailhandelsvisie 

 Stormpolder 

 Uitvoeringsagenda Economie 
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Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? 
Jeugd

 Onderwijs 
 Kinderen in tel

Maatschappelijke ondersteuning 

 Stapelingsmonitor 

Recreatie/toerisme 

 Jaarverslag Groenalliantie 

Sport 

 Burgerpeiling (Woon- en leefklimaat) 
 Rapportages Sport en gemeente, sportmonitor
 “Gezondheid in kaart”, 4-jaarlijkse rapportage GGD

Cultuur  

 Uitvoeringsagenda Cultuurnota

Wonen 

 Wonen 
 Jaarlijkse herijking van de prestatieafspraken 

Economie 

 Lokale economie 
 Sturingsanalyse lokale economie 
 Banen en vestigingen 
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Wat heeft het gekost? 

Samenleven
Begroting 

2020

Begroting 

na wijziging

Rekening 

2020

Lasten

Jeugd 1.476 1.448 1.352

Maatschappelijke ondersteuning 141 128 125

Recreatie en evenementen 1.323 1.245 1.235

Sport 1.551 1.582 1.572

Cultuur 2.527 2.501 2.476

Wonen 65 76 70

Economie 209 240 233

Totaal lasten 7.293 7.220 7.062

Baten

Jeugd 403 293 320

Maatschappelijke ondersteuning 36 25 25

Recreatie en evenementen 271 187 191

Sport 75 71 75

Cultuur 550 613 600

Wonen

Economie 104 116 135

Totaal baten 1.439 1.304 1.346

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -5.854 -5.916 -5.716

Resultaatbestemming -27 10 9

Gerealiseerd resultaat -5.881 -5.906 -5.707
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Incidentele posten
Lasten 

2020

Baten               

2020

Reserve-

mutaties

Onderzoek evenementen 10

Overheveling cultuurnota (BW januari) 21 21

Volksfeesten (corona) -19 -14

Kunst (corona) 38 25

Tuyter (corona) 1 -34

Markt (corona) -6

Woonvisie 12 12

Totaal programma 3 Samenleven 63 -29 33

Investeringen
Begroot 

t/m 2020

Rekening 

2020

Geboekt 

t/m 2020

Diverse inventaris de Tuyter 170 10 10

Akoestische voorzieningen de Tuyter 300 188 284

Sloop gebouw 't Onderdak 360 329 342

Vervanging ballenvangers 15

Aanleg padelbanen TCK 120 2

Groot onderhoud hekwerk, bestrating, etc. TVL 224 143 143

Aanleg free-run-park 40

Vervanging skateboardbaan 40

Aanpassing speelplaatsen n.a.v. 

uitvoeringsprogramma speelruimte
1.066 292 292

Voorbereidingskrediet uitvoering IHP 1.000 33 33

Uitbreiding R. Steiner en Mozaiek 1.012 785 838

Onderwijshuisvesting OBS Groeiplaneet 1.145

Totaal programma 3 Samenleven 5.492 1.781 1.945

Programma 3 Samenleven



33 

     Programma 3 Samenleven 

P € § B 

Verschillenanalyse per programma 

Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000
Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ nadeel

Lasten Programma 3 Samenleven

Jeugd

Er is sprake is van een te hoge raming in de begroting in 2020. Dit 

komt doordat een hogere beschikking van het Rijk voor 

Onderwijsachterstandenbeleid budgetneutraal is verwerkt in 2020, 

terwijl de uitgaven eigenlijk al op orde waren. Alleen het verhogen 

van de inkomsten had daarom voldoende geweest (32.000).

Daarnaast was minder budget voor subsidie aan peuterspeelzalen 

benodigd dan beschikbaar was in 2020 (79.000).

Het restant betreft een aantal kleine verschillen (-15.000).

96 Voordeel

Maatschappelijke ondersteuning 3 Voordeel

Recreatie en evenementen 10 Voordeel

Sport 10 Voordeel

Cultuur 25 Voordeel

Wonen 6 Voordeel

Economie 7 Voordeel

Baten Programma 3 Samenleven

Jeugd 28 Voordeel

Maatschappelijke ondersteuning

Recreatie en evenementen 4 Voordeel

Sport 4 Voordeel

Cultuur -12 Nadeel

Wonen 

Economie 19 Voordeel
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Indicatoren 
Basisset indicatoren programma 3 Samenleven Jaarrekening 2020 Jaartal Begroting 2020 Jaartal Bron

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

12-18 jaar
60 2019 59 2018 Waarstaatjegemeente

Functiemenging (verhouding tussen banen en woningen) 43,50% 2019 43,30% 2018 Waarstaatjegemeente

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

van 15-64 jaar
113,40 2019 112,80 2018 Waarstaatjegemeente

Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 1,9% 2019 1,8% 2018 Waarstaatjegemeente

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

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

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar 557,40 2019 550,90 2018 Waarstaatjegemeente

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

21 jaar
1,00% 2019 0,63% 2015 Waarstaatjegemeente

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

bijstandsuitkering moet rondkomen.
5,00% 2019 4,62% 2015 Waarstaatjegemeente

Netto arbeidsparticipatie 68,90% 2019 67,10% 2018 Waarstaatjegemeente

% werkloze jongeren in de leeftijd van 16-22 jaar 1,00% 2019 1,22% 2015 Waarstaatjegemeente

Lokale indicatoren programma 3 Samenleven Jaarrekening 2020 Jaartal Begroting 2020 Jaartal Bron

Het percentage inwoners dat zich belemmerd voelt in zijn of haar 

dagelijkse activiteiten door het geven van zorg aan een hulpbehoevende 

naaste

30% 2018 Burgerpeiling

Stapelingsmonitor (aantal huishoudens die gebruik maken van 1 of 

meer van de onderzochte regelingen en voorzieningen in de 

stapelingsmonitor)

2.885 2020 2.380 2018

Waarstaatjegemeente 

(rapportage gemeentelijke 

monitor sociaal domein)

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

schoolgebouwen
2020

6 van de 15 

schoolgebouwen
2017 Synorga/Facilicom

% scholen dat voldoet aan de luchtkwaliteitsnorm 33% 2017 GGD

Aantal actieve deelnemers sportverenigingsleven (aangesloten bij 

sportbond)
 27,1%  2019 24% 2018 monitor sport en gemeenten

Bezettingsgraad sportzalen  74,2%  2019 77% 2018 monitor sport en gemeenten

Aantal kinderen dat lid is van een sportvereniging  40,4%  2019 38% 2018 monitor sport en gemeenten
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Lokale indicatoren programma 3 Samenleven Jaarrekening 2020 Jaartal Begroting 2020 Jaartal Bron

Aantal leningen Fonds Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten 0 2020 0 2018 Eigen gegevens

% leegstand detailhandelsbedrijven 18,10 2020
20,90% van het aantal 

verkooppunten
2019 Locatus

Aantal gesubsidieerde peuterplaatsen en plaatsen Voorschoolse 

Educatie

Gesubsidieerde 

peuterplaatsen: Integraal 

67, VVE in pg 69, VVE in 

kinderopvang 5

2020

Gesubsidieerde 

peuterplaatsen: Integraal 

51, VVE in pg 67, VVE in 

kinderopvang 5

2019
Eigen gegevens (subsidie 

aanvragen)

% jeugdwerkloosheid 1,00% 2019 1,22% 2015
Waarstaatjegemeente (jeugd 

en jeugdhulpverlening)

Aantal deelnemers muziekonderwijs naar leeftijdsgroep en type les 

3.006

(2.478 kennis en oriëntatie 

en 

528 verzelfstandiging)

waarvan 2.685 <21 jaar

en 321 >21 jaar

2019

2.982

(2.496 kennis en 

orientatie),

486 (verzelfstandiging en 

excelleren)

2018 Muziekschool

Aantal lidmaatschappen bibliotheek en geleende boeken per 

leeftijdscategorie (jeugd/volwassenen)

Lidmaatschappen 4.132 

(1.718 volwassen, 2.414 

jeugd). Uitleningen: 

155.843 (154.004 plus 

1.839 dbos)   

2019

lidmaatschappen 4.800 

(1.800 volwassen en 

3.000 jeugd) Uitleningen: 

165.000 (65.000 

volwassen en 100.000 

jeugd)

2018 Bibliotheek

Aantal scholen dat actief gebruik maakt van lessen muziekschool 

4 scholen MOS, 1 school 

Impulsregeling FCP; 

overige scholen 

incidenteel

2019
3 scholen (MOS); overige 

scholen incidenteel
2018 Muziekschool

Aantal individuele leerlingen muziekschool naar leeftijd 

356 waarvan 

249 <21 jaar en 

107 >21 jaar

2019 347 2018 Muziekschool

Waardering voor het winkelaanbod in Krimpen aan den IJssel 6,92 2018 Burgerpeiling
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Hoofdambitie 
We willen dat kinderen en jongeren gezond, veilig opgroeien, hun 

talenten ontwikkelen en zich daarmee kunnen voorbereiden op 

zelfstandig functioneren in onze samenleving. 

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

inzetten op preventie, zodat grote(re) problemen worden voorkomen. 

Immers, voorkomen is beter dan genezen. Preventie levert op de 

langere termijn kostenbesparing op. Daarnaast geeft het ook meer 

kwaliteit van leven. Preventieve voorzieningen en/of maatregelen zijn 

voor iedereen toegankelijk. 

Met KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team staat ons ´sociaal 

domein huis´ sterk en is klaar voor de toekomst. 

Speerpunten in 2020 
Speerpunten Label Toelichting 

Sociaal Domein

Afronding van het proces om te komen tot een beleidsplan 

Sociaal Domein.

Uitvoering van het actieprogramma ‘Doorontwikkeling 

mantelzorg’. 

Uitvoering van het actieprogramma ‘Dementievriendelijke 

gemeente’. 

Uitvoering van het actieprogramma ‘Doorontwikkeling 

vrijwilligerswerkbeleid’. 

Het opstellen en uitvoeren van een actieprogramma 

‘Aanpak personen met verward gedrag’. 

Het opstellen van het actieprogramma ‘Jeugd en 

Onderwijs’. 

Uitvoering van het actieprogramma ‘Preventie’. 

We dragen bij aan de uitvoering van de thema’s uit het 

regionaal preventieakkoord. 

Het opstellen en uitvoeren van het actieprogramma 

‘Armoede en schulden’. 

Het actieprogramma is voorbereid. Vaststelling vindt plaats in de eerste helft 

van 2021. 
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Uitvoering van het plan van aanpak genotsmiddelen 

jeugd. 

Het actieprogramma ‘Jeugd en verleidingen’ is in voorbereiding. De 

verwachting is dat het actieprogramma in de loop van 2021 de formele 

inspraak in kan. 

Thema’s als pesten, discriminatie, seksualiteit, seksuele 

grensoverschrijding en seksuele diversiteit worden, als 

onderdeel van het actieprogramma ‘preventie’ op 

structurele basis besproken met de kinderen en jongeren 

zelf, maar ook met ouders en opvoeders. Dit bereiken we 

met preventielessen, maar ook met ouderavonden en met 

peer2peer (het delen van ervaringen en het leren van 

elkaar in een veilige omgeving).

Wat is er gebeurd? 
Het jaar 2020 stond in het teken van corona waardoor veel activiteiten 

niet door konden gaan. Hiervoor zijn wel goede alternatieven tot stand 

gekomen, zoals het bezorgen van maaltijden, balkongym en geschenk 

Krimpens Kompliment voor vrijwilligers. Speerpunten waren met name 

bestrijden van eenzaamheid en versterken van de natuurlijke 

netwerken (aandacht voor elkaar). Dit gaat verder dan alleen 

eenzaamheid. Het gaat om de inzet op de psychische gesteldheid van 

onze inwoners. 

Het actieprogramma ‘Personen met verward gedrag’ voeren we uit 
binnen de KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team. De S1 
wijkverpleegkundige ging zelfs in coronatijd nog steeds op huisbezoek. 
Bijvoorbeeld bij een melding van een mogelijk verwarde oudere. 

Actieprogramma’s
De actieprogramma’s zoals opgenomen in de speerpunten zijn 
uitgevoerd in 2020 en lopen door in de daaropvolgende jaren.

Ombuigingen 
Logopedische screening 
Op 15 oktober heeft de raad het amendement aangenomen om de 
bezuiniging op logopedische screening vanaf 2021, onderdeel van de 
begroting 2020, ongedaan te maken. Deze ombuiging is daarom 
structureel teruggedraaid. 

Coaching on the Job peutergroepen/ kinderopvang 
In de begroting 2020 is een ombuiging verwerkt voor Coaching on the 
Job voor een bedrag van € 2.000 in 2021 en € 20.000 vanaf 2022 en 
verder. Deze is financieel technisch verwerkt in de begroting. 

Sport preventie 
Vanuit het preventieprogramma 2016-2019 is er jaarlijks een budget 
beschikbaar gesteld voor sport gerelateerde activiteiten in 
het kader van preventie. Vanaf 2019 continueert Synerkri de 
activiteiten aangepast sporten middels hun reguliere werkpakket en 
vervalt de projectsubsidie waarmee we een bezuiniging van € 7.000 
realiseren. Dit is verwerkt in de begroting 2020. 
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Eenzaamheidsprojecten 
In de begroting 2020 was een bezuiniging verwerkt van € 20.000 voor 
eenzaamheidsprojecten. De raad heeft via een amendement bij de 
behandeling van de begrotingswijziging van januari deze ombuiging 
voor 2020 ongedaan gemaakt. Dekking hiervoor is gevonden vanuit 
het budget voor het collegewerkprogramma. In 2020 waren ook nog de 
drie volgende eenzaamheidsprojecten actief: 

- Inloophuis de IJssel (ondersteuning voor inwoners met kanker 
en hun naasten) 

- Café van toen en nu (eenzaamheidsbestrijding onder 
kwetsbare inwoners door het bevorderen van ontmoeting en 
het maken van netwerken 

- Bakkie doen (het bestrijden van eenzaamheid onder inwoners 
met een beperking) 

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

ons kader. 

 VVE Verbeterplan en Uitvoeringsprogramma “Het jonge Kind” 
 Regionaal actieplan Samenwerken aan Preventie  

Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? 
 Jeugd en jeugdhulpverlening 
 Onderwijs 
 Gemeentelijke monitor sociaal domein 
 Gezondheid in kaart (rapportage GGD Rotterdam-Rijnmond 

2018-2021) 
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Wat heeft het gekost? 

Preventie
Begroting 

2020

Begroting 

na wijziging

Rekening 

2020

Lasten

Jeugd 2.756 2.763 2.728

Maatschappelijke ondersteuning 802 629 633

Volksgezondheid 313 288 252

Totaal lasten 3.870 3.680 3.612

Baten

Jeugd 53 53 61

Maatschappelijke ondersteuning 47 59 68

Volksgezondheid

Totaal baten 99 112 129

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -3.771 -3.568 -3.484

Resultaatbestemming 56 56

Gerealiseerd resultaat -3.771 -3.512 -3.428

Incidentele posten
Lasten 

2020

Baten               

2020

Reserve-

mutaties

Volksgezondheid: Minder projecten op scholen 

(corona)
-63

Eenzaamheidsprojecten incidenteel terugdraaien 

ombuiging (CWP)
20 20

Inclusie (CWP) 25 25

Totaal programma 4 Preventie -18 45
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Verschillenanalyse per programma 

Investeringen
Begroot 

t/m 2020

Rekening 

2020

Geboekt 

t/m 2020

Vervanging buitenvoorzieningen jongeren 50 35

Totaal programma 4 Preventie 50 35

Programma 4 Preventie

Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000
Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ nadeel

Lasten programma 4 Preventie

Jeugd 36 Voordeel

Maatschappelijke ondersteuning -4 Nadeel

Volksgezondheid 36 Voordeel

Baten programma 4 Preventie

Jeugd 8 Voordeel

Maatschappelijke ondersteuning 9 Voordeel

Volksgezondheid
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Indicatoren 
Lokale indicatoren programma 4 Preventie Jaarrekening 2020 Jaartal Begroting 2020 Jaartal Bron

Aantal slachtoffers huiselijk geweld 72 2020 74 2017 Politie

Aantal door CJG afgegeven VVE indicaties 53 2020 72 2018 CJG Rijnmond (indicaties)
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Hoofdambitie 
Inwoners die dat nodig hebben, moeten toegang hebben tot de juiste 

ondersteuning en hulp. We bieden die ondersteuning vanuit het 

Krimpens Sociaal Team, zodanig dat we onze Krimpense inwoners in 

hun kracht zetten. Voor de basishulp is geen indicatiestelling nodig. 

We willen geen verwijzingen, maar halen er individuele hulp bij als dat 

nodig is. Ondersteuning en zorg moeten tijdig en op maat beschikbaar 

zijn. 

Speerpunten in 2020 

Speerpunt Label Toelichting 

Sociaal domein 

Afronding van het proces om te komen tot een 

beleidsplan Sociaal Domein. 

Het aanbod is afgestemd op ‘de vraag achter de 

vraag’ en waar mogelijk wordt het aanbod collectief 

en niet individueel ingezet. We willen vroegtijdig 

ondersteunen om te voorkomen dat mensen meer 

last krijgen en uiteindelijk beroep nodig is op duurdere 

individuele voorzieningen. 

We versterken de ondersteuningsmogelijkheden door 

inzet van een mentor uit het eigen netwerk zoals 

Jouw Ingebrachte Mentor(JIM), een maatje of een 

coach. 
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Wat is er gebeurd? 
In 2020 hebben we extra ingezet op lokale casusregie met als doel om 

een beter en lokale aanbod te bieden voor jeugd en volwassenen 

problematiek. Op deze wijze willen we de stijgende kosten van de 

zwaardere hulp temperen. 

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

ons kader. 

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

 Onderwijs

 Gemeentelijke monitor Sociaal Domein



44 

     Programma 5 Basishulp 

P € § B 

Wat heeft het gekost? 

Basishulp
Begroting 

2020

Begroting 

na wijziging

Rekening 

2020

Lasten

Jeugd 1.601 1.583 1.526

Maatschappelijke ondersteuning 587 849 798

Totaal lasten 2.187 2.432 2.325

Baten

Jeugd

Maatschappelijke ondersteuning 47 47

Totaal baten 47 47

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -2.187 -2.385 -2.278

Resultaatbestemming -47 -47

Gerealiseerd resultaat -2.187 -2.432 -2.325



45 

     Programma 5 Basishulp 

P € § B 

Verschillenanalyse per programma 

Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000
Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ nadeel

Lasten programma 5 Basishulp

Jeugd

Aan 1 van de aanbieders van jeugdhulp is minder subsidie 

bevoorschot in verband met het stopzetten van het contract 

(20.000). 

Daarnaast is er minder inzet geweest op casusregie in 2020

(20.000). Doordat de besluitvorming pas in juli is gerealiseerd 

heeft het werven van de nieuwe medewerkers vertraging 

opgelopen.

Het restant betreft een aantal kleine verschillen (17.000).

57 Voordeel

Maatschappelijke ondersteuning

De begroting  voor de ICT werkplekken van het KST en 

Krimpenwijzer is structureel verhoogd op basis van de 

jaarrekening 2019. Er is echter minder gefactureerd in 2020

(30.000). 

Daarnaast is er minder inzet geweest op casusregie in 2020

(20.000). Doordat de besluitvorming pas in juli is gerealiseerd 

heeft het werven van de nieuwe medewerkers vertraging  

opgelopen.

50 Voordeel

Baten programma 5 Basishulp

Jeugd

Maatschappelijke ondersteuning
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Indicatoren 
Lokale indicatoren programma 5 Basishulp Jaarrekening 2020 Jaartal Begroting 2020 Jaartal Bron

Waardering Krimpenwijzer

8,40 2020 >7 2019

Gebaseerd op 

clientervaringsonderzoek 

onderdeel 'contact'. Uitgedrukt 

in een rapportcijfer op een 10 

puntsschaal.

Waardering Krimpens Sociaal Team

7,40 2020 >7 2019

Gemiddelde van score 

clientervaringsonderzoek van 

het KST. Gebaseerd op een 10 

puntsschaal.

Wat is de totale caseload van de casusregisseurs van het KST 613 2020 561 2019 Eigen gegevens
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Hoofdambitie 
Het streven is dat steeds meer mensen in staat zijn hun leven te leiden 

zonder individuele voorzieningen. Laagdrempelige ondersteuning in 

een vroeg stadium kan verergering van problemen voorkomen en er 

voor zorgen dat mensen zichzelf kunnen blijven redden. We realiseren 

ons echter ook dat er altijd inwoners zijn die (tijdelijk of permanent) 

individuele voorzieningen nodig hebben. Voor deze inwoners blijft het 

streven om tijdig en passende hulp in te zetten. 

Vanuit de Jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk voor de hulp, 

zorg, begeleiding en ondersteuning voor kinderen, jongeren en hun 

opvoeders. De gemeente heeft jeugdhulpplicht en komt samen met de 

ouders/verzorgers tot een passende en gerichte ondersteuning. 

De gemeente verstrekt vanuit de Wmo maatwerkvoorzieningen 

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

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

(voorliggende) voorziening, de zelfredzaamheid of participatie kan 

handhaven of verbeteren. Daarmee staat de eigen 

verantwoordelijkheid voorop en is de maatwerkvoorziening altijd 

aanvullend. 

In 2020 zullen ook de Wet verplichte GGZ en de Wet zorg en dwang 

leiden tot een extra druk op de individuele voorzieningen. Er is een 

sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. 

Vanuit de Participatiewet willen we dat iedereen die kan werken werkt 

of naar vermogen een bijdrage levert. Door middel van werkervaring, 

opleiding en/of begeleiding, verkleinen we de belemmeringen bij het 

verkrijgen van werk. Daarbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden en 

talenten van mensen. Daarnaast ondersteunt de gemeente 

werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. 

Als werken niet mogelijk is dan kijken we naar alternatieven. 

Al meerdere jaren is er een tekort op het budget dat van rijkswege 

wordt verstrekt voor de financiering van de uitkeringen. Mede gezien 

de huidige economische situatie is onze ambitie om dit tekort 

gefaseerd terug te brengen tot nul in 2022. 

Per 1 januari 2021 is er een nieuwe Inburgeringswet waarbij de regie 

op inburgering weer bij de gemeente komt te liggen. We streven naar 

een goede voorbereiding in 2020 om per 1 januari 2021 gereed te zijn. 

Een goede voorbereiding zorgt voor een versnelde inburgering en ook 

een versnelde uitstroom uit de uitkering naar werk en/of opleiding. 
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Speerpunten in 2020 
Speerpunt Label Toelichting 

Sociaal Domein 

Afronding van het proces om te komen tot een 

beleidsplan Sociaal Domein. 

We streven naar een heldere scheidslijn tussen de 

uitvoering van de Wmo/Jeugdwet en de Wet 

langdurige zorg. 

Uitvoering van een onderzoek naar complexe 

casuïstiek in de jeugdhulp. 

We versterken de samenwerking met de 

Gecertificeerde Instellingen en de gemeentelijke 

toegang om voor de jeugdigen de meest effectieve en 

efficiënte jeugdhulp in te kunnen zetten. 

In 2020 is een verbeterplan (doorbraakplan) opgesteld voor verbetering 

Gecertificeerde Instellingen. De uitvoering van dit plan zal in 2021 

plaatsvinden. 

Kostenstijging van de voorzieningen proberen te 

beperken door het voorzieningenniveau af te 

stemmen op de wettelijke zorgplicht. 

Regionale aanpak rond de overgang van beschermd 

wonen naar de gemeente per 1-1-2022. 

Uitvoering van het actieprogramma personen met 

verward gedrag. 

Verlaging van het aantal uitkeringsdossiers door actief 

in te zetten op uitstroom naar werk. 

De verlaging van het aantal bijstandsdossiers in 2019 heeft zich als gevolg 

van de coronacrisis niet doorgezet. Het aantal bijstandsdossiers is gestegen 

met 8,5%. 

Het opzetten van de organisatie uitvoering Wet 

Inburgering en het aanbesteden van taaltrajecten. 

Gestart. De Wet Inburgering is uitgesteld naar 1 januari 2022. Aanbesteding 

start in Q1 2021. 
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Wat is er gebeurd? 
Sociaal Domein 

Hulpmiddelen 

Bij de hulpmiddelen zien we hogere kosten. Dit werd vooral 

veroorzaakt door het faillissement van Hulpmiddelencentrum (HMC). In 

2019 waren er serieuze leveringsproblemen waardoor veel 

voorzieningen niet in 2019 zijn geleverd. In 2020 is een inhaalslag 

uitgevoerd waardoor de kosten in 2020 hoger zijn. De hogere kosten in 

2020 zijn dan ook incidenteel. Inmiddels is er een nieuwe leverancier. 

Voor 2021 en verder verwachten we een stabiel verloop. 

Abonnementstarief 

Het abonnementstarief zorgt er voor dat ook in 2020 de kosten van 

met name de hulp bij het huishouden fors blijft stijgen. 

Bestuurlijk is er ook aandacht gevraagd voor het abonnementstarief. 
De voornemens om een proefproces uit te lokken hebben in ieder 
geval geleid tot een reactie. Ook in Den Haag zien ze dat de kosten 
stijgen en vooruitlopend op de verkiezingen denken we hard na over 
oplossingen. Zo is Hugo van der Wal uitgenodigd door de minister om 
samen met hem en de commissie Zorg van de VNG te praten over 
oplossingen en alternatieven. 
Ambtelijk wordt er actief meegedacht in oplossingen. Samen met 
ambtenaren van het ministerie van VWS, BZK, de VNG zit de 
gemeente Krimpen aan den IJssel in een werkgroep om oplossingen 
en alternatieven uit te werken. Hier produceren we een palet aan 
voorstellen die uiteindelijk bij de kabinetsformatie worden gebruikt om 
een politieke keuze te maken. 
Ondanks onze beperkte omvang lijkt het er op dat ons standpunt wordt 

gehoord en dit zal leiden tot actie. 

Jeugd 

De lokale jeugdhulp laat een lichte stijging zien van het aantal klanten 

en de kosten in 2020 zijn nagenoeg gelijk met die van 2019. 

Het aantal klanten met zwaardere regionale jeugdhulp lijkt zich in 2020 

te stabiliseren. 

Het is onduidelijk welk effect corona precies heeft gehad. Na de eerste 

corona golf zagen we een lichte daling. Het lijkt er op dat door diverse 

klanten is gewacht met het aanvragen van zorg tot na de 

zomervakantie. In het derde kwartaal hadden we lokaal nog geen 

signalen dat deze stijging wordt veroorzaakt door het effect van corona 

op kinderen. In de regio Rijnmond werd in het derde kwartaal al wel 

door de GGZ aanbieders aangegeven een effect te zien gerelateerd 

aan corona. In het 4e kwartaal zien we dit effect lokaal ook. 

Problematiek wordt veelal veroorzaakt door depressie klachten. 

De Krimpense strategie waarbij we fors insteken op lichtere lokale 

inzet om uiteindelijke (duurdere) zware jeugdhulp te voorkomen lijkt 

zijn vruchten af te werpen. Wel moeten we rekening houden met de 

vlaktaks systematiek. Deze zorgt er aan het einde van het jaar voor dat 

het overschot niet direct tot uitbetaling komt. Dit voordeel zien we de 

komende jaren door een lagere inleg terug in de begroting. 

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)  
De Tozo was nog niet voorzien bij het opstellen van de begroting 2020. 

Ondernemers met acute financiële problemen door de 

coronamaatregelen kunnen een beroep doen op de regeling. De Tozo-

regeling van het ministerie van Sociale Zaken wordt voor 

IJsselgemeenten uitgevoerd door het Regionaal Bureau Zelfstandigen 

(RBZ) van de gemeente Rotterdam. Per 1 oktober 2020 loopt de derde 

tranche van Tozo. Bij de aanvraag voor Tozo 3 zou getoetst worden op 
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beschikbaar geld. Het Rijk heeft echter besloten om deze aanvullende 

voorwaarde te schrappen, vanwege de extra coronamaatregelen die 

eind september zijn ingevoerd. In plaats daarvan gaat deze 

voorwaarde pas gelden bij Tozo 4, per 1 april 2021. Deze tranche van 

Tozo loopt door tot en met 30 juni. Er is nog niets bekend over een 

eventueel vervolg. 

Financieel verloopt deze regeling budgetneutraal aangezien de kosten 

door een specifieke uitkering van het Rijk worden gedekt. Het restant 

van de middelen uit 2020 nemen we mee naar 2021 (via een 

balansmutatie). 

Participatiewet 

In 2019 daalde het aantal bijstandsdossiers fors. Na de eerste 

lockdown in 2020 is het aantal dossiers fors gestegen in het tweede 

kwartaal. Na een kleine daling in november is het bestand in 

december, na de tweede lockdown weer verder gestegen. In totaal 

zien we een stijging van 8,5% ten opzichte van 2019. De hogere 

instroom is vooral het gevolg van het verlies van werk en het nog niet 

hebben opgebouwd van WW-rechten. Daarnaast wordt de hogere 

instroom veroorzaakt door het einde van de voorliggende voorziening 

en de verhuizing in 2019. De taakstellingen voor beschutwerk en 

garantiebanen zijn behaald. Corona had ook gevolgen voor trainingen 

en re-integratietrajecten. Veel daarvan konden niet of pas later 

plaatsvinden. 

Ombuigingen 

Dyslexie samenwerking 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de diagnose en behandeling van 
jeugdigen met ernstige, enkelvoudige dyslexie in de 
basisschoolleeftijd. Het is een wettelijke taak; stoppen kan niet. Wel 
kan het effectiever en efficiënter. In samenwerking met het onderwijs 

starten we met een preventieve methodiek die de vraag naar 
behandeling terugbrengt. Dit is verwerkt in de begroting en levert een 
besparing vanaf 2022 op van € 10.000. 

Leerlingenvervoer in combinatie met nevenvestiging school voor 
speciaal onderwijs 
In de begroting 2020 is een ombuiging opgenomen met betrekking tot 
het lokaal organiseren van een nevenvestiging voor speciaal 
onderwijs. Als gevolg hiervan verwachten we een daling van de kosten 
voor het leerlingenvervoer van € 21.000 in 2021 oplopend naar             
€ 46.000 vanaf 2022. De nevenvestiging gaat definitief niet door. Op 
basis van het jaarrekeningresultaat 2019 bleek een structurele 
verlaging van het budget mogelijk. 
Deze ombuiging is in 2020 gerealiseerd. 

Aantal uitkeringsdossiers 
Door extra inzet vanuit GR IJsselgemeenten om het bijstandsvolume 
te laten dalen is in de begroting 2020 een ambitieuze verlaging 
verwerkt van het aantal uitkeringsdossiers voor € 230.000 in 2020,      
€ 345.000 in 2021, oplopend naar € 460.000 vanaf 2022. In de 
begrotingswijziging van juni 2020 is de raad geïnformeerd dat het 
invullen van deze ombuiging niet realistisch bleek. De begroting is 
daarom vanaf 2020 meerjarig teruggebracht op een reëel niveau. 
Hierdoor is uiteindelijk een bedrag van € 7.672.000 verwerkt voor de 
verwachte uitgaven BUIG op basis van de Q3 rapportage van GR 
IJsselgemeenten. 

De eindafrekening 2020 van de GR IJsselgemeenten over 2020 
bedraagt € 7.500.300. Onze uitgaven zijn echter hoger dan het 
definitieve budget 2020 dat wij via de specifieke uitkering BUIG 
ontvangen van € 7.364.287. Het tekort is € 136.013. Waar wij 
voorgaande jaren in aanmerking kwamen voor een vangnetuitkering is 
dit in 2020 voor het eerst niet meer mogelijk. Het tekort is namelijk te 
klein. De drempel hiervoor is € 552.000 (7,5% van € 7.361.287.) 
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Voorzieningenfonds 
In de begroting 2020 is voor het aanpassen van de regeling met 
betrekking tot het sporten voor volwassenen voor onze gemeente een 
ombuiging opgenomen van € 34.000. In de raadsvergadering van 
november 2020 is een motie aangenomen tot het heroverwegen van 
de maatregel in 2020. Tevens is verzocht om een onderzoek te doen 
naar de mogelijkheid van alternatieve dekking voor het 
voorzieningenfonds. Er is door het college incidenteel dekking 
gevonden in 2020 vanuit de coronastelpost. 

Inkomensgrens collectieve ziektekostenverzekering 
In de begroting 2020 is een ombuiging opgenomen van € 10.000 voor 
de inkomensgrens van de collectieve ziektekostenverzekering. 
Momenteel is de toegang 130%. Door de toegang te bepalen op 120% 
kunnen we een structurele besparing realiseren van € 10.000 per jaar. 
Deze ombuiging realiseren we niet door contractuele afspraken tot en 
met 2023. Hiervoor is in 2020 alternatieve dekking gevonden. 

Belbus algemeen gebruikelijk 
In de begroting 2020 is een ombuiging opgenomen van € 10.000 in 
2020 oplopend naar € 20.000 vanaf 2021 met betrekking tot het 
algemeen gebruikelijk verklaren van de Belbus. Via een motie heeft de 
raad het college opgedragen om de haalbaarheid van deze ombuiging 
eerst met Stichting De Belbus te bespreken. Stichting de Belbus heeft 
aangegeven dat zij de vervoersbehoefte voor het lokale vervoer 
(reisbewegingen binnen Krimpen aan den IJssel) kan opvangen zo 
lang de gebruikers onder de doelgroep van de Belbus vallen. Daarmee 
is niet de gehele ombuiging gerealiseerd. Het resterende deel is 
gecompenseerd door wegvallen van het bovenregionale vervoer en 
aanbestedingsvoordelen. Deze ombuiging is doorgevoerd en 
gerealiseerd. 

Verstrekking hulpmiddelen versoberen 
Door de volgende voorzieningen algemeen toegankelijk aan te 
merken: ‘bad(douche)kruk, badplank, douche/toiletstoel, toiletstoel, 
douchestoel’, is een besparing gerealiseerd van € 1.500 in 2020 
oplopend naar € 3.000 vanaf 2021. Deze ombuiging is doorgevoerd en 
gerealiseerd. 

Wmo taxivervoer beperken tot de regio 
Door het Wmo vervoer te beperken tot de regio is in de begroting 2020 
rekening gehouden met een besparing van € 20.000 in 2020 
oplopend naar € 40.000 vanaf 2021. Deze ombuiging is gerealiseerd 
door de nieuwe aanbesteding die per 1 augustus 2020 van start is 
gegaan. Deze ombuiging is doorgevoerd en gerealiseerd. 

Verbieden van maandlonen bij PGB’s 
Door het verbieden van maandloon is een besparing gerealiseerd van 
€ 5.000 in 2020, oplopend naar € 10.000 vanaf 2021. Deze ombuiging 
is doorgevoerd en gerealiseerd.

Aanbesteden trapliften 
Door het opnieuw aanbesteden van trapliften is een structurele 
besparing gerealiseerd van € 5.000. De trapliften zijn opnieuw 
aanbesteed waardoor de kostprijs per traplift aanzienlijk is 
teruggebracht en we de voorgenomen ombuiging realiseren. Hierbij 
plaatsen we de kanttekening dat door het abonnementstarief het 
aantal aangevraagde trapliften nog steeds relatief hoog is. 

Mediator Sociaal Domein 
Bij de start van de decentralisaties is een budget geraamd voor de 
mediator Sociaal Domein. In de praktijk wordt nauwelijks gebruik 
gemaakt van deze mogelijkheid. De kosten kunnen verlaagd worden 
met € 4.500 structureel. Deze ombuiging is doorgevoerd en 
gerealiseerd.
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Grip op specialistische Jeugdhulp (regionaal) 
Binnen de GRJR voelen de gemeenten steeds meer de urgentie om 
meer grip te krijgen op de kosten van jeugdhulp. Vanuit de GR zijn dan 
ook diverse acties uitgezet om de kosten (op termijn) in te perken. In 
de begroting 2020 is hiervoor een ombuiging opgenomen van               
€ 100.000 in 2022, oplopend naar € 200.000 in 2023. In de raad van 
25 juni bent u op de hoogte gebracht van het feit dat deze ombuiging is 
gerealiseerd. 

Grip op lokale jeugdhulp 
Ook lokaal is in de begroting 2020, als gevolg van de maatregelen die 
regionaal worden getroffen om grip te houden op de kosten, een 
besparing verwacht. In 2021 en 2022 is deze besparing naar 
verwachting € 25.000 en vanaf 2023 structureel € 50.000. Deze 
bezuiniging bleek niet realistisch. Verrekening kon in 2020 echter 
technisch plaatsvinden tegenover het budget wat voor verlengde 
pleegzorg in de begroting is opgenomen. Dit budget wordt niet 
aangewend, omdat hiermee in de bijdrage aan de GRJR ook al 
rekening mee is gehouden. 

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

kader. 

 Verordeningen met betrekking tot de Jeugdwet 

 De verordening en uitvoeringsregels met betrekking tot het 

leerlingenvervoer 

 Verordeningen met betrekking tot de Wmo 

 De verordeningen en nadere regels met betrekking tot de 

Participatiewet 

 De gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten 

 De Dienstverleningsovereenkomst IJsselgemeenten 

 De gemeenschappelijke regeling Promen (vraaggerichte inkoop: 

raadsinformatiebrief 13 juli 2017) 

 De verordening Voorzieningenfonds

Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? 
 Onderwijs 
 Kinderen in tel 
 Stapelingsmonitor 
 Gemeentelijke monitor sociaal domein
 Sturingsanalyse arbeidsparticipatie 
 Kwartaalrapportages Sociale Zaken IJsselgemeenten 
 Rapportages GR Promen 
 Kwartaalrapportages Sociale Zaken IJsselgemeenten 
 Bestuursrapportages GR Jeugdhulp Rijnmond 
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Wat heeft het gekost? 

Individuele hulp
Begroting 

2020

Begroting 

na wijziging

Rekening 

2020

Lasten

Jeugd 8.375 9.566 9.721

Maatschappelijke ondersteuning 5.408 6.044 6.466

Werk 2.933 3.403 3.337

Inkomen 8.701 14.547 11.830

Minima 842 867 865

Totaal lasten 26.259 34.427 32.219

Baten

Jeugd 25 109 101

Maatschappelijke ondersteuning 226 208 202

Werk

Inkomen 6.674 12.545 9.946

Minima

Totaal baten 6.925 12.862 10.248

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -19.333 -21.565 -21.971

Resultaatbestemming -63 -63

Gerealiseerd resultaat -19.333 -21.628 -22.034
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Incidentele posten
Lasten 

2020

Baten               

2020

Reserve-

mutaties

Eindafrekening voorgaande jaren vlaktakssytematiek 

GRJR
368

TOZO-regeling 2.479 2.479

Vervolgonderzoek complexe casuïstiek (CWP) 20 20

GR Promen (corona) 173

Regeling meerkosten 2020 (corona) 69

Totaal programma 6 Individuele hulp 3.109 2.479 20
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Verschillenanalyse per programma

Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000
Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ nadeel

Lasten Programma 6 Individuele hulp

Jeugd

De voorlopige jaarrekening 2020 van de Gemeenschappelijke 

Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) laat een nadelig resultaat 

zien (-45.000).

De lokale kosten voor inkoop jeugdhulp zijn hoger door 

verschuiving van regionale zorg naar lokaal, mede door de 

wachttijden bij de regionale aanbieders (-64.000). 

Er is een verplichting opgenomen voor meerkosten als gevolg van 

Corona bij de GRJR. Verrekening vindt plaats met de hiervoor 

beschikbare middelen voor corona, zie paragraaf corona 

(onderdeel meerkosten corona) (-37.000). 

Het restant betreft een aantal kleine verschillen (-9.000).

-155 Nadeel

Maatschappelijke ondersteuning

Er is meer uitgegeven aan hulp bij het huishouden. Ondanks 

corona bleeft het aantal HH klanten toenemen 

(abonnementstarief). Verder bleek bij de jaarafsluiting dat de 

grootste aanbieder een verkeerd, te laag tarief had toegepast 

gedurende 2020. De nafacturatie, die pas in februari 2021 aan het 

licht kwam, zorgt voor 50% van de overschrijding (-185.000).

Bij rolstoel- en vervoersvoorzieningen is meer uitgegeven als 

gevolg van de administratieve afwikkeling van het faillissement van 

de hulpmiddelenleverancier HMC. Bij de overname door nieuwe 

partijen bleek tevens een achterstand in leveringen, wat zorgde 

voor meer uitgaven. Daarnaast hanteerden de nieuwe partijen 

hogere tarieven (-202.000).

Er is meer uitgaven aan PGB's Wmo op basis van de prognose 

van de SVB (-57.000).

Het restant betreft een aantal kleine verschillen (22.000).

-422 Nadeel
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Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000
Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ nadeel

Lasten Programma 6 Individuele hulp

Werk

De GR Promen heeft een positief resultaat behaald over 2020 van 

€ 674.000. Krimpen onvangt op basis van ons aandeel in de 

begroting een bedrag van € 58.000 terug (58.000). Het restant 

betreft een aantal kleine verschillen (7.000).

65 Voordeel

Inkomen

De specifieke uitkering TOZO bestaat uit 7 tranches en is totaal     

€ 4.655.023 voor 2020. Dit bedrag moest budgetneutraal worden 

verwerkt in 2020. In de begroting is echter een bedrag van               

€ 5.180.589 budgetneutraal verwerkt, door een omissie bij het 

optellen van de beschikkingen van de verschillende tranches 

(525.566).

Voor wat betreft de realisatie zijn wel de juiste bedragen geboekt. 

Het restant van de uitkering TOZO wordt overgeboekt naar 2021 

(2.176.366).

Het restant betreft een aantal kleine verschillen (8.000).

2.716 Voordeel

Minima 2 Voordeel
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Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000
Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ nadeel

Baten Programma 6 Individuele hulp

Jeugd -8 Nadeel

Maatschappelijke ondersteuning -7 Nadeel

Werk

Inkomen

De specifieke uitkering TOZO bestaat uit 7 tranches en is totaal    

€ 4.655.023 voor 2020. Dit bedrag moest budgetneutraal worden 

verwerkt in 2020. In de begroting is echter een bedrag van                    

€ 5.180.589 budgetneutraal verwerkt, door een omissie bij het 

optellen van de beschikkingen van de verschillende tranches                

(-525.566).

Voor wat betreft de realisatie zijn wel de juiste bedragen geboekt. 

Het restant van de uitkering TOZO wordt overgeboekt naar 2021           

(-2.176.366)

Aan inkomensvoorzieningen die vallen onder het wettelijk kader 

van de specifieke uitkering BUIG (Bundeling Uitkering 

Inkomensvoorzieningen Gemeenten) is minder uitgegeven 

(94.000). Op basis van de prognose in de Q3 rapportage van de 

GR IJsselgemeenten is het BUIG-budget opgehoogd naar                   

€ 7.672.000. De werkelijke uitgaven zijn echter € 7.578.000.

Het restant betreft een aantal kleine verschillen (16.000).

-2.599 Nadeel

Minima
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Indicatoren 

*=de indicatoren ‘aantal jongeren met jeugdhulp’, ‘aantal huishoudens met regelingen’ en ‘% huishoudens met 1 of meerdere regelingen’ vertonen een vreemd verloop. Dit wordt 

veroorzaakt door de aanleveringen van de hulpverlening vanuit het KST. In het jaar 2018 zijn deze data niet aangeleverd bij het CBS en in 2020 wel.  

Basisset indicatoren programma 6 Individuele hulp Jaarrekening 2020 Jaartal Begroting 2020 Jaartal Bron

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners 301,20 2020 296 2018 Waarstaatjegemeente

Het aantal lopende reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de 

leeftijd van 15-64 jaar
266 2020 388 2018 Waarstaatjegemeente

% Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp 14,25% 2020 9,80% 2018 Waarstaatjegemeente

% Jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming 1,30% 2019 1,10% 2018 Waarstaatjegemeente

% Jongeren met jeugdreclassering in de leeftijd van 12-23 jaar 0,20% 2019 0,20% 2017 Waarstaatjegemeente

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inwoners 580 2020 630 (2e half jaar 2019) 2019 Waarstaatjegemeente

% werklozen ten opzichte van de beroepsbevolking 3% 2019 3,40% 2018 Waarstaatjegemeente

% huishoudens met een bijstandsuitkering 4,19% 2020 4,20% 2019 Waarstaatjegemeente

Lokale indicatoren programma 6 Individuele hulp Jaarrekening 2020 Jaartal Begroting 2020 Jaartal Bron

Aantal leerlingen die gebruik maken van leerlingenvervoer
185 (incl 25 

OV/EV/fietsvergoeding
2020

180 (incl. 23 OV of 

fietsvergoeding)
2019 Eigen gegevens

Gemiddelde doorlooptijd aanvraag schuldsanering 4 weken 2020 4 weken 2018 GR IJSSELgemeenten

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

participatietraject
58 2020 80 2018 GR IJSSELgemeenten

Aantal huishoudens met regelingen* 2.885 2020 2.380 2017 Waarstaatjegemeente 

Aantal lopende voorzieningen wmo huishoudelijke verzorging 820 2020 610 2018 Waarstaatjegemeente 

Waardering individuele hulp 8,30 2020 >7.0 2019

Gebaseerd op Clientervarings-

onderzoek onderdeel 'kwaliteit 

ondersteuning' met een score 

'mee eens/helemaal eens'. 

Uitgedrukt in een rapportcijfer 

op een 10 puntsschaal.

% huishoudens met 1 t/m 5 regelingen* 21,30% 2020 17,72% 2018 Waarstaatjegemeente

% huishoudens met 6 of meer regelingen 1,93% 2020 1,67% 2018 Waarstaatjegemeente 

Aantal jongeren met jeugdhulp* 1.005 2020 680 2018
Waarstaatjegemeente i.c.m. 

CBS
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Hoofdambitie 
In Krimpen aan den IJssel staat inwoners- en ondernemersgemak 

voorop. Daarom werken we samen aan een goed georganiseerde 

dienstverlening voor iedereen. Dit betekent digitale (zelf-)service waar 

het kan (24 uur per dag, 7 dagen in de week) en persoonlijk contact 

waar het past. Standaard waar het kan, maatwerk waar het beter is. 

We verrassen inwoners en ondernemers positief en overtreffen 

verwachtingen waar mogelijk. We leveren kwaliteit, komen onze 

afspraken na en schrappen onnodige regels. We zien ieder contact 

met een inwoner of ondernemer als een kans en maken het verschil in 

hoe wij hen bejegenen. 

Speerpunten in 2020 
Speerpunt Label Toelichting 

Dienstverlening 

Half 2020 evaluatie van huidige website. Afgelopen jaar heeft er een onderzoek naar de (technische) toegankelijkheid van onze 

website en ons digitale loket plaatsgevonden. Aan de hand hiervan hebben wij een 

toegankelijkheidsverklaring opgesteld. Deze gebruiken wij om onze digitale 

toegankelijkheid te verbeteren. Eveneens monitoren we door middel van een online 

tevredenheidsonderzoek het digitale loket van de website continu. Verbetersuggesties 

van onze inwoners worden, waar mogelijk, direct doorgevoerd. 

Pilot voor data gestuurde dienstverlening. Het gebruik van data is inmiddels wijdverbreid in onze organisatie. Er heeft echter geen 

gerichte pilot plaatsgevonden op het gebied van dienstverlening. Gezien de situatie 

rondom corona is de huidige data niet representatief voor de ‘normale’ bedrijfsvoering 

voor en na de coronapandemie. Budget hiervoor is doorgeschoven naar 2021. 

Burgerzaken

Tegen het licht houden van burgerzaken 

(nieuwe stijl 2.0). 

Vastgoed 

Afronden van de voorgenomen afstoting 

van ons vastgoed Big Bear en 

Industrieweg 13. 

Afronden van de voorgenomen afstoting 

Stormsweg 9.

Er is een begin gemaakt met de verkoop van het pand Stormsweg 9 in de vorm van een 

bodemonderzoek en een taxatie. 
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Afvalinzameling 

Opstellen van aanvullend beleid. Vanwege het Rekenkameronderzoek is de afronding doorgeschoven naar 2021.  

Uitvoeren van project omgekeerd 

inzamelen dijklinten. 

Voorbereiding fase 1 is afgerond, bewoners zijn geïnformeerd (uitvoering 2021). 

Wat is er gebeurd? 
Afval 

De gemeentelijke doelstelling voor afvalscheiding 2020 is 70%. De 

landelijk VANG (van afval naar grondstof) doelstelling ligt iets hoger 

(75%). Onze doelstelling is in 2020 bijna gehaald (68%). Een ander 

belangrijk doel binnen VANG is afvalvermindering. In 2020 hadden we 

echter last van het corona-effect. De inwoners hebben (ook vanwege 

de coronamaatregelen) meer afval en grondstoffen aangeboden dan 

het jaar daarvoor. Verder heeft 2020 in het teken gestaan van het 

Rekenkameronderzoek naar afvalinzameling in de periode 2015-2020. 

Bewoners van Lekdijk zijn geïnformeerd over het verder 

implementeren van het gescheiden inzamelen van grondstoffen en 

restafval. 

Begraven 

Met het aanbrengen van beplanting is de eerste fase van ruiming, 

ophoging en herinrichting begraafplaats Waalhoven afgerond. Hiermee 

kunnen we weer nieuwe graven uitgeven. 

Ook wat betreft begraven heeft corona veel impact gehad. Niet alleen 

in het aantal begrafenissen (32 meer dan in 2019), maar ook in de 

beperkingen die er waren. 

Meldingen openbare ruimte 

Het aantal meldingen was nagenoeg gelijk met het jaar daarvoor. Wij 

gebruiken deze meldingen om de openbare ruimte schoon, heel en 

veilig te houden overeenkomstig het vastgestelde kwaliteitsniveau. De 

verdere verantwoording vind plaats via de jaarlijkse 

raadsinformatiebrief over kwaliteit en meldingen openbare ruimte. 

Informatiebeheer 

De digitalisering van bouwvergunningen 2003-2010 is in 2020 gestart 

en eind 2020 zijn de eerste digitale bestanden opgeleverd door de 

externe dienstverlener. Ook zijn de eerste stappen gezet om namens 

informatiebeheer een informatiebeleidsplan op te stellen. Dit plan biedt 

richting en sturing op het gebied van digitalisering en zorgt voor grip op 

informatie. Nadere verantwoording loopt via de KPI-informatiebeheer 

en de bijbehorende RIB. 

Dienstverlening 

2020 stond vooral in het teken van corona. De gebruikelijke 

dienstverlening was ineens nauwelijks meer mogelijk en daarom 

hebben we maximaal ingezet op het digitale kanaal. Onze inwoners 

hebben dit omarmd. Dit is te zien in een toename van het gebruik van 

ons digitale loket met ruim 60% ten opzichte van 2019. Waar de 

fysieke dienstverlening toch noodzakelijk was, denk aan de 

baliehandelingen, zijn de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om 

onze inwoners maar ook onze medewerkers te beschermen. Daarmee 

hebben wij onze dienstverlening op een goed niveau kunnen 

voortzetten. 
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Vastgoed

In 2020 zijn de verkopen van de Industrieweg 13 en de Big Bear 

afgerond. Tevens zijn er voorbereidingen getroffen voor de 

voorgenomen verkopen van de panden Stormsweg 9 en 

Stormpolderdijk 9. In 2020 is het Onderdak gesloopt en is de entree 

van de aangrenzende gymzaal aangepast. 

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 

In het collegewerkprogramma staat dat op het gebied van 

duurzaamheid Krimpen aan den IJssel (uiterlijk in 2050) volledig 

energieneutraal en circulair wil zijn. Via een collegevoorstel is in 2020 

opdracht verstrekt voor het onderzoeken en het opstellen van 

rapportages met mogelijke duurzaamheidsmaatregelen per pand. In 

2021 vertalen we deze rapportages in een uitvoeringsplan. 

Op grond van welk beleid/afspraak handelen we? 
Dienstverlening 

 Visie dienstverlening 
 Digitale agenda 2020 

Begraven 
 Beheerverordening
 Nadere regels begraafplaatsen

Afvalinzameling 
 Afvalbeleid 2016-2020 
 Afvalstoffenverordening 
 Uitvoeringsregeling

Vastgoed

 Collegebesluiten over verkopen Industrieweg 13 en Big Bear 

Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? 
Dienstverlening 

 Klanttevredenheidsonderzoek 
 Kwaliteitsmonitor 
 Burgerpeiling 

o Gemeentelijke dienstverlening 
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Wat heeft het gekost? 

Dienstverlening
Begroting 

2020

Begroting 

na wijziging

Rekening 

2020

Lasten

Dienstverlening 10.475 10.883 10.906

Totaal lasten 10.475 10.883 10.906

Baten

Dienstverlening 10.989 11.259 11.478

Totaal baten 10.989 11.259 11.478

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten 514 376 571

Resultaatbestemming 126 25 -142

Gerealiseerd resultaat 640 401 429

Incidentele posten
Lasten 

2020

Baten               

2020

Reserve-

mutaties

t Onderdak - extra afschrijving sloop en afwikkelen 

voorziening
306 342

Big Bear - afwikkelen voorziening agv verkoop -64

Big Bear - opbrengst verkoop 575 -558

Loket (corona) -35 -39

Afval (corona) 226

Begraafplaatsen (corona) 7

Vastgoed buitensport TVS 1 (corona) 47 47

Vastgoed buitensport TVS 2 (corona) 34

Totaal programma 7 Dienstverlening 521 583 -216
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Investeringen
Begroot 

t/m 2020

Rekening 

2020

Geboekt 

t/m 2020

Kosten riolering - voorziening 6.825 1.821 5.652

Kosten riolering - klimaatadaptatie 1.015 696 767

Ophogen begraafplaats Waalhoven agv ruimen 379 40 379

Aanpak hondenpoep 50 4 19

Onderhoud vastgoed; niet sportaccommodaties 58 58 58

Onderhoud vastgoed; sport(velden) en -accomm. 245 217 217

Totaal programma 7 Dienstverlening 8.572 2.836 7.092

Programma 7 Dienstverlening
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Verschillenanalyse per programma 

Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000
Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ nadeel

Lasten Programma 7 Dienstverlening

Dienstverlening

De kosten voor het beheer van de begraafplaatsen zijn 

toegenomen door onder andere het gestegen aantal 

begrafenissen (- € 50.000).

Vanwege minder calamiteiten en lagere onderhoudskosten zijn de 

kosten binnen rioolbeheer € 67.000 lager. 

De lasten van team Vastgoed bij de voormalige muziekschool, de 

Tuyter en het gebouw van MHCK zijn zo'n € 34.000 hoger dan 

geraamd. Ongeveer de helft daarvan betreft het gebouw aan de 

Tuinstraat, omdat daar vaste lasten als energie, verzekering en 

belastingen door zijn gegaan, terwijl ervan uit was gegaan, dat het 

pand verkocht dan wel gesloopt zou zijn. De andere helft wordt 

veroorzaakt door extra onderhoud aan de technische installaties 

bij de Tuyter en MHCK.

-24 Nadeel

Baten Programma 7 Dienstverlening

Dienstverlening

In 2020 vond een eindafrekening van verwerking voorraad PMD 

(Nedvang) plaats. Dit zorgde voor een incidenteel voordeel van      

€ 87.000. Verder zorgt de hogere opbrengst van afgifte 

milieupasjes en algemene vermarktingsvergoeding PMD in 2020 

voor een voordeel van € 22.000.

Hogere opbrengsten omgevingsvergunning (€ 77.000) worden 

geegaliseerd met de reserve omgevingsvergunningen. 

Door gestegen aantal begrafenissen zijn de opbrengsten met        

€ 14.000 hoger dan begroot. Dit is inclusief de stelpost 

ombuigingen van € 30.000.

Het resterende voordeel van € 28.000 betreft (grotendeels) baten 

gegenereerd binnen diverse vastgoed accommodaties. 

218 Voordeel
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Indicatoren 
Basisset indicatoren programma 7 Dienstverlening Jaarrekening 2020 Jaartal Begroting 2020 Jaartal Bron

Omvang huishoudelijk restafval in kg per inwoner 175 kg 2020 148 kg 2018 Cyclus

Lokale indicatoren programma 7 Dienstverlening Jaarrekening 2020 Jaartal Begroting 2020 Jaartal Bron

Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de 

dienstverlening van de gemeente
6,84 2018 Burgerpeiling

Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de algehele 

dienstverlening
6,84 2018 Burgerpeiling

Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de digitale 

dienstverlening van de gemeente
7,04 2018 Burgerpeiling

% binnen de normtijd afgehandelde meldingen 64% 2020 63% 2018 Eigen gegevens (melddesk)

% binnen de norm betaalde facturen 83% 2019 Vensters voor bedrijfsvoering

% binnen de norm afgehandelde klachten 100% 2020 100% 2018 Eigen gegevens

Aantal geregistreerde afspraken 9.764 2020 14.931 2019 Eigen gegevens

Aantal binnengekomen klachten 54 2020 26 2018 Eigen gegevens

% verduurzaamde gemeentelijk vastgoed (label A t/m C) 72% 2020 44% 2018 Eigen gegevens

% omgevingsvergunning binnen termijn behandeld 100% 2020 100% 2018 Eigen gegevens
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Inleiding 
Dit hoofdstuk biedt inzicht in de overhead van de gemeente Krimpen 

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

van het primaire proces. 

De overheadkosten die we toerekenen aan investeringen en 

grondexploitaties verantwoorden we in eerste instantie op overhead en 

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

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

over de direct toerekenbare formatie. 

Wat is er gebeurd? 
In overhead zijn diverse onderdelen opgenomen, op basis van de 

definitie zoals deze door het Besluit begroting en verantwoording 

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

volgende uitgangspunten: 

• Directe kosten rekenen we zoveel mogelijk direct toe aan de 

betreffende taakvelden. 

• Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de 

externe klant of het externe product en behoren daarom tot de 

overhead. Wanneer we deze ondersteunende taken 

uitbesteden, behoren de uitbestedingskosten bedrijfsvoering tot 

de overhead (bijvoorbeeld uitbesteding ICT). 

• De sturende taken vervuld door hiërarchisch leidinggevenden 

behoren tot de overhead. De bijbehorende loonkosten behoren 

ondeelbaar tot de overhead. Sinds de organisatiewijziging per 1 

juli 2019 zijn er geen hiërarchisch leidinggevenden meer in de 

ambtelijke organisatie. 

• De positionering van een functie binnen de organisatie heeft 

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

Voor het inzicht in de opbouw van de overheadkosten wordt een 

onderverdeling van de overhead gemaakt in personele en niet-

personele lasten. De verdeling wordt gemaakt voor de verschillende 

onderdelen van de overhead, zoals bestuursondersteuning, financiën, 

HR, informatiebeheer, facilitaire zaken, juridische zaken en 

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

personele lasten. 
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Wat heeft het gekost? 

Overhead
Begroting 

2020

Begroting 

na wijziging

Rekening 

2020

Lasten

Personele lasten 3.924 4.925 5.092

Niet personele lasten 5.558 4.685 4.558

Totaal lasten 9.483 9.610 9.650

Baten

Personele baten

Niet personele baten 378 428 417

Totaal baten 378 428 417

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -9.105 -9.182 -9.232

Resultaatbestemming 330 408 383

Gerealiseerd resultaat -8.775 -8.775 -8.850

Incidentele posten
Lasten 

2020

Baten               

2020

Reserve-

mutaties

Bedrijfsvoerings (corona) -123

Totaal Overhead -123

Investeringen
Begroot 

t/m 2020

Rekening 

2020

Geboekt 

t/m 2020

Verbouw cs Stormsweg 11 70 2 70

Nieuwbouw op terrein Stormsweg 9 488 71 87

Totaal programma Overhead 558 73 157

Programma Overhead
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Verschillenanalyse per programma 

Thema Toelichting op verschil
Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ nadeel

Lasten Overhead

Overhead -39 Nadeel

Baten Overhead

Overhead -11 Nadeel
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Inleiding 
In dit hoofdstuk zetten we de algemene dekkingsmiddelen, de heffing 

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

bestaat een onderscheid tussen algemene en specifieke 

dekkingsmiddelen. De algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die 

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

een bepaald programma gebonden. De algemene dekkingsmiddelen 

vormen de financiële dekking van de negatieve financiële saldi van de 

programma’s. De algemene dekkingsmiddelen beslaan meer dan de 

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

zijn: 

• uitkering uit het Gemeentefonds 

• inkomsten uit de onroerendezaakbelastingen (OZB) 

• inkomsten uit beleggingen 

De uitkering uit het Gemeentefonds is de grootste bron van 

gemeentelijke inkomsten. Eigen inkomsten als de OZB vormen slechts 

een beperkt deel van de totale baten. 

In de rekening zijn de volgende algemene dekkingsmiddelen 

opgenomen: 

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

verwijzen we naar paragraaf A. Lokale Heffingen. 

Uitkering Gemeentefonds 
De gemeente Krimpen ontving in 2020 in totaal een bedrag van 

€ 44.664 miljoen aan uitkeringen uit het Gemeentefonds. Dit bedrag 

bestaat uit de uitkering voor het jaar 2020 (€ 40.482.497, incl. € 11.839 

in het kader van de bommenregeling), twee nabetalingen over 2018 

(€ 29.023) en 2019 (€ 31.019) en de uitkering deelfonds sociaal 

domein (€ 4.121.777). 

Daarnaast is in de AU een bedrag van € 720.858 ontvangen ter 

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

van € 169.386 voor corona-kosten binnen het sociaal domein. 

Dividenden 
De dividenden worden ontvangen van Stedin, Eneco en de BNG en 

hebben feitelijk betrekking op het jaar 2019. De hoogte van de 

uitkeringen is in de loop van 2020 bijgesteld tot een totaalbedrag van 

zo’n € 850.000. In 2020 ontvangen we voor de laatste keer dividend 

van Eneco, omdat de aandelen daarvan eind maart 2020 verkocht zijn. 

Deelnemingen 
Dit betreft de verkoopopbrengst van de Eneco-aandelen. 

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

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

jaarlijks een saldo. In paragraaf D Financiering wordt dit nader 

toegelicht. 

Algemene dekkingsmiddelen
Begroting 

2020

Begroting 

na wijziging

Rekening 

2020

Lokale heffingen

     OZB gebruikers 958 920 922

     OZB eigenaren 4.862 4.900 4.897

Algemene uitkering 43.167 44.961 45.543

Dividend 888 850 850

Deelnemingen 27.635 27.637

Saldo van de financieringsfunctie -8 -115 -144

Overige algemene dekkingsmiddelen -24 -23 -152

Vennootschapsbelasting -9

Algemene dekkingsmiddelen 49.843 79.128 79.543
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Vennootschapsbelasting (vpb) 
De Belastingdienst is van mening, dat de reclameopbrengsten bij abri’s 

en aan lantaarnpalen een ondernemersactiviteit is en als zodanig 

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

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

Weliswaar zijn er in 2020 drie aanslagen vpb verantwoord, maar voor 

de komende jaren zal dat één aanslag per jaar zijn met een bedrag 

tussen de € 3.500 en € 4.000. 

Onvoorzien 
De post onvoorzien is volgens het Besluit Begroting en 

Verantwoording een verplicht onderdeel van de begroting, maar de 

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

Begrotingsruimte vastgesteld op € 0 per inwoner. De 

begrotingswijzigingen verrekenen we met de beschikbare 

begrotingsruimte (het geprognosticeerde begrotingsresultaat). 

Incidentele posten 

Incidentele posten
Lasten 

2020

Baten               

2020

Reserve-

mutaties

Algemene uitkering - corona compensatie algemeen 

deel
721 -402

Integratie uitkering sociale werkvoorziening 169

Verkoop aandelen Eneco 27.635 -27.635

Totaal Algemene dekkingsmiddelen en 

onvoorzien
28.525 -28.037
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Verschillenanalyse per programma 

Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000
Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ nadeel

Lasten Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene middelen

Als gevolg van de compensatie voor de kosten van corona binnen 

de algemene uitkering is er gedurende het jaar 2020 een stelpost 

opgenomen. Dit bedrag is niet afgeraamd in december, zodat het 

hier een voordeel te zien geeft (€ 393.000). Daarnaast is een 

nadeel onstaan als gevolg van de storting in de voorziening 

dubieuze debiteuren (-€ 130.000) en een nadeel als gevolg van de 

kosten voor de vennootschapsbelasting (-€ 9.000).

250 Voordeel

Baten Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene middelen

In de decembercirculaire van het gemeentefonds zijn nog extra 

middelen ontvangen voor de algemene uitkering. Een gedeelte 

betreft de reguliere algemene uitkering (€ 90.000) en een gedeelte 

betreft de compensatie voor corona (€ 99.000). Als gevolg van een 

lagere opbrengst voor rente kortgeld en hypotheken ambtenaren is 

nog een nadeel ontstaan (-€ 25.000).

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

grond van publiekrechtelijke regels. Dit zijn voornamelijk belastingen, 

heffingen en retributies die de overheid heft op grond van wettelijke 

bepalingen. 

In onze gemeente worden de volgende heffingen opgelegd: 

a. onroerende zaakbelastingen (ozb) 

b. afvalstoffenheffing 

c. rioolheffing 

d. haven- en marktgelden 

e. lijkbezorgingsrechten 

f. leges, waaronder de leges voor de omgevingsvergunning 

Als uitgangspunten voor 2020 hebben de Nota Lokale heffingen 2019 

en de Kadernota 2020 gediend. Deze uitgangspunten zijn vertaald in 

de Begroting 2020, concreet in de ramingen die voor 2020 en 

volgende jaren tot stand zijn gekomen. 

Ontwikkelingen 2020 
Lokale heffingen 

Het beleidsmatig kader voor de gemeentelijke belastingen en heffingen 

in 2020 is verwoord in de Nota Lokale heffingen 2019. Deze is in april 

2019 door de gemeenteraad vastgesteld. Overige noodzakelijke en 

tussentijdse wijzigingen van het beleid zijn via het jaarlijkse 

belastingvoorstel aan de orde gesteld. 

Over de gehele linie streeft de gemeente naar beheersing van de 

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

kostendekkende heffingen en retributies bandbreedtes vastgelegd. In 

2020 zijn deze heffingen en retributies binnen deze bandbreedten 

gebracht. In 2020 is als ozb-opbrengst het volume uit 2019 geraamd 

en verhoogd met de reguliere areaaluitbreiding. Daarnaast is de ozb-

opbrengst verlaagd met circa € 240.000 als compensatie voor de 

verhoging van de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Met deze 

verschuiving is het principe benadrukt dat niet de ‘belastingbetaler’ 

maar de ‘veroorzaker’ betaalt. 

Hervorming lokaal belastinggebied? 

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

aan de Tweede Kamer aangeboden. In het bijbehorende rapport zit 

een voorbeeldpakket met meerdere varianten voor een verruiming van 

het gemeentelijk belastinggebied. Het rapport spreekt over een 

verruiming van het gemeentelijk belastinggebied door een 

belastingschuif van 4 miljard euro van het Rijk naar gemeenten.

De komende kabinetsformatie lijkt hét moment om de hervorming in 

gang te zetten.

Wet Waardering Onroerende Zaken 

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

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

wordt bekend gemaakt in de vorm van een beschikking. Op 24 februari 

2020 heeft vrijwel elke belanghebbende van een object de nieuwe 

waarde (met als waarde peildatum: 1 januari 2019) ontvangen en zijn 

de aanslagen voor de onroerende zaakbelastingen 2020 opgelegd. 

Het aanslagbiljet bevatte een ‘Toelichting gemeentelijke belastingen 

2020’. 

Er werden in 2020 globaal 288 bezwaarschriften en meldingen 

ontvangen tegen de WOZ-beschikking. Dit is ongeveer 2% van het 

totaal aantal beschikte objecten. Het landelijk bezwaarpercentage 

bedroeg in 2020 2,3%. Van de ontvangen bezwaarschriften werd 
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ongeveer 36% toegekend. Landelijk ligt het percentage toegekende 

bezwaren tussen de 40% en 50%. 

No cure no pay bedrijven 

Een belangrijke ontwikkeling bij de bezwaarschriften is de toename 

van het aantal ingediende bezwaar- en beroepschriften door 

zogenaamde ‘no cure no pay’ bedrijven. In 2020 werd ruim de helft van 

het aantal bezwaarschriften ingediend door een dergelijk bedrijf. Bij 

honorering van het bezwaarschrift leidt dit tot een 

proceskostenvergoeding op basis van het Besluit proceskosten 

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

belastingteruggave voor de inwoner. Het voeren van een procedure 

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

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

De kosten op het gebied van de WOZ nemen daardoor ook toe. Ook 

landelijk is deze trend zichtbaar. Inmiddels wordt meer dan 10% van 

de totale uitvoeringskosten voor de Wet WOZ veroorzaakt door deze 

bureaus. Als gevolg hiervan is de Minister voor Rechtsbescherming in 

2019 een onderzoek gestart om inzicht te krijgen in de werkwijzen en 

verdienmodellen van deze bureaus. Hierbij wordt de vraag beantwoord 

of het wenselijk is om het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bpb) 

aan te passen en op welke manier. In februari 2021 zijn de resultaten 

van dit rapport bekend geworden. Het rapport bevat nieuwe inzichten, 

maar over een aantal vragen is nog onvoldoende duidelijkheid. Als 

reactie op het rapport geeft het kabinet aan dat ze eerst in overleg met 

de VNG wil treden, voordat een reactie aan de Tweede Kamer wordt 

gegeven.

Alle bezwaarschriften zijn in 2020 afgedaan. In negen gevallen is 

tegen de uitspraak op het bezwaarschrift ingegaan bij de rechtbank. 

Vrijwel in alle gevallen is beroep aangetekend door een no cure no pay 

bureau. 

Het toezichthoudende orgaan betreffende de wet WOZ, de 

Waarderingskamer, heeft in 2020 onze gemeente beoordeeld. Deze 

beoordeling betrof de processen van de administratie, de marktanalyse 

en de waardebepaling. De kwalificatie van de procesgang binnen onze 

gemeente is als ‘goed’ gewaardeerd. 

Benchmark woonlasten 
Sinds 2020 is er een einde gekomen aan het monitoren met de 
macronorm ozb. Al geruime tijd blijkt dat het monitoren met de 
macronorm geen effectief instrument is. Vanaf 2020 is er een 
benchmark woonlasten ingevoerd om jaarlijks de ontwikkeling van de 
lokale lasten inzichtelijker te maken. Door een vergelijking van de 
gemeentelijke woonlasten en de tariefontwikkeling met landelijke en 
provinciale gemiddelden, moeten de onderlinge verschillen tussen 
gemeenten inzichtelijker worden. 

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

overzichten van de kostendekking is naast de werkelijke lasten, baten 

en kostendekking ook de kostendekking uit de begroting weergegeven. 

In de rekening 2020 zijn de volgende opbrengsten verantwoord:

Onroerende zaakbelastingen 
Rekening 

2019

Begroting 

2020

Rekening 

2020

977 920 922

5.031 4.900 4.897

Onroerende zaakbelastingen:

> ozb gebruikers

> ozb eigenaren
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Overzicht baten en lasten 

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

lokale heffingen een overzicht van baten en lasten opgenomen voor de 

heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten. 

In de volgende onderdelen volgt een overzicht van de diverse 

heffingen waarbij sprake is van het verhalen van de kosten. 

Afvalstoffenheffing 

In de Nota Lokale heffingen 2019 is voor de afvalstoffenheffing een 

bandbreedte van kostendekking vastgesteld van een percentage tussen 

de 90% en 100%. Om in 2020 binnen deze bandbreedte te komen werd 

de afvalstoffenheffing meer dan trendmatig verhoogd. Bij de begroting 

2020 is gekozen voor een kostendekkingspercentage van 95%. In 2020 

was het tarief van de afvalstoffenheffing te onderscheiden in twee 

tarieven. Een tarief voor éénpersoonshuishoudens en een tarief voor 

meerpersoonshuishoudens. 

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

toegerekend aan de heffing. Straatvegen is een activiteit die indirect 

een bijdrage levert aan de afvalexploitatie. Hiervan wordt 25% van de 

kosten toegerekend. Dit alles geeft het volgende beeld. 

Geconstateerd kan worden dat bij de afvalstoffenheffing de 

kostendekking nagenoeg uitkomt op het begrootte 

dekkingspercentage. 

Rioolheffing 

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

rioolheffing een kostendekking bereikt moet worden van minimaal 

90%. Bij de begroting 2020 is daarom, naast de trendmatige verhoging 

van 1,5%, gekozen voor een extra verhoging van 5%. 

In 2020 was er in Krimpen sprake van een rioolheffing in de vorm van 

een aansluitrecht voor de eigenaar en een afvoerrecht voor de 

gebruiker. 

De directe kosten behorende bij het taakveld riolering worden voor 

100% toegerekend aan de heffing. Daarnaast wordt 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 2020. 

Geconstateerd kan worden dat bij de rioolheffing de kostendekking 

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

hogere opbrengsten dan begroot. De overdekking van circa € 52.000  

wordt gestort in de reserve. 

Havengelden 

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

havengelden een kostendekking bereikt moet worden tussen de 75% 

en 100%. Om dit te bereiken zijn de de havengelden in 2020 met de 

standaardtrend van 1,5% verhoogd. 

lasten baten kostendekkin

Afvalstoffenheffing 5.091 4.792 94% 95%

kostendekking 

begroting 2020

jaarrekening 2020

lasten baten kostendekkin

Rioolheffing 3.355 3.407 102% 96%

kostendekking 

begroting 2020

jaarrekening 2020
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Green Award 

Nieuw in 2020 was de korting die wordt gegeven voor vaartuigen met 

een zogenaamde ‘green award’. Schepen die aanmeerden in onze 

haven met dit award kregen een korting van 10% op de havengelden. 

Zoals verwacht zijn de financiele gevolgen hiervan beperkt gebleven. 

Een overzicht van de lasten en baten in 2020 leidt tot het volgende 
overzicht.

Geconstateerd kan worden dat bij de havengelden de kostendekking 

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

begroot. Lagere onderhoudskosten voor de haven zijn hiervan de 

belangrijkste oorzaak. 

Marktgelden 

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

marktgelden een kostendekking bereikt moet worden tussen de 80 en 

100%. Om dit te bereiken zijn de de havengelden in 2020 met de 

standaardtrend van 1,5% verhoogd. 

Een overzicht van de lasten en baten in 2020 leidt tot het volgende 

overzicht. 

Geconstateerd kan worden dat bij de marktgelden de gewenste 

kostendekking niet is bereikt. De lagere kostendekking dan begroot 

wordt veroorzaakt door een incidentele toename van kosten 

veroorzaakt door maatregelen die zijn getroffen in verband met Corona 

en tegelijkertijd lagere opbrengsten uit de marktgelden. 

Lijkbezorgingsrechten 

In de Nota Lokale heffingen 2019 is voor de lijkbezorgingsrechten een 

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

de begroting 2020 is gekozen voor een stijging van de 

lijkbezorgingsrechten, waarbij het dekkingspercentage uitkomt op de 

onderkant van deze bandbreedte (70%). 

Een overzicht van de lasten en baten in 2020 leidt tot het volgende 

overzicht. 

Geconstateerd kan worden dat bij de lijkbezorgingsrechten de 

gewenste kostendekking niet is gehaald. De opbrengst 

lijkbezorgingsrechten is hoger dan begroot maar ook de lasten zijn 

hoger dan begroot. De hogere lasten worden voornamelijk veroorzaakt 

door hogere lasten voor onderhoud mede veroorzaakt door de 

Coronacrisis.

Legesverordening 

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

gehanteerd, is een integrale kostendekking te bereiken van maximaal 

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

omgevingsvergunning zowel absoluut als relatief de hoofdmoot. 

lasten baten kostendekkin

Haven 61 58 95% 79%

kostendekking 

begroting 2020

jaarrekening 2020

lasten baten kostendekkin

Markt 48 31 65% 93%

kostendekking 

begroting 2020

jaarrekening 2020

lasten baten kostendekkin

Lijkbezorging 774 522 67% 70%

kostendekking 

begroting 2020

jaarrekening 2020
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Ook vanwege het per jaar wisselende bouwprogramma zijn de leges 

omgevingsvergunning, wat betreft de mate van kostendekking, 

onvoorspelbaar. De overige diensten hebben dus minder effect op de 

volledige kostendekking. 

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 2020 leidt tot het volgende 

overzicht. 
Lastendruk 
Op basis van de nieuwe tarieven kan de lastendruk voor 2020 worden 

berekend. Hierna wordt deze weergegeven voor twee situaties. In 

deze situaties is geen rekening gehouden met een wijziging van de 

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

voor iedereen gelijk. 

Situatie 1 

Een huurwoning met een WOZ-waarde van € 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 2020 gestegen met € 54,01 ofwel 

17,28%. 

lasten baten kostendekkin

1 Algemeen

2 Bestuursstukken

3 Burgerlijke stand 130 29 22% 31%

4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen 15 13 85% 103%

5 Gemeentearchief

6 Informatieverstrekking ruimtelijke plannen

7 Reisdocumenten 250 85 34% 45%

8 Rijbewijzen 106 128 120% 80%

9 Wet op de kansspelen 1 246% 3131%

10 Winkeltijdenwet 0%

11 Huisvestingswet 2

12 Verkeer en vervoer 23 9 39% 52%

13 Plaatselijke verordening 5 2 48% 505%

14 Muziekvergunningen

15 Marktstandplaatsen 1

16 Diversen 17 0% 0%

17 Kabels en leidingen 83 175 211% 110%

18 Kinderopvang en peuterspeelzalen 15 4 25% 0%

Totaal titel 1 644 449 70% 54%

Titel 1 Algemene dienstverlening
kostendekking 

begroting 2020

jaarrekening 2020

lasten baten kostendekkin

Titel 2 Omgevingsvergunning 556 352 63% 72%

jaarrekening 2020 kostendekking 

begroting 2020

lasten baten kostendekkin

1 Drank- en Horecawet 22 1% 13%

2 Organiseren van evenementen en markten

3 Brandbeveiligingsverordening

Totaal titel 3 22 1% 13%

jaarrekening 2020 kostendekking 

begroting 2020

lasten baten kostendekkin

Totale legesverordening 1.222 801 66% 61%

kostendekking 

begroting 2020

jaarrekening 2020

Model 1 Onderdeel 2019 2020

Rioolheffing, het gebruikersdeel 60 63,96

Afvalstoffenheffing éénpersoonshuish. 252,56 302,61

Hondenbelasting 0 0

Totale lastendruk per jaar 312,56 366,57

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.
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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 2020 gestegen met € 46,68 ofwel 5,78%. 

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. Ook geeft het inzicht in de posities die 

de gemeenten ten opzichte van elkaar innemen in Nederland. Hierbij 

geldt dat nummer 1 de goedkoopste gemeente is. In 2020 stond 

Krimpen aan den IJssel op plaats 324 van de 377 gemeenten. 

In 2019 nam Krimpen aan den IJssel nog een 305e plaats in van de 

387 gemeenten. 

Wat betreft de omringende gemeenten zijn de woonlasten als volgt 

(peiljaar 2020): 

Kwijtschelding 
Voor mensen met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van 

gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de lokale lasten. De regels 

voor het toekennen worden bepaald door de rijksoverheid en 

neergelegd in de Invorderingswet. Het beleid met betrekking tot de 

kwijtschelding is verder uitgewerkt in de ´regeling kwijtschelding 

gemeentelijke belastingen´ van de gemeente Krimpen aan den IJssel . 

Deze is door de raad vastgesteld op 17 december 2015. 

De uitvoering van de kwijtschelding, die betrekking heeft op een 

doelgroep bestaande uit globaal 300 personen/gezinnen. 

In 2020 gaat het om de volgende bedragen die zijn kwijtgescholden: 

Model 2 Onderdeel 2019 2020

Ozb, het eigenarendeel 267,74 242,44

Rioolheffing, het eigenarendeel 143,78 153,24

Rioolheffing, het gebruikersdeel 120 127,92

Afvalstoffenheffing meerpersoonshuish. 275,52 330,12

Hondenbelasting 0 0

Totale lastendruk per jaar 807,04 853,72

Een koopwoning met een 

WOZ-waarde van € 220.000, 

bewoond door 2 personen, 

tevens is een hond aanwezig; 

het waterverbruik is 180 m3.

Gemeente Netto woonlast Rangnummer 

(duur->goedkoop)

Gouda 1048 370

Krimpen aan den IJssel 904 324

Zuidplas 839 259

Krimpenerwaard 802 200

Rotterdam 776 153

Capelle aan den IJssel 634 17

Rekening 

2019

Begroting 

2020

Rekening 

2020

Afvalstoffenheffing 78 95 91

Rioolheffing 22 24 23

Kwijtscheldingen
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Inleiding 
De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing gaat in op de 

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

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

weerstandsvermogen en risicobeheersing (2018) is het beleid 

vastgelegd dat de basis vormt voor de gevolgde werkwijze. 

Door de complexe samenleving, de veelzijdige gemeentelijke 

activiteiten en veranderingen in wet- en regelgeving lopen gemeenten 

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

beheerst en moeten in het uiterste geval worden opgevangen via de 

weerstandscapaciteit. De gemeente beschikt over vrij aanwendbare 

middelen die, indien nodig, worden ingezet om dergelijke tegenvallers 

op te vangen. De zogeheten weerstandscapaciteit. 

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

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

begroting en jaarrekening) treft u altijd een geactualiseerd overzicht 

van de belangrijkste risico’s en een analyse van het 

weerstandsvermogen aan. Het betreft de hoofdlijnen van de 

risicobeheersing. Door de wetgever, de toezichthouder en de raad 

wordt in toenemende mate belang gehecht aan risicobeheersing. 

Risico’s 
Gedurende het jaar krijgt risicobeheersing doorlopend aandacht. 

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

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

partijen. Deze hebben direct gevolgen voor de financiën van onze 

gemeente. 
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GEKWANTIFICEERDE DIRECTE RISICO'S

bedragen x 1.000 Beheersmaatregelen

Bij de actualisatie van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 

zijn 15 risico’s met mogelijke financiële consequenties gedefinieerd en 

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

enkele projecten in een vervolgfase is gekomen. Doordat beter zicht is 

gekomen op de uitvoering kunnen de risico's ook beter worden ingeschat 

en kunnen gerichte beheersmaatregelen worden ingezet.

I 1.630 1.630
Diverse beheersmaatregelen zijn van toepassing, deze zijn 

per grondexploitatie geïnventariseerd.

1. Verschil tussen  voorlopige jaarrekening 2020 en definitieve 

jaarrekening 2020.                                                                             

2. Verwachte ontwikkelingen tussen ontwerpbegroting 2022 en definitieve 

begroting 2022.                                                                                   

3. Gevolgen herziening vlaktakssystematiek voor de te bepalen inleg 

gemeenten.

I 1.600 75% 1.200

1. Afhankelijk van verschillenonderzoek.                                                                   

2. Afhankelijk van de besluitvorming van het AB GRJR mbt 

senario's.                                                                         

3. Gesprekken over het opnieuw bepalen van de inleg en het 

mogelijk laten vervallen van de vlaktaks zijn gestart.

Geschil met Belastingdienst over teruggave BTW over aanleg en 

onderhoud van de begraafplaatsen.
I 788 80% 630

De HR heeft uitspraak gedaan en de gemeente is in het 

ongelijk gesteld. Vervolgens is de zaak terug verwezen naar 

het Gerechtshof om opnieuw inhoudelijk te behandelen. Het 

gaat in dit geval dan om een gedeelte van de btw waarvoor 

we als gemeente nog in aanmerking komen. Op 30 maart 

2021 zal het Gerechtshof te Amsterdam de zaak in 

behandeling nemen. Wanneer de uitspraak volgt is nog 

onbekend. Tegenover dit risico staat de reserve BCF.

Algemene uitkering accres ontwikkeling. S 621 50% 311

Bij het verschijnen van de septembercirculaire is gebleken, 

dat het accres vanaf 2022 waarschijnlijk aanzienlijk lager zal 

zijn dan nu genoemd. Vanwege de onzekerheid rondom 

corona blijft de vraag wat de ontwikkeling echt zal zijn; 

vandaar het opnemen van een risico.

S / I

Max 

kosten bij 

gevolg

Kans op 

gevolg

Benodigde 

capaciteit

1. Grondexploitaties 

2. GR Jeugdhulp Rijnmond

3. BTW begraafplaatsen

4. Algemene uitkering accres
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GEKWANTIFICEERDE DIRECTE RISICO'S

bedragen x 1.000 Beheersmaatregelen

Kosten kunnen aanzienlijk oplopen in verband met de marktwerking bij 

aanbestedingen, mogelijke gevolgen COVID-19 en klimaatadaptieve 

maatregelen.

I 3.000 10% 300
Monitoring en waar nodig anticiperen bij opstellen 

meerjarenplanning herstraten en riolering. 

De uitkomsten van de herijking zijn door het ministerie voorgelegd aan 

de ROB. De invoering ervan is nog onzeker.
S 750 25% 188

Op basis van de bedragen die in het voorjaar van 2021 

bekend werden lijkt Krimpen voor het klassiek domein 

voordeelgemeente te zijn en voor het sociaal domein 

nadeelgemeente. Per saldo is in de cijfers sprake van een 

voordeel. Er is echter nog veel onzeker m.b.t. de invoering 

van de herverdeling, zowel qua termijn als qua uitkomst. 

Daarom is een relatief beperkt risico opgenomen.

Sociaal domein implementatie nieuwe taken:

- Woonplaatsbeginsel (vanaf 2022)

- Beschermd wonen (vanaf 2022)

- Verplichte GGZ en wet zorg en dwang

- Nieuwe wet inburgering

I 300 50% 150

Incidentele kosten woonplaatsbeginsel moeten worden 

ingeschat op basis van aantal dossiers dat naar verwachting 

"overgaat". Effect op algemene uitkering is niet in te 

schatten. Beschermd wonen, WvGGZ en inburgering, 

uitgangspunt is budget neutraal verwerken (inkomsten 

ciculaire = verwachte uitgaven). Risico bestaat dat budget 

niet voldoende is.

De Omgevingswet vormt de (nieuwe) basis voor een samenhangende 

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

samenhangende benadering verder vorm te geven bevat de wet (nieuwe) 

instrumenten zoals de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en het 

Programma. Gemeenten dragen hun eigen invoeringskosten, waaronder 

investeringen in digitale middelen, veranderkosten, coördinatie en 

invoeringskosten. Hiervoor zijn in de begroting nog geen extra 

(incidentele) middelen opgenomen.

I 600 25% 150

Wij hebben er in eerste instantie voor gekozen om te 

voldoen aan het overzicht ‘Minimale acties Omgevingswet’ 

zoals dat door de VNG is opgesteld. Binnen het bestaande 

budget van het team Omgevingsloket is ruimte gecreëerd 

om de minimale acties te kunnen uitvoeren.

Verkiezingen in 2022, hierdoor ontstaat het risico op APPA uitkeringen en 

re-integratiekosten.
I 300 50% 150

Mogelijkheid bestaat dat we 4 keer APPA uitkeringen en re-

integratiekosten krijgen.

S / I

Max 

kosten bij 

gevolg

Kans op 

gevolg

Benodigde 

capaciteit

6. Herijking algemene uitkering

5. Grote projecten buitenruimte

7. Sociaal domein

8. Omgevingswet

9. Wachtgeld wethouders
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GEKWANTIFICEERDE DIRECTE RISICO'S

bedragen x 1.000 Beheersmaatregelen

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

gemeente (verbonden partijen).
I 14.830 167 Grootste risico invoering WNRA (begroting 2021 VRR).

Risico's die niet binnen de top 10 vallen. I/S 4.555 div. 938

TOTAAL 5.813

S / I

Max 

kosten bij 

gevolg

Kans op 

gevolg

Benodigde 

capaciteit

10. Verbonden partijen

11. Overige risico's
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Weerstandscapaciteit 
De weerstandscapaciteit betreft de middelen waarover de gemeente 

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

weerstandscapaciteit uit drie onderdelen: 

 reserves (eigen vermogen) 

 onbenutte belastingcapaciteit 

 onvoorzien 

Reserves 

Van de reserves worden de algemene reserve, de algemene reserve 

grondexploitatie, de vrije reserve en de bestemmingsreserves tot de 

weerstandscapaciteit gerekend. Van de bestemmingsreserves wordt 

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

vrij besteedbaar is meegeteld. Dat wil zeggen dat de benodigde 

reservemiddelen voor reeds genomen besluiten in principe niet 

meetellen voor de weerstandscapaciteit. 

De algemene reserve heeft als hoofdfunctie het vormen van een buffer 

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

miljoen bedraagt en maximaal € 5 miljoen bedraagt. Wanneer het 

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

overgeheveld. De vrije reserve wordt omgekeerd ook aangesproken 

wanneer de algemene reserve door de bodem zakt. 

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 al 

‘maximaal’ of kostendekkend zijn). 

De Onroerend Zaakbelasting is in Krimpen niet gemaximeerd en biedt 

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

college is echter dat lastenstijging voor de burger zoveel mogelijk 

wordt beperkt. Het rekenen met onbenutte belastingmogelijkheden 

past niet in dat beeld. Daarom is de onbenutte belastingcapaciteit 

vanwege de OZB op € 0 gesteld. De kostendekkendheid van de 

afvalstoffenheffing en de rioolheffing is bij de vaststelling van de 

begroting 2020 en 2021 verhoogd. De geringe resterende ruimte wordt 

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 een verplichte post voor onvoorziene lasten 

opgenomen. Met ingang van de begroting 2018 bedraagt deze post 

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

incidentele en structurele begrotingsruimte. 

Het saldo van het jaar 2020 maakt eveneens onderdeel uit van de 

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 expliciet opgenomen. Deze 

hangen samen met de risico’s en worden als beheersmaatregel 

gezien. 

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

9.436

5.813
= 1,62 

Daarmee is het weerstandsvermogen met 1,62 ruim voldoende. Bij de 

begroting 2020 bedroeg de ratio 1,21 en bij de begroting 2021 was 

deze 1,35. De verbetering van de ratio komt voor een deel door lagere 

gekwantificeerde risico’s. Het grootste effect wordt veroorzaakt door de 

positieve ontwikkeling van het saldo over 2020. 

Volgens de nota risicomanagement en weerstandsvermogen is een 

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

weerstandsvermogen dus fors boven. De bovengrens voor de 

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

te bezien of overheveling van de algemene reserve naar de vrije 

reserve verantwoord is. De kadernota is een logisch moment om daar 

verder op in te gaan. 

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

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

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

de toekomstbestendigheid verbeterd. 

De kengetallen zijn niet genormeerd, maar vooral bedoeld om de 

financiële positie voor raadsleden inzichtelijker te maken. 

Weerstandscapaciteit 2020

Reserves

Algemene reserve – algemene dienst 7.564

Algemene reserve – grondexploitatie 1.804

Vrije reserve  (vrij besteedbaar deel) 53

Bestemmingsreserves met relatie risico's 796

Subtotaal 10.217

Onbenutte belastingcapaciteit

OZB pm

Rioolrechten

Afvalstoffenheffing

Leges en andere heffingen pm

Subtotaal

Onvoorzien en saldo

Onvoorzien

Saldo rekening 2020 -864

Saldo begroting 2021 83

Subtotaal -781

Totale weerstandscapaciteit 9.436
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Hieronder volgt een korte toelichting op de (berekening van de) 

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

van de onderlinge verhouding in relatie tot de financiële positie. 

Netto schuldquote 

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

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

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

ook geld doorleent wordt dit kengetal tevens berekend zonder 

(correctie) verstrekte leningen. De ontwikkeling van de schuldquote 

wordt beoordeeld met behulp van de daarvoor ontwikkelde scan van 

de VNG. 

Solvabiliteitsratio 

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

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

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

hogere ratio duidt op een grotere weerbaarheid. 

Grondexploitatie 

De ratio voor grondexploitatie wordt berekend door de balanswaarde 

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

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

wanneer de ontwikkeling van de grondposities achterblijft. 

Structurele exploitatieruimte 

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

structurele lasten kunnen worden gedragen door de structurele baten. 

De indicator structurele begrotingsruimte drukt het structurele saldo uit 

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

zijn en geeft een indicatie van mate waarin de gemeente nog 

structurele financiële ruimte heeft. 

Belastingcapaciteit 

Het kengetal belastingcapaciteit bestaat uit een berekening van de 

totale gemeentelijke woonlasten voor een gezin bij gemiddelde WOZ-

waarde, afgezet tegen het landelijk gemiddelde van het voorgaande 

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

het gemiddelde wordt afgeweken en geeft dus tevens een indicatie van 

de wendbaarheid van de begroting door inzet van belastingverhoging 

als dekkingsmiddel. 

Hoewel zoals hiervoor opgemerkt geen normering is vastgesteld, wordt 

vaak gebruik gemaakt van de volgende signaleringswaarden: 

Hierbij geldt dat Categorie A het minst risicovol is en Categorie C het 

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

met elkaar moeten worden beoordeeld. 

Signaleringswaarden 

kengetallen

Categorie 

A

Categorie 

B

Categorie 

C

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

Netto schuldquote met correctie 

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

Solvabiliteitsratio >50% 20-50% <20%

Structurele exploitatieruimte >0% 0% <0%

Grondexploitatie <20% 20-35% >35%

Belastingcapaciteit <95% 95-105% >105%
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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 

2020 is gebruik gemaakt van de balansstanden per 31-12-2020. In de 

tabel zijn de kleuren gebruikt uit de tabel met signaleringswaarden. 

Netto schuldquote 

De netto schuldquote is fors gedaald ten opzichte van de begroting 

2020 en de jaarrekening 2019. Dit wordt vooral veroorzaakt door de 

verkoop van de Eneco-aandelen. Daardoor zijn er per ultimo 2020 

geen kasgeldleningen meer nodig en is er sprake van overtollige 

liquide middelen. Bovendien wordt de quote uitgedrukt als percentage 

van het totaal saldo van de baten, waarin de Eneco verkoop meetelt. 

Anders gezegd: de noemer wordt groter en de teller wordt kleiner. 

Solvabiliteitsratio 

De solvabiliteit is gestegen ten opzichte van de begroting 2020 en de 

jaarrekening 2019. Ook voor deze verbetering is de aandelenverkoop 

van Eneco de belangrijkste reden. De opbrengst is namelijk 

toegevoegd aan de reserves waardoor de verhouding tussen eigen 

vermogen en vreemd vermogen positief is beïnvloed en nu weer als 

gezond kan worden beschouwd. 

Structurele exploitatieruimte 

In de begroting was na wijzigingen al rekening gehouden met een 

negatief resultaat op basis van de structurele lasten en baten. Het 

saldo van de rekening is iets minder nadelig. Omdat het tekort wordt 

gedeeld door de totale baten (inclusief de Eneco-opbrengst) is het 

percentage verder verbeterd. 

Grondexploitatie 

De balanswaarde van de grondposities is beperkt en laat weinig 

ontwikkeling zien. Door de overwegend faciliterende rol van de 

gemeente is de voorraad grond op de balans klein. 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 

Het kengetal belastingcapaciteit is in 2020 hoger dan voorgaande 

jaren. Dit komt door de verhoging van tarieven voor afvalstoffenheffing 

en rioolheffing. Omdat de lokale lasten daarmee aanzienlijk boven het 

landelijk gemiddelde liggen resteert in de praktijk weinig ruimte op dit 

gebied. Door de verdere verhoging van de tarieven in 2021 is de 

wendbaarheid van de begroting afgenomen. 

Kengetallen Rekening Begroting Rekening

2019 2020 2020

Netto schuldquote 68,53% 61,80% 25,88%

Netto schuldquote gecorrigeerd 

voor alle leningen
45,10% 38,83% 12,10%

Solvabiliteitsratio 19,45% 25,09% 39,85%

Structurele exploitatieruimte -3,96% 0,08% -0,57%

Grondexploitatie 3,60% 1,77% 2,88%

Belastingcapaciteit 101,82% 122,04% 116,41%
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Conclusie kengetallen 

De samenhang en ontwikkeling van de kengetallen zeggen meer dan 

de absolute uitkomsten. 

De verkoop van Eneco aandelen heeft positieve impact op meerdere 

kengetallen. Het totaalbeeld is daardoor verbeterd, vooral waar dat 

betrekking heeft op de balanspositie. Daarnaast is in de begroting 

2020 een forse lastenverzwaring doorgevoerd. Hierdoor is de 

belastingcapaciteit gestegen. Belastingverhoging als middel om 

structurele tekorten verder terug te dringen is daardoor nog maar 

beperkt inzetbaar. In combinatie met de licht negatieve structurele 

exploitatieruimte is dat ook voor de toekomst een aandachtspunt. 
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Inleiding 
De gemeente Krimpen aan den IJssel beheert de openbare ruimte en gebouwen waarbinnen wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Hierdoor 

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

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

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

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

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

in toereikende budgetten en voorzieningen. 

Deze paragraaf geeft aan op welke wijze in 2020 de kapitaalgoederen onderhouden zijn. Dit heeft voornamelijk plaatsgevonden op basis van de 

volgende vastgestelde beleidskaders en beheersplannen. 

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

in begroting 

Riolering - Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 

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

  wateroverlast 

2017 

2019 

2022 

2023 

Ja 

Wegen - Herstrating – en rioleringsplanning 

- Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte (KBOR) 

2020 

2014/2015 

2024 

2020 

Ja 

Groen  - Groenstructuurplan 

- Groenbeleid- en beheerplan 

2010 (ook 

onderdeel KBOR) 

2020 Ja 

Water 

Kunstwerken-bruggen 

- Grondwaterzorgplan 

- Beleidsplan civiele kunstwerken 

2011 

2019 

2020 

2024 

Ja 

Ja 

Alles m.b.t. de 

openbare ruimte  

- Integraal beheerplan Krimpen aan den IJssel 

- Speelruimtebeleidsplan 

2016 

2017 

2041 

2022 

Ja 

Invest.progr. 

Gebouwen en  

accommodaties 

- Opzet nieuwe meerjarige onderhoudsplanning; met 

onderhoudsplan gebaseerd op betreffende jaarschijf  

2018 

2020 

2042 Ja 
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- Kadernota gemeentelijk vastgoed 2010 

Het algemene beleid omtrent het onderhoudsniveau binnen de 

gemeente Krimpen aan den IJssel is sober maar doelmatig. 

Veiligheidsaspecten spelen hierbinnen een belangrijke rol. De 

benodigde middelen hiervoor waren op basis daarvan in de begroting 

opgenomen. 

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

(vervangings)onderhoud. Naast veiligheid is ook duurzaamheid een 

belangrijk thema bij het onderhoud van de kapitaalgoederen. 

De kapitaalgoederen in de openbare ruimte (stelselwijziging BBV) 

De kapitaalgoederen in de openbare ruimte bestaan uit wegen, 

riolering, watergangen, civiele kunstwerken (bruggen), 

groenvoorziening, speelvoorzieningen, hekwerken en openbare 

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

meer mogelijk deze te dekken uit een voorziening. De enige 

uitzondering hierop is de riolering. De overige investeringen worden 

dus vanaf dat moment geactiveerd. 

Jaarlijks worden voor deze onderdelen van de kapitaalgoederen 

kredieten beschikbaar gesteld door de raad. 

Riolering 

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

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

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

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

bescherming van de volksgezondheid en handhaving van een goede 

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

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

De uitvoering van het GRP hangt overigens nauw samen met het 

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

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

kosten en de overlast te beperken. 

Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk hebben 

gezamenlijk een Deltaprogramma opgesteld. Hierin is het document 

“Ruimtelijke Adaptatie” opgenomen. Dit document bevat maatregelen 

gericht op het beschermen van inwoners van Nederland tegen de 

gevolgen van klimatologische ontwikkelingen. 

Het Deltaprogramma geeft de overheid de taak de uitvoering van 

ruimtelijke adaptatie te versnellen en daarmee actief aan de slag te 

gaan. Eén van de benoemde verplichtingen voor gemeenten is het 

uitvoeren van een ‘stresstest klimaat’. 

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

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

2019 gevolgd door een verdiepende “stresstest wateroverlast”. 

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

adaptieve maatregelen genomen moeten worden. De (financiële) 

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

voorziening rioleringen. Vanaf 2019 is dan ook besloten om deze 
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investeringen te activeren en de afschrijving ten laste te brengen van 

programma 7. 

Wegen

De kaders waarbinnen het wegbeheer worden uitgevoerd zijn de 

CROW-richtlijnen en het integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte. Dit 

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

beheer van wegen dienen. 

De onderhoudsfrequenties worden bepaald door de huidige kwaliteit 

van de verhardingen, onderliggende funderingskwaliteit, plaatselijke 

omstandigheden en het gewenste onderhoudsniveau. Met de 

rapportage Monitoring Kwaliteit Openbare Ruimte controleren we dit. 

Ook geven we verdere invulling aan het Fietsstructuurplan en is de 

vastgestelde verkeers- en vervoersvisie mede bepalend bij de 

planvorming. 

De investeringen in de wegen worden met ingang van 2017 

geactiveerd. Hierbij komen de afschrijvings- en rentelasten vanaf dat 

moment ten laste van programma 2 Woon- en leefomgeving. 

Grote kruising 

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

waarvan de voorbereidende werkzaamheden in 2019 zijn gestart. De 

werkzaamheden hebben in 2020 een vervolg gekregen en zoals het er 

nu naar uitziet wordt de start van de reconstructie van de Grote 

Kruising zelf voorzien in april 2021. Niet alleen qua financiën, maar 

zeker ook qua bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden, heeft dit een 

grote impact op (de inwoners van) Krimpen. De planning voorziet in 

een doorlooptijd tot en met 2022. De gemeente heeft voor dit 

aanzienlijke project niet alleen eigen middelen, maar ook 

cofinanciering. Zowel de provincie, de MRDH als het Hoogheemraad-

schap dragen bij in de kosten. De toezegging omtrent de bijdrage voor 

de doorstroommaatregelen is inmiddels ontvangen. De toezegging 

voor de reconstructie van de Grote Kruising wordt de komende 

maanden verwacht. 

Areaalgegevens riolering: ultimo 2020
Huisaansluitingen 13.230

Kolken 17.500 stuks

Vrijverval riolering (62% gemengd stelsel, 

25% hemelwaterafvoer en 13% drainage) 205

Putten 6.187 stuks

Drukriolering / persleiding 13,35 km

Bergbezinkvoorzieningen (500 m3) 1 stuks

Bergbezinkleidingen (150 + 200 m3) 2 stuks

Gemalen 89 stuks

Pompunits 89 stuks

Monitoringskasten 14 stuks

Areaalgegevens wegen: ultimo 2020
Asfaltverharding 298.497 m2

Elementenverharding (klinkerbestrating, 

troittoirs) 1.179.477 m2

Overige verharding, halfverharding en 

grasbetontegels 25.056 m2
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Openbare verlichting 

Het onderhoud en de vervanging van de openbare verlichting zijn 

opgenomen in het hiervoor genoemde kwaliteitsplan. Hierbij is 

specifiek aandacht gegeven aan de wijze waarop het beheer plaats 

moet vinden. 

Naast de jaarlijkse budgetten voor onderhoud en vervanging ten laste 

van programma 2 Woon- en leefomgeving, worden verlichtingsplannen 

tegelijkertijd met herstratingswerkzaamheden uitgevoerd en 

geactiveerd. 

Daarnaast vindt vervanging plaats ten laste van de exploitatie. Hiervan 

is voornamelijk sprake vanwege de ouderdom, energiebesparing en 

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

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

of meer jaarlijks terugkerende ‘investeringen’ rechtstreeks ten laste te 

brengen van de exploitatie en ze niet te activeren. 

Verkeersregelinstallaties 

De verkeersregelinstallaties (VRI’s) zijn inmiddels allemaal 

aangesloten op de hoofdpost van de verkeersregelkamer van de 

gemeente Rotterdam. Hierdoor kan op afstand worden ingespeeld op 

verkeersaanbod en calamiteiten, met als doel een verbetering van de 

doorstroming. Ook tijdens de werkzaamheden rondom de Grote 

Kruising wordt geprobeerd de doorstroming met behulp van de 

(tijdelijke) VRI’s zoveel mogelijk te garanderen. De inzet van 

verkeersregelaars is desondanks niet altijd te vermijden. 

Groen

In de integrale beheerplannen voor de openbare ruimte is ook het 

groen opgenomen. Er worden tot op heden geen specifieke middelen 

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

Jaarlijks vindt onderhoud van het groen op contractbasis plaats ten 

laste van programma 2 Woon- en leefomgeving en onderdelen van 

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

Omvormingen van plantsoenen komen eveneens ten laste van 

programma 2. 

Daarnaast vinden investeringen in het openbaar groen plaats bij 

reconstructies. Dekking daarvan vindt vanaf 2017 eveneens plaats 

door middel van activering en afschrijving. 

Areaalgegevens openbare verlichting: ultimo 2020
Lichtmasten 7.854 stuks

Armaturen 8.015 stuks

Areaalgegevens 

verkeersregelinstallaties: ultimo 2020
Kruising met verkeersregelinstallaties 6 stuks

Areaalgegevens groen: ultimo 2020
Bomen 10.768 stuks

Heesterbeplanting 337.485 m2

Vaste planten 1.902 m2

Gras/gazon/kruidenvegetaties 724.921 m2
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Watergangen 

De watergangen zijn verdeeld in primaire en secundaire watergangen. 

De primaire watergangen (de hoofdwatergangen) worden beheerd en 

onderhouden door het Hoogheemraadschap van Schieland en de 

Krimpenerwaard (HHSK) in samenwerking met de gemeente. De 

partijen houden zich aan een gezamenlijk contract. 

De secundaire watergangen (de sloten) worden beheerd door de 

gemeente of, in sommige gevallen, door particulieren. 

Het onderhoud van het openbare water binnen de gemeente vindt 

plaats aan de hand van het jaarlijkse baggerprogramma en komt deels 

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

gewerkt aan de uitvoering van het Stedelijk Waterplan, waarin het 

beleid en kaders voor de watergangen zijn vastgelegd. 

De jaarlijkse lasten voor baggerwerkzaamheden zijn met ingang van 

2017 opgenomen in de exploitatie. Voor het onderdeel Stedelijk 

Waterplan is sprake van afschrijvingslasten, indien investeringen 

hiervoor hebben plaatsgevonden. 

Speelvoorzieningen 

Op basis van het beheersysteem worden alle speeltoestellen binnen 

de gemeente door middel van periodieke keuringen geïnspecteerd. De 

resultaten worden in logboeken verwerkt en bijgehouden. Een 

onafhankelijke partij voert de jaarlijks verplichte keuring van de 

toestellen uit. Preventief onderhoud en kleine reparaties worden door 

de eigen buitendienst uitgevoerd. 

Daarnaast is het speelruimtebeleidsplan in 2018 geactualiseerd en is 

er een uitvoeringsprogramma speelruimte 2019-2022 opgesteld. De 

financiële gevolgen daarvan zijn opgenomen in de begroting als 

afschrijvingslast. Dit betreft de lasten voor vervanging van de 

bestaande speelplaatsen, alsmede voor eventuele impulsen op dit 

terrein. In 2020 hebben de eerste vernieuwingen plaatsgevonden. De 

komende twee jaar wordt verder uitvoering gegeven aan het 

speelruimtebeleidsplan. 

Civiele kunstwerken (bruggen) 

De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft een aanzienlijk aantal 

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

dagelijks onderhoud, als om groot onderhoud in de zin van 

vervanging/renovatie van de brug. De afgelopen jaren is veel aandacht 

besteed aan de stroefheidsbehandeling van de brugdekken.  

In 2019 is het Beleidsplan civiele kunstwerken geactualiseerd en is 

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

rekening gehouden. Net als in 2019 zijn er ook in 2020 diverse 

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

2021 zichtbaar. 

Areaalgegevens watergangen: ultimo 2020
Hoofd watergangen 341.736 m2 (34 ha)

Overige watergangen 397.590 m2 (40 ha)

Areaalgegevens speelvoorzieningen: ultimo 2020
Speeltoestellen 438 stuks

Speellocaties 116 stuks
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Bij de jaarrekening 2019 was geconstateerd dat verschillende 

zogeheten Waco-duikers in zeer slechte staat zijn. Hiervoor is 

vervolgens krediet aan de raad gevraagd om deze te vervangen. In 

2020 hebben vervangingen ter plaatse van de werkzaamheden aan de 

Grote Kruising plaatsgevonden. De andere in slechte staat verkerende 

duikers worden vervangen op het moment, dat daar werkzaamheden 

in het kader van herstratingen gaan plaatsvinden. 

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. 

De volgende werken zijn in 2020 uitgevoerd: 

Dit overzicht betreft de investeringen maatschappelijk nut in de 

buitenruimte en betreffen zowel gereed gekomen als nog in uitvoering 

zijnde projecten. De investeringen op het gebied van herstraten en 

klimaat-adaptieve maatregelen riolering worden geactiveerd. De 

“reguliere” rioleringswerkzaamheden komen ten laste van de 

voorziening. 

Het kapitaalgoed gebouwen 

De gemeente Krimpen aan den IJssel bezit gebouwen die deels 

bedrijfsmatig en deels functioneel beheerd worden. Hierbij valt te 

denken aan onder andere het raadhuis en het gebouw aan de 

Stormsweg, sporthallen, gymlokalen, peuterspeelzalen en de 

kerktoren. Deze gebouwen beheert en onderhoudt de gemeente aan 

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

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

onderhoud) wordt jaarlijks gestort in de ‘voorziening onderhoud 

kapitaalgoederen gebouwen’. 

Areaalgegevens civiele kunstwerken 

(bruggen): ultimo 2020
Fiets/voetgangersbruggen 86 stuks

Verkeersbruggen 43 stuks

Oversteek (plank) 4 stuks

Vlonder/steiger (hout) 4 stuks

Betonnen / pvc / hdpe duikers 115 stuks

Tunnels 1 stuks

Financiële kaders openbare ruimte
Totaal 

2020

activ. 

herstr.

activ.  

riol.

tlv voorz 

riolering

Vincent van Goghlaan 760 396 118 247

Fresia fase 1 Langeland 74 44 29

Fresia fase 2 Langeland 1.754 718 207 829

Fresia fase 3 Langeland 106 104 2

Fresia fase 4 Langeland 18 18

Lekdijk (Griendstraat en Nederlek) 5 5

Marathon/Sportsingel fase 1 13 6 6

Marathon/Omnium fase 2a 35 33 2

Marathon/Omnium fase 2b 937 903 33

Zaagmolen/Drijvermast 38 38

Herinrichting Ouverturelaan 10 10

Oud-Krimpen - voorbereiding 4 4

Oud-Krimpen - Pr. Bernhardstraat 2.014 961 371 682

Oud-Krimpen - weth. Brouwerstraat 121 120

Boerhaavelaan - fase 1 97 97

gedeelte Stormpolder -23 -11 -12

Oud Krimpen - Noorderstraat en Oosterstraat 102 102

Grote kruising N210 - voorbereiding en start 

reconstructie
5.527 5.527

Totaal 11.592 9.075 696 1.821
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In tegenstelling tot de investeringen in de openbare ruimte worden de 

onderhoudslasten van deze gebouwen gewoon ten laste gebracht van 

de genoemde voorziening. 

De gemeente is economisch eigenaar (heeft het economisch 

claimrecht) van alle schoolgebouwen voor primair en voortgezet 

onderwijs. De verantwoordelijkheid voor het (groot) onderhoud voor 

zowel primair als voortgezet onderwijs ligt bij de schoolbesturen. 

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

gebouwen wordt uitgegaan van sober en doelmatig onderhoud. Hierbij 

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

aan de eisen van veiligheid. 

Samenvattend kan worden vastgesteld dat het onderhoud van de 

gebouwen is te splitsen in dagelijks onderhoud en groot onderhoud. 

Waarbij de eerste rechtstreeks ten laste van de exploitatie is gekomen 

en het groot onderhoud via de voorzieningen is gelopen. 

Over de werkzaamheden die vallen onder het groot onderhoud zijn 

afspraken gemaakt. Levensduur verlengende maatregelen 

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

vallen daar niet onder. Ook maatregelen in het kader van de 

duurzaamheid vallen hier niet onder. 

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

verder exploiteren van de accommodatie. 

Dit laatste heeft ertoe geleid dat in de loop van 2020 het pand Big Bear 

is verkocht en gebouw ’t Onderdak is gesloopt. 

Momenteel wordt nog nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden 

van het pand van de voormalige muziekschool aan de Tuinstraat en 

het voormalige pand van team Buitenruimte aan de Stormsweg. 

Verloop van de voorziening OK-gebouwen en de voorziening 

rioleringen. 
Areaalgegevens gebouwen in 

onderhoudsplanning: ultimo 2020
Gebouwonderhoud eigen beheer 43 stuks

Gebouwonderhoud externe exploitant 7 stuks

Gebouwonderhoud schoolbesturen 14 stuks

Voorziening   

gebouwen en riolering

voorziening 

gebouwen

voorziening 

rioleringen

Stand 1 januari 2020 115 6.871

Storting tlv exploitatie 490 1.746

Investeringen 2020 -267 -1.821

Stand 1 januari 2021 338 6.796
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Inleiding 
De paragraaf financiering is bedoeld voor transparantie van de 

treasury-functie (financiering) van decentrale overheden. In deze 

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

over de financiering op een rij. 

De Wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO) schept een 

duidelijk kader voor de treasuryfunctie, levert een bijdrage aan de 

kredietwaardigheid van de openbare lichamen en bevordert de 

transparantie van deze functie. Deze wet introduceert twee 

instrumenten op het gebied van de treasuryfunctie: 

1. Het treasurystatuut 
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. Ook geeft het 

inzicht in de concrete plannen op het gebied van risicobeheer, 

financieringspositie en leningen- en uitzettingenportefeuille. 

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

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

kredietrisico. De behoefte aan risicobeheersing is toegenomen door de 

toename van voorgenomen en recent uitgevoerde grote investeringen. 

Daarnaast kan een informatierisico worden benoemd. Dat is het risico 

dat relevante informatie niet tijdig of volledig beschikbaar is voor de 

treasuryfunctie. 

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

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

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

beleggingen en leningen zijn de afgelopen jaren verschillende 

besluiten genomen. Deze besluiten maken het voor de gemeente wat 

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

volgen wij de rentevisie van de BNG. 

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

van rentelasten aan de programma's verplicht. 

Voor de toerekening van rente aan de grondexploitaties wordt een 

percentage berekend: het gemiddelde rentepercentage van de 

leningenportefeuille vermenigvuldigd met de debt ratio (de verhouding 

vreemd vermogen / totaal vermogen). De uitkomst van deze 

berekening voor 2020 is 1,31%. Meerjarig gebruiken we 1,5% als reële 

inschatting voor de toekomstige rentelasten. Dit is toegestaan volgens 

het BBV. 

Het zogenaamde rente-omslagpercentage wordt gebruikt om tot een 

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

Het saldo van rentelasten en baten wordt daarvoor gedeeld op het 

totaal van de vaste activa. Voor 2020 bedraagt het percentage op 

basis van nacalculatie 1,24%. De uitkomst mag binnen een 

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

wijziging van het percentage voorkomen. Bij de begroting 2020 is het 

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

bandbreedte. Dit percentage wordt berekend over de boekwaarden 
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van de activa en verantwoord op de programma’s waar deze activa 

onderdeel van uitmaken. 

Het renteschema dat behoort bij deze berekening is als volgt: 

Het verschil komt door de lagere rentebaten op hypotheken en de 

lagere rente die aan de grondexploitaties is doorberekend. 

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

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

toezichthoudende functie. De kasgeldlimiet betreft het renterisico van 

de vlottende schuld, terwijl de renterisiconorm het renterisico van de 

langlopende schuld betreft. 

De wettelijk vastgestelde renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijks 

verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen 

bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. 

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

korte termijn aan de opeisbare verplichtingen kan worden voldaan - is 

de zogenaamde kasgeldlimiet belangrijk. 

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

Dit bedrag wordt berekend door middel van een door het ministerie 

van Financiën vastgesteld percentage, vermenigvuldigd met het totaal 

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

Berekening renterisico gemeente Krimpen aan den IJssel: 

Renteschema 2020

Externe rentelasten over korte en lange financiering 1.029 1.035

Externe rentebaten -/- 315 -/- 255

Totaal door te rekenen externe rente 714 780

Rente die aan grexen moet worden doorberekend -/- 99 -/- 35

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

Saldo door te rekenen externe rente 615 745

Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente -/- 608 -/- 602

Renteresultaat op taakveld treasury 7 143

Begroting 

2020

Rekening 

2020

Renterisiconorm 2020

1. Renteherziening op vaste schuld o/g

2. Te betalen aflossingen 2.698

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

Berekening rente risiconorm 

4. Begrotingstotaal (excl. reservemutaties) 70.684

5. Percentage regeling 20%

Toets renterisiconorm

6. Renterisiconorm (4 * 5) 14.137

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

Ruimte onder rente risiconorm (6 - 7) 11.438
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Berekening kasgeldlimiet gemeente Krimpen aan den IJssel: 

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

verstrekken van gelden. Afhankelijk van het type instelling kan een 

zeker risico worden bepaald. 

In de onderstaande tabel zijn de verstrekte gelden gegroepeerd naar 

de onderscheiden risicogroepen. 

Financieringspositie 
Op 25 maart 2020 heeft de overdracht van de Eneco aandelen 
plaatsgevonden. De opbrengst van deze verkoop (€ 27,6 miljoen) is in 
deze jaarrekening verwerkt. Dit had onder andere impact op de 
financiering van de gemeente. Nieuwe leningen waren hierdoor niet 
nodig. Dit heeft ook effect op de ruimte bij de kasgeldlimiet, die hoger 
is als in voorgaande jaren.

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

rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. In 2020 zijn geen 

nieuwe langlopende leningen aangetrokken. 

Kasgeldlimiet 2020

Omvang begrotingstotaal (lasten) per 1 januari 2020 70.684

Toegestane kasgeldlimiet

- in procenten van de grondslag 8,5%

- in bedrag 6.008

Omvang vlottende korte schuld (+/+)

Opgenomen gelden < 1 jaar

Schuld in rekening courant

Gestorte gelden door derden < 1 jaar 29

Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld 2.250

Vlottende middelen (-/-)

Contante gelden 6

Tegoeden in rekening courant 201

Overige uitstaande gelden <1 jaar 17.596

Toets kasgeldlimiet

Totaal netto vlottende schuld -15.525

Toegestane kasgeldlimiet 6.008

Ruimte (+) / overschrijding (-) 21.534

Kredietrisico op verstrekte 

gelden

Met/zonder (hyp.) 

zekerheid

Restant 

Schuld per 

1-1-2021

%

Woningcorporaties met garantie 

WSW
Met (50%) 137 1%

Hypotheekverstrekkingen aan 

ambtenaren
Met 11.209 77%

Overige toegestane instellingen 

volgens treasurystatuut
Zonder 3.264 22%

Totaal 14.610 100%
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De mutaties voor 2020, als gevolg van nieuwe leningen, aflossingen 

en rente, zijn: 

Uitzetten 
De verplichting tot schatkistbankieren beperkt de mogelijkheden om 

overtollige liquide middelen uit te zetten. De drempel bedraagt 0,75% 

van het begrotingstotaal. Met de BNG hebben we daarom de afspraak 

dat een rekening-courant saldo boven (afgerond) € 250.000 wordt 

afgeroomd. 

Aantrekken 
Nieuwe leningen trekken we aan wanneer de kasgeldlimiet wordt 

overschreden. Om te voorzien in voldoende liquiditeiten zijn in het 1e

kwartaal van 2020 kasgeldleningen aangetrokken. Hierna volgt een 

overzicht hiervan.

Mutaties in leningenportefeuille                                        Bedrag
Gemiddelde 

rente

Stand per 1 januari 2020 51.537 1,98%

Nieuwe leningen

Reguliere aflossingen -2.698

Vervroegde aflossingen

Stand per 31 december 2020 48.838 1,96%

Mutaties in kasgeldvoorziening (opgenomen) Bedrag
Gemiddelde 

rente

Gemiddelde 

looptijd

Stand per 1 januari 2020 7.000 0,00% 1 dag

Nieuwe leningen 20.000 -0,46% 21 dagen

Reguliere aflossingen 27.000

Stand per 31 december 2020



99 

§ C § B § A § D § E § F § G § H P § € 

     Paragraaf E Bedrijfsvoering 

B § I 

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

Ontwikkelingen 
De organisatie is in kwantitatieve zin gestabiliseerd. Daar staat 

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

die voor staat, krap in het jasje zit. De knelpunten in de bezetting zijn 

het laatste half jaar van 2019 zichtbaar geworden. Dit inzicht leidde 

ertoe dat in 2020 relatief veel nieuwe medewerkers in dienst zijn 

gekomen. Voor een deel gaat het om vacaturevervulling en voor een 

gedeelte om nieuwe formatie. Deze uitbreiding was nodig om de 

ambities uit het collegewerkprogramma te vervullen en decentralisatie 

van overheidstaken naar gemeenten. 

Ondanks de uitbreiding van formatie houdt de organisatie een krappe 

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

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

in 2021 onvoldoende financiële ruimte is om extra taken of uitval van 

personeel op te vangen. 

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

we toe naar een flexibele en wendbare organisatie. De 27 teams zijn 

aan de slag gegaan met het ‘zelf organiseren’ van het team. De teams 

hebben de opgaven en de te leveren resultaten inzichtelijk gemaakt en 

geven de onderlinge samenwerking vorm. Daarnaast richtten de teams 

de randvoorwaarden control, kwaliteit, coördinatie en zorg in. 

Dit alles vond plaats in een tijd dat veel medewerkers op afstand 

moesten werken als gevolg van het coronavirus. Medewerkers 

moesten de wijze waarop ze samenwerken aanpassen. Er ontstonden 

nieuwe manieren om verbinding te houden. Ook werkinhoudelijk zijn 

de gevolgen van het coronavirus goed voelbaar in een toename van 

werk door nieuwe regelingen. Op enkele plekken was er juist een 

afname van het werk. Daarnaast moesten medewerkers op zoek naar 

een nieuwe balans tussen (thuis)werk en privé. 

Om te komen tot een wendbare organisatie is een wendbare 

medewerker nodig. Vanuit de organisatie faciliteren we medewerkers 

om vanuit eigen kracht en eigen regie wendbaar en inzetbaar zijn, nu 

en in de toekomst. Dit doen wij onder andere door persoonlijke 

ontwikkeling te stimuleren en de behoeften van de medewerkers van 

55 jaar en ouder inzichtelijk te maken. Dit doen wij ook door in gesprek 

te zijn met de teams over de huidige en toekomstige manier van 

werken. Met andere woorden vanuit een flexibele werkplek, het digitaal 

samenwerken, het behouden van de organisatiecultuur en het 

(digitaal) inwerken van nieuwe medewerkers. 

Financiën 
In 2020 is hard gewerkt aan het inrichten van de nieuwe financiële 

applicatie. Maar net als veel andere zaken heeft het door corona de 

nodige vertraging opgelopen. De start van het nieuwe financiële 

systeem is uitgesteld tot het 3e kwartaal 2021. Deze vertraging werkt 

ook door op de aansluiting die nodig is voor het gebruik van de 

verplichtingenadministratie en het contractmanagement. 
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Huisvesting en facilitair 
2020 is een vreemd jaar geweest en niet alleen voor de gemeentelijke 

huisvesting. Door corona is er veelal gewerkt vanuit huis in plaats van 

op kantoor. Dit heeft gezorgd voor aanpassingen en herinrichting van 

de facilitaire ondersteunende processen. Ook zijn er, op basis van de 

regelmatig gewijzigde regels rond corona, aanpassingen in de fysieke 

huisvesting getroffen. 

De aannemer is in 2020 gestart met het uitwerken van plannen voor de 

nieuwbouw aan de Stormsweg. Uit de vergunningaanvraag en de 

constructieberekeningen bleek dat er meer en langere funderingspalen 

nodig waren. Aangezien de omliggende percelen hoger liggen dan het 

bouwperceel, was het bovendien nodig om het terreinbouwperceel fors 

op te hogen. Inmiddels is er gestart met de uitvoering van de 

nieuwbouw en zal deze volgens planning in augustus 2021 worden 

opgeleverd. De plannen voor het afstoten van het pand aan de 

Stormsweg 9 zijn gestart. 

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

IJSSELgemeenten. Daartoe is een dienstverleningsovereenkomst 

gesloten met afspraken over: 

• de aanschaf en levering van ICT-infrastructuur, 

vaktoepassingen, telefonie en audiovisuele apparatuur; 

• de diensten van de servicedesk; 

• wijzigingsverzoeken; 

• systeem- en applicatiebeheer; 

• informatiemanagement, projecten en adviesdiensten; 

• diensten voor de gemeentelijke crisisorganisatie; 

• bedrijfskritische problemen; 

• informatieveiligheid (CISO). 

Inkoop 
In 2020 is nog niet gestart met verplichtingenadministratie én een 

contractmanagementsysteem. Dit, omdat de start verband houdt met 

het nieuwe financiële systeem. De verplichtingenadministratie én een 

contractmanagementsysteem maken het namelijk mogelijk om vooraf 

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

te creëren met betrekking tot gemeente brede contracten. 

Informatiebeheer/archief 
In 2020 hebben we de volgende stap gezet in ons verbeterplan voor 

duurzaam informatiebeheer. Hierbij digitaliseren wij de reeds 

gearchiveerde (papieren) bouwvergunningen. Hierdoor worden ze 

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

onbeperkt beschikbaar stellen van het ‘geheugen’ van onze gemeente 

wordt met het Streekarchief Midden-Holland een gezamenlijk initiatief 

opgestart. 

Ten aanzien van het verder professionaliseren van ons 

informatiebeheer wordt actief meegewerkt aan diverse programma’s 

vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten op het gebied van grip 

op informatie en de wet Open Overheid. De resultaten van deze 

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

ons informatiehuishouden en we onze wettelijke archieftaak blijven 

vervullen. 

Informatieveiligheid en privacy 
In 2020 heeft het massale thuiswerken gezorgd voor een 

veranderende dynamiek rond privacy. Het aantal hacks en 

phishingaanvallen is zorgwekkend gestegen. De Autoriteit 

Persoonsgegevens luidde de noodklok. Gelukkig heeft de gemeente 
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Krimpen geen zorgwekkende incidenten gekend. Om medewerkers 

nog beter te ondersteunen is het belangrijk om hen te trainen in 

digitale veiligheid en in het omgaan met privacy aspecten.
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Inleiding 
Onder de verbonden partijen van de gemeente Krimpen aan den IJssel 
vallen gemeenschappelijke regelingen en (privaatrechtelijke) 
deelnemingen. In deze paragraaf wordt eerst ingegaan op de 
gemeenschappelijke regelingen en vervolgens op de deelnemingen. 

Gemeenschappelijke regelingen 
Deelname aan een gemeenschappelijke regeling is een manier om 
een gemeentelijk doel effectiever te bereiken in een ‘dynamisch’ 
speelveld van steeds meer samenwerkende (lagere) overheden. In het 
algemeen gaat de gemeente een relatie met een gemeenschappelijke 
regeling aan, omdat zij verwacht dat de gemeenschappelijke regeling 
dezelfde activiteiten effectiever en beter kan uitvoeren. Daarnaast 
worden risico’s gespreid en gedeeld met andere deelnemers én 
ontstaat er een kwaliteitsvoordeel als de gemeenschappelijke regeling 
kennis in huis heeft die de gemeente zelf niet (meer) heeft. Ook 
ontstaat er vaak grotere effectiviteit en bestuurlijke slagkracht, 
waardoor nieuwe activiteiten sneller kunnen worden gerealiseerd. 
Tegelijkertijd kiest de gemeente er bij gemeenschappelijke regelingen 
bewust voor om zelf invloed te houden, omdat deze activiteiten te 
kwetsbaar zijn om volledig uit te besteden. 

Op basis van deze uitgangspunten is een afwegingskader opgesteld 
voor het al dan niet aangaan van samenwerking met nieuwe 
gemeenschappelijke regelingen. Het afwegingskader dient als 
beleidslijn, wanneer de vraag speelt of de gemeente een nieuwe 
financiële en bestuurlijke relatie aan zou moeten gaan of niet. Dit kader 
vormt een handreiking waarin het gemeentelijk beleid voor 
gemeenschappelijke regelingen een plaats kan krijgen. Het is geen 
digitaal instrument dat onafwendbaar tot een bepaalde keuze leidt. 
Een keuze voor het aangaan van een nieuwe financiële en bestuurlijke 
relatie is in alle gevallen een politiek-bestuurlijke keuze. 

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

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 2020 is het index 
percentage 3,4%. Deze index is door alle gemeenschappelijke 
regelingen overgenomen (met uitzondering van de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag (MRDH): deze hanteert 2,68% vanwege een 
afwijkende systematiek). 
Echter, er wordt in de begroting van de gemeente voor de 
Veiligheidsregio en de GR-IJsselgemeenten rekening gehouden met 
een extra personeelslast in verband met de nieuwe CAO. 

Ontwikkelingen 
Jeugdhulp Rijnmond 

Evenals voorgaande jaren blijven in Nederland de kosten voor de 

jeugdhulpverlening over de gehele linie onevenredig veel stijgen. Ook 

in onze regio zijn de kosten de laatste jaren flink gestegen. Zowel op 

regionaal als op lokaal niveau wordt ingezet op een beperking van de 

stijging van de kosten, met zoveel mogelijk behoud van de kwaliteit 

van de hulpverlening. Het bestuur van de GRJR besloot echter naar 

aanleiding van de jaarcijfers 2019 om de totale begroting 2020 te 

verhogen met circa € 18,3 miljoen. Dit was noodzakelijk om te kunnen 

spreken van een realistische begroting 2020 voor de GRJR en om te 
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voorkomen dat over 2020 niet opnieuw achteraf grote tekorten werden 

gemeld. Overigens werd hiertoe besloten in het besef dat de 

beheersing van de uitgaven meer maatregelen vergt, zoals de 

samenwerking tussen zorgaanbieders en gemeenten, transformatie 

van zorg aan de jeugdigen uit de regio Rijnmond en oplossing van een 

aantal structurele knelpunten rond de uitvoeringsorganisatie van de 

GRJR. De deelnemende gemeenten binnen Jeugdhulp Rijnmond 

hebben in 2020 intensief samengewerkt om de trend van 

kostenstijgingen te doen breken. Dit is gebeurd door het opstellen van 

een plan van aanpak voor de verwerking van een taakstelling in de 

begroting vanaf 2021. 

Vanaf maart 2020 is de coronapandemie uitgebroken. Dit heeft effect 

gehad op het uiteindelijke resultaat van de jaarrekening als mede op 

de lengte van wachttijden waarmee jeugdigen worden geconfronteerd. 

Lokaal effect 

De afgelopen jaren heeft Krimpen zich genoodzaakt gezien om op 

basis van de stijgende begroting van de GRJR de eigen begroting 

jaarlijks op te hogen. Bij het bepalen van de inleg voor Krimpen wordt 

immers een percentage van de totale begroting van de GRJR 

genomen. De werkelijke kosten over de jaren 2019 en 2020 zijn (fors) 

lager. Door de vlaktakssytematiek is het effect daarvan echter pas in 

de jaren 2021 en 2022 voor de jaarrekening 2019 en 2022 en 2023 

voor de jaarrekening 2020 zichtbaar. Helaas doet deze systematiek 

daarom niet wat het beoogt, namelijk zorgen voor een “constante” 

begroting van de uitgaven. Hierover zijn in 2020 gesprekken gestart 

met als doel de systematiek af te schaffen en over te gaan naar een 

begroting op basis van reële verwachte uitgaven. 

Weerstandsvermogen 
De gemeenschappelijke regelingen hebben en geven steeds meer 

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

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

algemene reserve (weerstandscapaciteit). Wij vinden het niet zonder 

meer noodzakelijk dat gemeenschappelijke regelingen er zelf een 

toereikend weerstandsvermogen op na houden. Zeker wanneer voor 

de aanvulling van het weerstandsvermogen extra middelen van de 

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

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

In deze jaarrekening maken enkele risico’s van verbonden partijen 

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

verbonden partijen die het risicomanagement niet op orde hebben. De 

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

sturingsarrangementen spelen de risico’s en het inzicht daarin een 

belangrijke rol. Langs die weg wordt aandacht gevraagd voor adequaat 

inzicht en informatie met betrekking tot risico’s. 

Overzicht gemeenschappelijke regelingen 
Hieronder is een overzicht van de gemeenschappelijke regelingen 

opgenomen inclusief de financiële bijdrage. 
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Bij deze gemeenschappelijke regelingen is de gemeente 

vertegenwoordigd in het bestuur. Aan de gemeenschappelijke 

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

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

voorspelbare stijging van de jaarlijkse exploitatielasten. 

Gemeenschappelijke 

regelingen
Prog

Rekening 

2019
Begroting 2020

Begroting 

na wijziging

Rekening 

2020

Metropoolregio Rotterdam- Den 

Haag
1 76 77 77 80

Streekarchief Midden-Holland
1 + 

Overhead
118 119 125 128

GR IJsselgemeenten
1 + 6 + 

Overhead
4.024 4.193 4.325 4.256

Veiligheidsregio Rotterdam-

Rijnmond
2 1.268 1.389 1.389 1.392

Groenalliantie Midden-Holland 

en Koepelschap Buitenstedelijk 

Groen

3 205 208 209 209

GGD Rotterdam Rijnmond 3 + 4 184 215 219 219

Jeugdhulp Rijnmond 6 5.625 5.942 6.874 6.919

Werkvoorzieningschap 

PROMEN
6 2.275 2.337 2.374 2.316

Ingenieursbureau 

Krimpenerwaard (IBKW)
7 16 8

DCMR (milieu) 7 483 499 499 503

Totaal 14.274 14.979 16.090 16.029

Gemeentelijk belang

Risicoprofiel

Jaarrekening:

Bijdrage Krimpen

Financiële resultaat

Balans: 1-1-2020 31-12-2020

Eigen vermogen 22.023.344 30.206.327

Vreemd vermogen 1.555.686.899 1.472.506.678

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

Het verbeteren van de bereikbaarheid, 

duurzaamheid, attractiviteit en economische 

vernieuwingen van en binnen de metropoolregio. 

79.734

776.924

Hoog

Gemeentelijk belang

Risicoprofiel

Jaarrekening:

Bijdrage Krimpen

Financiële resultaat

Balans: 1-1-2020 31-12-2020

Eigen vermogen 221.882 289.227

Vreemd vermogen 369.493 280.033

Laag

Streekarchief Midden-Holland

Het op een verantwoorde wijze beheren, 

ontsluiten en ter beschikking stellen van 

permanent te bewaren gemeentelijke 

archiefbescheiden.

128.427

76.904
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Gemeentelijk belang

Risicoprofiel

Jaarrekening:

Bijdrage Krimpen

Financiële resultaat

Balans: 1-1-2020 31-12-2020

Eigen vermogen 604.000 604.000

Vreemd vermogen 8.720.000 15.878.000

4.255.996

GR IJsselgemeenten

De GR IJsselgemeenten verzorgt de volledige 

ondersteuning van de gemeentelijke organisatie 

op het gebied van ICT. De GR IJsselgemeenten 

verzorgt ook de uitvoering van het taakveld werk 

en inkomen (sociale zaken).

545.000 voordelig totaal voor GR 

IJsselgemeenten, hiervan vloeit 395.000 terug 

naar gemeenten. 

(Krimpen ontvangt 73.000 terug).

Laag

Gemeentelijk belang

Risicoprofiel

Jaarrekening:

Bijdrage Krimpen

Financiële resultaat

Balans: 1-1-2020 31-12-2020

Eigen vermogen 10.676.209 13.067.221

Vreemd vermogen 59.724.916 70.887.141

Laag

1.391.673

1.958.000

Het doelmatig organiseren en coördineren van 

werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor een 

doeltreffende rampenbestrijding en 

crisisbeheersing.

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Gemeentelijk belang

Risicoprofiel

Jaarrekening:

Bijdrage Krimpen

Financiële resultaat

Balans: 1-1-2020 31-12-2020

Eigen vermogen 8.201.750 9.036.890

Vreemd vermogen 4.633.108 3.683.615

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.

209.300

179.246

Hoog
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Gemeentelijk belang

Risicoprofiel

Jaarrekening:

Bijdrage Krimpen

Financiële resultaat

Balans: 1-1-2020 31-12-2020

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.

218.758

n.v.t.

Midden

GGD Rotterdam Rijnmond

Gemeentelijk belang

Risicoprofiel

Jaarrekening:

Bijdrage Krimpen

Financiële resultaat

Balans: 1-1-2020 31-12-2020

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

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

3.261.327 nadelig voor de totale GRJR, aandeel 

Krimpen is 82.121 nadelig.

Jeugdhulp Rijnmond

Het verzorgen van de inkoop van individuele 

voorzieningen Jeugdhulp, Jeugdbescherming en 

Jeugdreclassering.

6.918.718 

(bestaand uit de bijdrage voor 2020 incl. 

resultaat voorlopige jaarrekening 2020 

(6.562.000), afrekening voorgaande jaren 

(453.000), ontvangst Rotterdam voor 

volwassendeel Veilig Thuis (-96.000).

Midden
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Gemeentelijk belang

Risicoprofiel

Jaarrekening:

Bijdrage Krimpen

Financiële resultaat

Balans: 1-1-2020 31-12-2020

Eigen vermogen 2.524.000 4.186.000

Vreemd vermogen 9.749.000 8.153.000

Werkvoorzieningschap Promen

Laag

Het uitvoeren van Wet Sociale Werkvoorziening 

(WSW) taken en het verzorgen van 

arbeidsgerichte trajecten (waaronder beschut 

werken).

2.316.036

674.000 voordelig totaal voor GR Promen, 

(Krimpen ontvangt op basis van het 

inlegpercentage 57.964 terug).

Gemeentelijk belang

Risicoprofiel

Jaarrekening:

Bijdrage Krimpen

Financiële resultaat

Balans: 1-1-2020 31-12-2020

Eigen vermogen 126.132 152.362

Vreemd vermogen 347.904 495.700

7.677

35.000

Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW)

IBKW richt zich volledig op de adviesdiensten 

voor weg- en waterbouwprojecten van het 

college. De uitgangspunten voor de uitgevoerde 

werkzaamheden zijn efficiency, transparantie en 

verantwoording.

Midden

Gemeentelijk belang

Risicoprofiel

Jaarrekening:

Bijdrage Krimpen

Financiële resultaat

Balans: 1-1-2020 31-12-2020

Eigen vermogen 4.545.000 6.038.000

Vreemd vermogen 10.246.000 10.750.000

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.

502.855

1.964.000

Hoog

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

Eneco 

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

De verkoopopbrengst bedroeg voor Krimpen aan den IJssel 

€ 27.634.988 en wordt in deze jaarrekening verwerkt in de algemene 

dekkingsmiddelen. Van deze opbrengst is € 7 miljoen gebruikt voor 

versterking van het weerstandsvermogen. Het restant is gestort in de 

reserve Eneco. In december 2020 is besloten om in 2021 uit deze 

middelen een reserve “Overrente” te vormen voor € 2.459.575 waaruit 

(voorlopig) via jaarlijkse onttrekking het structurele dividendverlies kan 

worden gedekt. In het voorjaar van 2021 worden alternatieve en 

aanvullende voorstellen gedaan voor structureel rendement en inzet 

van de reserve Eneco. 

Stedin 

Stedin heeft als netbeheerder een belangrijke rol in het faciliteren van 

de energietransitie. Dat gaat gepaard met grote investeringen die om 

voorfinanciering vragen. Sinds het voorjaar van 2019 wordt door 

Stedin en de aandeelhouderscommissie (AHC) onderzocht op welke 

wijze Stedin invulling kan geven aan het vraagstuk van lange 

termijnfinanciering. In totaal is daarvoor € 750 miljoen tot € 1 miljard 

nodig, waarvan € 200 miljoen in de huidige reguleringsperiode. De 

kapitaalvraag aan bestaande aandeelhouders volgt begin 2021. 

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 

Het jaarresultaat 2019 van de BNG werd gehalveerd door incidentele 

kredietafwaarderingen. Op basis van de jaarcijfers heeft de BNG 

voorgesteld op de normale wijze dividend uit te keren. Het 

vastgestelde dividend is in 2020 echter nog niet uitgekeerd. De reden 

hiervoor is dat de Europese Centrale Bank (ECB) aan alle 

kredietinstellingen die onder haar toezicht staan een dringende 

aanbeveling heeft gedaan om dividenduitkeringen op te schorten of 

zelfs te schrappen. Deze aanbeveling heeft een directe relatie met de 

impact van de coronapandemie op de economie en de rol van de 

banken in het verlichten van de effecten. De BNG heeft de uitkering 

van dividend uitgesteld, met de nadrukkelijke kanttekening dat er geen 

intentie is om het dividend achterwege te laten. Inmiddels is begin 

2021 een deel van het vastgestelde dividend uitgekeerd. 

NV MAK 

Het proces van de liquidatie van NV MAK is in 2020 afgerond. De 

vereffening van deze rechtspersoon is per 5 juni 2020 officieel 

beëindigd.
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De gemeente Krimpen aan den IJssel had in 2020 deelnemingen in een vijftal ondernemingen. 

Het financiële risico strekt zich uit tot de waarde van de deelneming. In de balans is de aankoopprijs van de aandelen als waarde opgenomen. Het 
risico betreft feitelijk de economische waarde van het aandelenpakket, indien deze lager ligt dan de aankoopprijs. Tevens is in de tabel de 
dividenduitkering opgenomen. Mogelijke fluctuaties in de hoogte van de dividenduitkering vormen een risico, met effecten op het begrotingsresultaat. 
Om deze reden zijn wij terughoudend in het ramen van de opbrengsten uit dividend. 

Deelnemingen

Nominale 

deelname

Rekening 

2019
Begroting 2020

Begroting 

na wijziging

Rekening 

2020

Eneco Holding B.V. 462 462 462 462

Stedin N.V. 680 310 340 346 346

OASEN 13

Bank Nederlandse Gemeenten 75 93 86 41 42

Cyclus N.V. 271

Dividend
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Inleiding 
Net als geld is ‘grond’ een schaars middel. Verschillende functies, 
zoals infrastructuur, woningen, bedrijven, maatschappelijke 
voorzieningen en recreëren ‘concurreren’ als het ware om de beperkte 
ruimte binnen onze gemeentegrenzen. Daarom is het belangrijk om, 
door het vaststellen van ruimtelijk beleid, het duurzame gebruik van die 
ruimte vast te leggen en te bevorderen. 

De ruimtelijk gezien meest relevante (sectorale) beleidsnota’s zijn: 

Grondbeleid 
Grondbeleid is een middel dat wordt ingezet om ruimtelijk beleid te 
realiseren. In 2017 is de nota Grondbeleid vastgesteld. Hierin is 
vastgelegd welke uitgangspunten de gemeente hanteert bij de 

(her)ontwikkeling van plangebieden. In beginsel opereren wij daarbij 
faciliterend. 
Wij kiezen voor actief grondbeleid vanuit een bestaande gemeentelijk 
grondpositie of wanneer zonder gemeentelijke sturing niet de 
gewenste ruimtelijke eindsituatie tot stand komt. De gemeente is actief 
wanneer zij zelf gronden in bezit heeft, zoals bijvoorbeeld in de 
IJsseldijkzone en delen van het Centrum. Of als zij gronden verwerft, 
zoals bijvoorbeeld in de Stormpolder, de Van Duijvendijk-locatie en de 
KOAG-locatie. Duidelijk mag zijn dat de gemeente dan zelf het 
financiële risico loopt. 

Kostenverhaal 
Indien de gemeente een faciliterende rol heeft, maakt de gemeente 
vrijwel uitsluitend plankosten. Die kosten worden – bij voorkeur via een 
privaatrechtelijke overeenkomst – op de exploitant verhaald. Als de 
gemeente een grondpositie heeft, worden alle kosten in principe via de 
grondverkoop verhaald. Dit is ook een soort privaatrechtelijke 
overeenkomst. 

Meerjarenprogramma grondexploitaties (MPG) 
Via een jaarlijks geactualiseerd MPG wordt steeds in het voorjaar 
integraal inzicht verkregen in de financiële positie van de 
grondexploitaties. Tevens geeft dit document de gemeenteraad de 
mogelijkheid om te sturen in de projectenportefeuille. 

Het meest recente MPG werd vastgesteld in de raad van 22 april 2021 
en bevat 17 grondexploitaties. Daarvan zijn er 9 daadwerkelijk in 
uitvoering (rood), 1 project bevindt zich in de haalbaarheidsfase (geel) 
en 7 zijn nog in de initiatieffase (groen). De grondexploitatie voor de 
mogelijke ontwikkeling van de locatie IJsseldijk 355 werd als nieuw 
project (groen) toegevoegd.  
Een overzicht van de netto contante waarden per 1 januari 2021 van 
de projecten is hierna weergegeven. 
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In deze jaarrekening worden ook de besluiten met betrekking tot 2020 
verwerkt. Deze zijn bij vaststelling van het MPG 2021 genomen. 

In 2020 is vooral gewerkt aan de volgende projecten in uitvoering: 

Stormpolderdijk 
In 2020 is het bouwrijpmaken van de eerste fase (niet-verontreinigde 
grond) afgerond. Voor het vervolg wordt in 2021 nadere besluitvorming 
verwacht. 

De Wilgen (wonen) 
Inmiddels zijn alle kavels verkocht en worden de laatste woningen in 
2021 opgeleverd. Daarna kan het definitief woonrijpmaken van het 
gebied worden afgerond. 

Centrum, Prinsessenpark 
In 2020 zijn de laatste werkzaamheden verricht. De zes woonblokken 
en hun omgeving hebben het aanzien van Krimpen aan de noordzijde 
van de Crimpenhof ingrijpend gewijzigd in een aantrekkelijke 
woonomgeving. 

Meerkoetstraat 
De 40 gestapelde sociale huurwoningen zijn in 2020 opgeleverd. Begin 
2021 vinden de laatste werkzaamheden plaats. 

In 2020 zijn tevens een drietal kleinere projecten afgerond waar de 
gemeente een faciliterende rol had: Veerdam, Kon. Wilhelminaplein en 
Olympiade 3 (voormalig Waardhuis). 

De gemeente heeft een aantal uitdagende locaties in eigendom 
waarvoor herontwikkeling wordt voorbereid. 

Voor het plangebied Centrum-Zuid heeft dat eind 2020 geleid tot het 
vaststellen van stedenbouwkundige kaders en een grondexploitatie 
met krediet voor de haalbaarheidsfase. Dit gebied kan een belangrijke 
bijdrage gaan leveren aan de (sociale) woningbouwopgave in de 
gemeente. Ook is er een sterke samenhang met de herinrichting van 
de Grote Kruising en de Boerhaavelaan. Tezamen zorgen deze 
projecten ervoor dat de entree van Krimpen de komende jaren grondig 
wordt vernieuwd. 

De locatie Werf Van Duijvendijk maakt deel uit van het gebied 
waarvoor de ontwikkelvisie IJsseldijkzone is opgesteld. Voor de Werf is 
de voorbereiding om te komen tot het vaststellen van 
stedenbouwkundige kaders inmiddels vergevorderd. 

Op enkele andere locaties worden diverse ideeën verkend voor een 
programmatische invulling. Dit geldt met name voor KOAG Driekamp, 
voormalig veld 4 van DCV en Kerkdreef. Voordat op deze plekken tot 
een nieuwe inrichting kan worden gekomen, wordt bezien of deze 
locaties nog een rol spelen in de ruimtelijke uitdagingen op het gebied 
van buitensport en onderwijs. 

Tussentijds winstnemen 
In de notitie grondbeleid van juli 2019 heeft de commissie BBV 
toegelicht op welke wijze tussentijds winstnemen op grondexploitatie 
moet worden uitgevoerd. Het voorzichtigheidsprincipe is leidend in de 
regelgeving over grondexploitaties en bij de inrichting van het MPG in 
Krimpen is daar nadrukkelijk invulling aan gegeven. 

Paragraaf G bedragen x 1.000

Rood € 1.245

Geel -€ 1.344

Groen -€ 30

TOTAAL -€ 129
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In de genoemde notitie grondbeleid is echter ook bepaald dat 
tussentijds winstnemen op basis van de voortgang (percentage of 
completion) een verplichting is. 

Dit betekent dat via deze jaarrekening een deel van de winst moet 
worden afgeroomd van de grexen Meerkoetstraat (€ 113.000) en De 
Wilgen (€ 497.000). Deze winstnemingen zijn verwerkt op programma 
2. Conform het beleid dat alle mutaties in de grexen worden verrekend 
met de algemene reserve grondexploitatie, vindt eveneens een 
toevoeging aan deze reserve plaats. 

Deze winstneming is niet opgenomen in het MPG 2021, waarmee 
deze jaarrekening op dit punt dus afwijkt van het MPG. Dit heeft 
overigens geen gevolgen voor de uitkomsten van het MPG en 
betekent slechts een gedeeltelijke verplaatsing van de stortingen in de 
reserve van 2021 (Meerkoetstraat) en 2022 (De Wilgen) naar 2020. 

Risico’s 
De gemeente Krimpen aan den IJssel voert een behoudend 
waarderingsbeleid ten aanzien van de grondexploitaties, waarmee in 
feite risicomijdend wordt geraamd. Ondanks dit 
voorzichtigheidsprincipe gaan grondexploitaties altijd vergezeld van 
risico’s. In het MPG zijn per project de risico’s systematisch 
geïnventariseerd. 
Risico’s waarvan de kans groter is dan 50% worden integraal vertaald 
in de grondexploitatie. De overige risico’s zijn gewogen waarna een 
netto af te dekken risico van circa € 1,63 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 2020 
Via de begroting 2020 zijn budgetten beschikbaar gesteld die nodig 
waren ten behoeve van voorbereiding, planvorming en onderzoek van 

de diverse ontwikkelingen. Via het MPG wordt aangegeven hoe de 
systematiek van groene, gele en rode projecten werkt. 

De gele en rode projecten worden via het MPG of tussentijdse 
vaststelling van grondexploitaties geautoriseerd. Voor groene 
projecten en algemene kosten is jaarlijks een budget beschikbaar. In 
2020 was hiervoor een gezamenlijk bedrag beschikbaar van                   
€ 300.000. 

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 2020 is voor 
deze onderwerpen in totaal € 501.000 uitgegeven. Dat is meer dan het 
beschikbare budget. Dit komt, omdat er intensief is gewerkt aan enkele 
complexe locaties in de initiatieffase (Werf aan de IJssel en Centrum-
Zuid). Voor Centrum-Zuid leidde dat tot het vaststellen van 
stedenbouwkundige kaders en een haalbaarheidskrediet. Voor de 
Werf is de verwachting dat deze stap in 2021 wordt gezet. 

De verantwoording van deze budgetten verloopt via programma 2. De 
dekking vindt plaats via resultaatbestemming ten laste van de 
algemene reserve bouwgrondexploitatie. 

Algemene reserve Grondexploitatie 
Alle resultaten van de grondexploitaties worden verrekend met de 
algemene reserve grondexploitatie. Er zijn naast deze reserve geen 
andere reserves voor de projecten beschikbaar. Tevens dient de 
algemene reserve grondexploitatie als risicobuffer en telt deze mee in 
de weerstandscapaciteit. 
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Inleiding 
Subsidieverlening vindt zijn wettelijke basis in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hierin zijn algemene regels opgenomen over subsidiëring die 
ook voor de gemeentelijke overheid gelden. De hoofdregel van de subsidietitel in de Awb is dat subsidies gebaseerd moeten zijn op een wettelijk 
voorschrift. Voor gemeenten is dat wettelijk voorschrift een gemeentelijke verordening als aanvulling op en verbijzondering van de Awb. Voor de 
gemeente Krimpen aan den IJssel zijn deze vastgelegd in het algemene subsidiebeleidskader en de Algemene Subsidieverordening 2018. 

Subsidieplafonds 
De raad heeft de volgende subsidieplafonds voor het begrotingsjaar 2020 vastgesteld in de meerjarenbegroting 2020-2023. 

De subsidieverlening 2020 mag deze plafonds per programma niet overschrijden. 

Subsidieverlening 2020 
In de volgende tabel is een overzicht opgenomen met de subsidieverlening in 2020. Op programmaniveau is zichtbaar dat in 2020 niet meer subsidie 
is verleend dan het beschikbare vastgestelde plafond voor 2020. 

De opgenomen bedragen in de kolom verlening zijn overigens geschoond voor de subsidievaststellingen 2019, zodat daadwerkelijk alleen de 
subsidieverlening 2020 zichtbaar is. Dit om een zuivere vergelijking te kunnen maken tussen het plafond en de verlening. 

Partijen waaraan wij een bedrag van € 50.000 of meer hebben beschikt zijn bij de betreffende beleidsregel benoemd. 

Programma Plafond

Programma 2 38.500

Programma 3 3.260.570

Programma 4 3.128.953

Programma 5 1.242.798

Programma 7 25.000

Totaal 7.695.821
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Plafond Verlening Plafond Verlening Plafond Verlening Plafond Verlening Plafond Verlening Plafond Verlening 

Omschrijving beleidsregel Subsidieverlening >= € 50.000 

3.0 Sociaal Domein Algemeen 13 13 13 13

3.2 Bibliotheekwerk Bibliotheek 548 538 548 538

3.3 Kunst en musea Steekmuseum, Synerkri 148 200 148 200

3.4 Muziek 15 9 15 9

3.5 Media 18 22 18 22

3.6 Sport 9 4 9 4

3.7 Evenementen 50 19 50 19

3.8
Maatschappelijke participatie 

samenleven
46 37 46 37

3.9
Peuterspeelzaalwerk inclusief 

VVE

Madelief, Kinderdam, 

Reformatorische Kinderopvang
475 395 475 395

3.11
Gemeentelijke 

antidiscriminatievoorziening
11 11 11 11

3.13
Beheer 

Binnensportaccommodaties
Synerkri 855 855 855 855

3.14 Beheer Kinderboerderij Kinderboerderij 448 464 448 464

3.15 Cultuureducatie Muziekschool 589 534 589 534

4.0 Krimpenwijzer MEE, Contourdetwern 39 39 35 25 797 838 871 902

4.1
Maatschappelijke participatie 

preventie
Synerkri 324 422 324 422

4.2
Deskundigheidsbevordering 

vrijwilligers
38 25 38 25

4.3
Informele zorg door 

vrijwilligersorganisatie
21 24 21 24

4.4 Jeugdgezondheidszorg Centrum voor Jeugd en Gezin 777 759 777 759

4.5 Opvoed- en opgroeiondersteuning Enver 339 342 339 342

4.6 Jeugd- en Jongerenwerk
Stichting Jeugd en 

Jongerenwerk Midden Holland
381 381 381 381

4.7 Preventieve gezondheidszorg 139 61 139 61

4.8 Algemeen maatschappelijk werk Kwadraad 312 227 312 227

5.0
Basishulp Krimpens Sociaal 

Team

MEE, Parnassia, 

Psychologenpraktijk Krimpen, 

Lelie Zorggroep, Enver

1.187 1.183 1.187 1.183

5.1
Integrale arrangementen en 

innovatie Sociaal Domein
56 56

7.2 Rioolgerelateerde voorzieningen 25 11 25 11

Totaal 39 39 3.260 3.125 3.129 3.080 1.243 1.183 25 11 7.696 7.438

Totaal 2020

Beleids-

regel Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 7
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Plafond Verlening Plafond Verlening Plafond Verlening Plafond Verlening Plafond Verlening Plafond Verlening 

Waarvan:

Budgetsubsidies 2.392 2.278 2.551 2.531 1.187 1.183 6.130 5.992

Erkenningsubsidies 90 89 24 34 114 123

Projectsubsidies 39 39 106 100 328 302 56 25 11 554 452

Huurvergoeding 672 658 226 213 898 871

Totaal 39 39 3.260 3.125 3.129 3.080 1.243 1.183 25 11 7.696 7.438

Totaal 2020Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 7
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Inleiding 
In het BBV staat in artikel 4 lid 1 opgenomen dat de indeling van de 

begroting en de jaarstukken identiek is. In het jaar 2019 hield bij het 

opstellen van de begroting 2020 niemand rekening met de gevolgen 

van de coronapandemie. 

De commissie BBV geeft aan dat in artikel 3 lid 1 van het BBV staat 

dat de jaarstukken volgens normen, die voor gemeenten en provincies 

als aanvaardbaar worden beschouwd, een zodanig inzicht geven dat 

een verantwoord oordeel kan worden gevormd over de financiële 

positie en over de baten en de lasten. In het bijzonder moet de raad in 

staat zijn zich een zodanig oordeel te vormen. 

De financiële effecten van de coronacrisis hebben zowel betrekking op 

de jaarrekening als begroting. De extra/onvoorziene baten en lasten 

als gevolg van de coronacrisis worden conform het baten- en 

lastenstelsel in de begroting en jaarrekening verwerkt en toegelicht bij 

de betreffende posten. De commissie BBV heeft daarom aanbevolen 

om in de jaarstukken een extra paragraaf toe te voegen. Hierin wordt 

een integraal beeld van de coronaeffecten geschetst. 

De gemeente Krimpen aan den IJssel kiest voor deze mogelijkheid, in 

lijn met de coronamonitors van de afgelopen perioden. 

Budgetneutraal is uitgangspunt 
De gevolgen van de coronacrisis voor onze samenleving beginnen 

langzaamaan duidelijker te worden. Veel inwoners, ondernemers, 

organisaties, verenigingen en instellingen dreigen door de pandemie in 

zwaar weer terecht te komen. Het Rijk heeft daarom diverse 

maatregelen en regelingen ingesteld om het leed te verzachten en de 

samenleving draaiende te houden. 

Ook voor lokale overheden zijn er financiële compensatiemaatregelen 

getroffen en over een aantal worden nog gesprekken gevoerd. Voor 

2020 is als uitgangspunt genomen dat corona-gerelateerde kosten 

eenmalig zijn. Het Rijk heeft toegezegd dat gemeenten volledig 

gecompenseerd worden. 

De compensatie is voor een groot deel via de algemene uitkering en 

decentralisatie-uitkeringen verstrekt. Deze middelen zijn vrij inzetbaar 

en worden daarom ook als totaalbedrag ingezet om coronakosten te 

dekken. Dit betekent dat niet ieder bedrag voor een specifiek doel is 

gereserveerd. Door de verdeling via de maatstaven van de algemene 

uitkering ontvangt de gemeente mogelijk op onderdelen meer 

compensatie dan de gemaakte kosten. Op andere beleidsterreinen zijn 

juist meer kosten gemaakt. Er wordt gestuurd op het totaal van de 

compensatie. 

Soorten compensatie 
De gemeente ontvangt op meerdere manieren middelen ter 

compensatie van coronaeffecten: 

- Algemene Uitkering: Zodra middelen via de algemene uitkering 

binnen komen is er geen causaal verband tussen de hoogte van 

middelen en de daadwerkelijk benodigde inzet. Afspraak bij 

algemene middelen is dat er onderbouwing nodig is om over te 

gaan tot inzet van coronamiddelen. 

- Decentralisatie-uitkeringen: Wanneer de maatstaven van de 

algemene uitkering niet geschikt zijn voor de verdeling van 

middelen over de gemeenten, wordt hiervoor een decentralisatie-

uitkering ingesteld. Er is echter geen sprake van verplichte 

besteding of verantwoording. Het betreft dus algemene middelen. 
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- Specifieke uitkeringen: In geval van specifieke uitkeringen kan de 

gemeente alleen het geld besteden waarvoor het beschikbaar 

wordt gesteld. 

Naast deze compensatiemiddelen van het Rijk is in een enkel geval 

ook compensatie via de provincie beschikbaar gekomen. 

Bij het opstellen van deze jaarrekening zijn er meer baten dan lasten 

voor de coronacompensatie. Dit in de wetenschap dat de financiële 

effecten van corona nog met grote onzekerheden zijn omgeven, onder 

andere door: 

- Regelingen met terugwerkende kracht; 

- Middelen in 2020 ontvangen die in 2021 in gezet worden 

(bijvoorbeeld verkiezingen). 

Deze onzekerheden gelden overigens voor zowel lasten als baten. 

Omdat er op dit moment een (positief) saldo is tussen de ontvangen 

compensatie en de gemaakte kosten wordt dit saldo overgeheveld 

naar 2021.  

Financieel overzicht 
In onderstaande tabel wordt een dwarsdoorsnede van de financiële 

effecten van de coronacompensatie gegeven. 

Coronamonitor

Bedragen x € 1.000

Rekening

2020

Verschil

2020

Saldo Saldo Saldo

Openbare orde en veiligheid - 59 - 59

Rampenbestrijding - 41 - 47 - 7

Diversen - 5 - 5

Volksfeesten - 4 5 9

Kunst - 13 - 13

Tuyter - 43 - 35 8

Diversen - 7 - 7

Volksgezondheid 30 63 33

Overige werkgelegenheid - 4 - 4

Individuele voorzieningen natura jeugd

Regeling meerkosten Jeugdwet en Wmo - 69 - 69

Zorgcontinuïteit

Loket - 13 - 4 9

Afval - 200 - 226 - 26

Beheer begraafplaatsen - 5 - 7 - 3

Vastgoed Sport - TVS 1e tranche

Vastgoed Sport - TVS 2e tranche - 36 - 34 1

Bedrijfsvoering 132 123 - 9

Algemene uitkering 550 551 1

Decentralisatie uitkering 171 169 - 2

Corona effect 399 402 4

Algemene dekkingsmiddelen

Begroting

2020

Programma 1

Programma 2

Programma 3

Programma 4

Programma 5

Programma 6

Programma 7

Overhead
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Hierna wordt via de balans en de programma rekening de financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2020 gerealiseerde beleid. Beide 
tabellen bevatten een toelichting. 

Activa 

 

Balans activa Ultimo 

2019

Ultimo 

2020

Materiële vaste activa 59.125 68.382

Investeringen met een economisch nut 42.570 42.329

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

heffing kan worden geheven
6.275 6.723

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut 10.280 19.330

Financiële vaste activa 17.897 15.650

Kapitaalverstrekkingen aan:

- Deelnemingen 1.039 1.039

Leningen aan:

- Openbare lichamen 3.080 3.080

- Woningbouwcorporaties 149 137

- Deelnemingen 1.228 0

- Overige langlopende leningen u/g 12.401 11.394

Totaal vaste activa 77.022 84.032

Voorraden 2.592 3.054

Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 2.592 3.054

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar 15.239 29.875

Vorderingen op openbare lichamen 6.945 9.531

Schatkistbankieren 6.415 18.102

Overige vorderingen 1.879 2.242

Liquide middelen 254 230

Kassaldi 3 13

Banksaldi 251 217

Overlopende activa 1.245 2.845

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen 

voorschotbedragen
379 132

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen 866 2.713

Totaal vlottende activa 19.330 36.004

Totaal generaal 96.352 120.036

Vaste activa

Vlottende activa
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Passiva 

 

Balans passiva Ultimo 

2019

Ultimo 

2020

Eigen vermogen: 18.740 47.837

Algemene reserves 6.166 11.390

Bestemmingsreserves 13.723 36.360

Egalisatiereserves 1.024 951

Gerealiseerd resultaat -2.173 -864

Voorzieningen: 11.563 11.812

Onderhoudsegalisatievoorzieningen 115 338

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s 3.423 3.526

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting 1.155 1.152

Voorzieningen voor vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven 6.870 6.796

Vaste schulden met een rente typische looptijd van 1 jaar of langer: 51.568 48.853

Onderhandse leningen van:

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen 37.137 35.038

- openbare lichamen 14.400 13.800

Waarborgsommen 31 15

Totaal vaste passiva 81.871 108.502

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar 11.311 6.029

Kasgeldleningen 7.000 0

Bank- en girosaldi 0 0

Overige schulden 4.311 6.029

Overlopende passiva 3.170 5.505

Totaal vlottende passiva 14.481 11.534

Totaal generaal 96.352 120.036

Gewaarborgde geldleningen 279.554 274.456

Garantstellingen 1.189 812

Vaste passiva

Vlottende passiva
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Inleiding 
De jaarstukken 2020 zijn opgemaakt met inachtneming van de 
voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Daarbij komt dat de jaarrekening 
2020 is opgezet analoog aan de begroting 2020. 
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 2020 laat zien dat ondanks corona veel 
is gedaan om de beoogde doelen te verwezenlijken. De resultaten en 
de toelichting daarop geven een helder beeld van de verrichte 
inspanningen en dienen ter verbetering van beleid en uitvoering in de 
toekomst. 
In deel II van de jaarstukken wordt de financiële verantwoording over 
2020 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 
2020 zoveel mogelijk toegepast. De algemene uitkering is, zoals de 
commissie BBV heeft voorgeschreven, opgenomen conform de laatste 
accresmededeling (de septembercirculaire). 

De materiële vaste activa (gronden, terreinen, gebouwen etc.) zijn 
gewaardeerd tegen historische aanschafwaarde, verminderd met de 
jaarlijkse afschrijvingen. De afschrijvingen geschieden over het 
algemeen lineair met inachtneming van de verwachte gebruiksduur en 
over het algemeen op basis van begrote investeringsbedragen. Voor 
nieuwe investeringen hanteren we de regel dat vanaf het jaar volgend 
op het jaar van aanschaf of van gereedkoming afgeschreven wordt.

Voor een aantal activa geldt, dat zij op basis van annuïteiten worden 
afgeschreven. Voor activa met een waarde lager dan € 25.000 geldt 
overigens dat deze in het jaar van aanschaf direct (in een keer) 
worden afgeschreven. 

De financiële vaste activa (leningen) zijn voor de nominale waarde op 
de balans opgenomen. De aandelen daarentegen zijn tegen de 
verkrijgingspijs op de balans opgenomen. De overige activa en passiva 
zijn gewaardeerd tegen nominale waarden. De vaste activa sluiten aan 
met de in het overzicht van activa vermelde bedragen. 

De erfpachtgronden zijn gewaardeerd tegen de gekapitaliseerde 
opbrengstwaarde. Voor nieuw uit te geven erfpachtgronden zal echter 
de BBV worden gevolgd, zodat die zullen worden gewaardeerd tegen 
de waarde bij eerste uitgifte of registratie waarde, indien sprake is van 
eeuwigdurend. 
De in exploitatie genomen gronden zijn opgenomen tegen de 
vervaardigingprijs, inclusief bijgeschreven exploitatiekosten en 
verminderd met de opbrengst wegens gerealiseerde verkopen. 

De in de jaarrekening opgenomen primitieve begrotingscijfers 2020 zijn 
inclusief de amendementen die samen met de begrotingscijfers 2020 
zijn vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 7 november 2019. 

Vaste activa 
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de 

verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen 

en waardeverminderingen, die naar verwachting duurzaam zijn. De 

kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven.

Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden direct ten laste van 

de exploitatie gebracht. 
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Materiële vaste activa met economisch nut 
Deze vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden 
worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die 
gevallen wordt op het saldo afgeschreven. 
Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming 
lineair afgeschreven in de verwachte levensduur, waarbij geen 
rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op 
grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet 
afgeschreven. 
Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 25.000 worden direct 
(in een keer) afgeschreven, uitgezonderd gronden. 

De niet in exploitatie genomen gronden staan in verband met de BBV 

voorschriften op de balans onder de materiële vaste activa (MVA) 

onder strategische gronden. Ook de erfpachtgronden zijn onder de 

MVA opgenomen. 

In de nota Vaste Activa die per 1 januari 2018 in werking is getreden 

heeft de raad vastgelegd wat het beleid is rondom het activeren en 

afschrijven van investeringen. In bijlage bij de nota is een lijst met 

afschrijvingstermijnen voor verschillende categorieën activa 

opgenomen. 

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut 
Investeringen met een maatschappelijk nut worden, evenals 

investeringen met een economisch nut, geactiveerd en over de 

verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven. De verplichting om 

alle investeringen te activeren geldt voor de investeringen vanaf het 

begrotingsjaar 2017. 

Financiële vaste activa 
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en 

leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een 

voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. 

Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s 

(kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn 

gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs van de aandelen. Indien de 

waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder 

de verkrijgingprijs van de aandelen zal afwaardering plaatsvinden. 

Voor de aanwezige aandelenportefeuille geldt dat de actuele waarde 

ruim boven de verkrijgingprijs ligt. 

De gemeente is niet in het bezit van obligaties. 

Bijdragen aan activa van derden worden conform het individuele 

besluit van de raad geactiveerd. Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn 

gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd 

met afschrijvingen. De verleende bijdrage(n) worden afgeschreven in 

de door de raad eveneens individueel vastgestelde periode. 

Vlottende activa 
Voorraden
De (als onderhanden werk) in exploitatie genomen gronden zijn 

opgenomen tegen de verkrijgings-/vervaardigingsprijs, inclusief 

bijgeschreven exploitatiekosten en verminderd met de opbrengst 

wegens gerealiseerde verkopen. 

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor 
verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht.  
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De voorziening wordt in eerste instantie dynamisch bepaald op basis 

van de geschatte inningskansen en de ouderdom van de vordering. 

Daarbij wordt de volgende staffel gehanteerd: 

ouderdom vordering percentage 

oninbaar 

> 3 maanden en < 6 maanden 25%

> 6 maanden en < 9 maanden 50%

> 9 maanden en < 12 maanden 75%

> 12 maanden 100%

Daarnaast worden de vorderingen wel beoordeeld op hun inbaarheid 

(statisch). Zo wordt over het algemeen voor vorderingen op 

overheidsinstanties (RIJK, Provincie en Metropoolregio) geen 

voorziening voor oninbare bedragen opgenomen. Afrekeningen met 

deze instanties kunnen wel eens lang duren. 

Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 

Vaste passiva 
Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de 

betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. 

De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een 
meerjarenraming van het uit te voeren (groot) onderhoud aan het 
gemeentelijke vastgoed, waarin rekening is gehouden met de 
kwaliteitseisen die daarvoor geformuleerd zijn. In de paragraaf
onderhoud kapitaalgoederen, die is opgenomen in het jaarverslag, is 
het beleid hiervoor nader uiteengezet. 

Voor de riolering geldt dat voor vervangingsinvesteringen een 

voorziening wordt gevormd, dat jaarlijkse exploitatie overschotten in 

een bestemmingsreserve worden gestort voor zover het 

efficiencyvoordelen betreft en dat nieuwe of uitbreidingsinvesteringen 

worden afgeschreven. Wanneer zich aanbestedingsvoordelen 

voordoen bij vervangingsinvesteringen, worden deze voordelen 

betrokken bij de jaarlijkse herrekening van de voorziening op basis van 

het gemeentelijk rioleringsplan en de meerjarenplanning. 

Vaste schulden 
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde 

verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een 

rente typische looptijd van 1 jaar of langer. 

Vlottende passiva 
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Borg- en garantstellingen 
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de 

telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde 

boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans 

nadere informatie opgenomen. 

Waarderingsgrondslagen WNT 
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens in de 

(semi)publieke sector (WNT) heeft de gemeente zich gehouden aan de 

Beleidsregel toepassing WNT. 
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Vennootschapsbelasting 
Met ingang van 1 januari 2016 dienen gemeenten verantwoording af te 

leggen over het resultaat en vermogen van onder de 

vennootschapsbelasting (Vpb) vallende activiteiten. Ook gemeenten 

zijn dan onderhevig aan de vennootschapsbelasting. Over 2020 zal de 

gemeente aangifte doen, die naar verwachting zo’n € 3.500 zal zijn. 
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Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: 

De investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: 

Boekwaarde materiële vaste activa 2019 2020

Investeringen met een economisch nut 42.570 42.329

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter 

bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
6.275 6.723

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een 

maatschappelijk nut
10.280 19.330

Totaal 59.125 68.382

Boekwaarde investeringen economisch nut 2019 2020

Gronden en terreinen 3.640 3.646

Strategische gronden 1.341 1.341

Bedrijfsgebouwen (incl. scholen) 32.988 32.770

Overige materiële vaste activa 717 907

Machines, apparaten en installaties 2.907 2.655

Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken 977 1.010

Totaal 42.570 42.329
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Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut weer: 

Er zijn in 2020 geen afwaarderingen geweest. 

De belangrijkste investeringen met een economisch nut staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde 
krediet aangegeven, het in 2020 daadwerkelijke bestede bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2020 ten lasten van het krediet is gebracht. 

Investeringen 

economisch nut

Boekwaarde 

1-1-2020

Investeringen Desinveste-

ringen

Afschrijvingen Bijdragen van 

derden

Boekwaarde 

31-12-2020

Gronden en terreinen 3.528 20 3.508

Erfpachtgronden 112 26 138

Strategische gronden 1.341 1.341

Bedrijfsgebouwen            

(incl scholen)
32.988 1.407 1.625 32.770

Overige materiële 

vaste activa
717 302 112 907

Machines, apparaten 

en installaties.
2.907 252 2.655

Grond-, weg- en 

waterbouwkundige 

werken

977 150 105 12 1.010

Totaal 42.570 1.885 0 2.114 12 42.329

Belangrijkste investeringen met een economisch nut Beschikbaar 

gesteld 

krediet

Werkelijk 

besteed in 2020

cumulatief 

t.l.v. krediet

Sloop gebouw het Onderdak 360 329 342

Diverse aanpassingen Tuyter (akoestische maatregelen ) 300 188 285

Nieuwbouw op terrein Stormsweg 9 488 70 87

Uitbreiding Rudolf Steinerschool 785 785 785

Speelplaatsen ivm speelruimtebeleid 1.066 292 292
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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 2020 geen afwaarderingen geweest. 

De belangrijkste investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 
2020 daadwerkelijke bestede bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2020 ten lasten van het krediet is gebracht. 

Investeringen economisch nut (met heffing) 2019 2020

Rioleringen 2.799 3.391

Begraafplaatsen 2.707 2.621

Afval 769 711

Totaal 6.275 6.723

Investeringen 

economisch nut 

(met heffing)

Boekwaarde 

1-1-2020

Investeringen Desinveste-

ringen

Afschrijvingen Bijdragen van 

derden

Boekwaarde 

31-12-2020

Rioleringen 2.799 696 104 3.391

Begraafplaatsen 2.707 40 126 2.621

Afval 769 58 711

Totaal 6.275 736 0 288 0 6.723

Belangrijkste investeringen met een economisch nut 

(met heffing)

Beschikbaar 

gesteld 

krediet

Werkelijk 

besteed in 2020

cumulatief 

t.l.v. krediet

Riolering Klimaatadaptie Pr.Bernhardstraat (fase 1 OK) 438 371 427
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De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut, bestaan enkel uit grond-, weg- en 
waterbouwkundige werken en kunnen als volgt worden onderverdeeld: 

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

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

2020 daadwerkelijke bestede bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2020 ten lasten van het krediet is gebracht. 

Boekwaarde investeringen maatschappelijk nut 2019 2020

Aanleg/onderhoud wegen en straten 8.620 17.418

Aanleg/onderhoud bruggen en tunnels 610 867

Aanleg/onderhoud VRI 378 334

Aanleg/onderhoud openbare verlichting 672 711

Totaal 10.280 19.330

Investeringen 

maatschappelijk nut

Boekwaarde 

1-1-2020

Investeringen Desinveste-

ringen

Afschrijvingen Bijdragen van 

derden

Afwaarde-

ringen

Boekwaarde 

31-12-2020

Wegen en straten 8.620 9.005 186 21 17.418

Bruggen en tunnels 610 339 60 22 867

VRI 378 14 58 334

OV 672 67 28 711

Totaal 10.280 9.425 0 332 43 0 19.330

Belangrijkste investeringen met een maatschappelijk 

nut

Beschikbaar 

gesteld 

krediet

Werkelijk 

besteed in 2020

cumulatief 

t.l.v. krediet

Herstraten Marathon/de Korf fase 2b 972 903 929

Herstraten Fresia - fase 2 Langeland 969 718 798

Herstraten  Pr. Bernhardstraat (Oud Krimpen - 1) 1.118 961 1.120

Grote kruising N210 15.123 5.498 7.752
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Financiële vaste activa 
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2020 wordt in onderstaand overzicht weergegeven: 

Specificatie deelnemingen: 

Kapitaalverstrekkingen en 

leningen

Boekwaarde 

1-1-2020

Investeringen Desinvesteringen Aflossing Afwaarderingen Boekwaarde 

31-12-2020

Deelnemingen 1.039 1.039

Openbare lichamen 3.080 3.080

Woningbouwcorporaties 149 12 137

Deelnemingen 1.228 1.228 0

Overige langlopende leningen 

u/g
12.401 175 1.065 117 11.394

Totaal 17.897 175 1.065 1.357 0 15.650

Kapitaalverstrekkingen aan:

Leningen aan:

Boekwaarde deelnemingen 2019 2020

Aandelen Stedin N.V. 680 680

Aandelen Oasen 13 13

Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten 75 75

Aandelen Cyclus 271 271

Totaal 1.039 1.039
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Voorraden 
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën: 

Financieel overzicht bouwgrondexploitatie 2020: 

Balanswaarde voorraden grond- en hulpstoffen 2019 2020

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 2.592 3.054

Totaal 2.592 3.054

Bouwgronden in 

exploitatie

Boekwaarde 

1-1-2020

Investeringen Opbrengsten Afsluiting Winst-uitname Boekwaarde 

31-12-2020

Verlies 

voorziening

Balanswaarde     

31-12-2020

Stormpolderdijk 3.227 56 3.283 3.283

De Wilgen -60 112 677 495 -130 -130

Meerkoetstraat -523 317 114 -92 -92

Veld en Beemd 31 8 39 -46 -7

Veerdam -40 2 -38 0 0

Totaal 2.635 495 677 -38 609 3.100 -46 3.054

Bouwgronden in 

exploitatie

Boekwaarde 

31-12-2020

geraamde nog 

te maken 

kosten

geraamde nog 

te realiseren 

opbrengsten

geraamd 

eindresultaat

Stormpolderdijk 3.283 6.076 9.359 0

De Wilgen -130 235 282 -177

Meerkoetstraat -92 78 2 -16

Veld en Beemd 39 7 46

Veerdam 0 0

Totaal 3.100 6.396 9.643 -147
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Verloop voorzieningen verlies latende complexen 

Volgens het MPG2021 gelden de volgende uitgangspunten voor de bouwgronden in exploitatie: 
 Rente kosten en opbrengsten: De rente wordt conform BBV berekend op basis van de gemiddelde rente van de leningen o/g en de verhouding 

vreemd vermogen / totaal vermogen, de zogenaamde debt ratio, beide per 01-01-2021. 

 Prijspeil: alle kosten en opbrengsten zijn geraamd op prijspeil 01-01-21. De civieltechnische ramingen zijn ten opzichte van prijspeil 01-01-2020 

met 1,6% geïndexeerd. Het percentage is door het IngenieursBureau Krimpenerwaard (IBKW) onderbouwd, waarbij rekening is gehouden met 

kosten voor arbeid en materiaal. Overigens is voor vrijwel alle grexen een geactualiseerde civieltechnische berekening opgesteld, op basis van 

prijspeil 2021. 

 Inflatie: de in de grondexploitatieberekeningen geraamde bedragen op prijspeil 01-01-2021 worden naar de toekomst toe geïndexeerd. In 

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

 Kosten: 2,0 %. Voor meerjarige kostenontwikkeling wordt in dit MPG gerekend met 2,0%.

 Opbrengsten: 1,0% voor woningbouw. De stijging van de  grondopbrengsten lijkt op basis van prognoses nog door te zetten. Wij verwachten 

echter dat het (middel)langetermijneffect van de coronacrisis deze ontwikkeling zal matigen en wellicht zelfs tot daling kan leiden.

 Voor bedrijfsgronden is de markt onzeker en houden we vast aan een index van 0,0%.

 Interne uurtarieven: In dit MPG wordt gerekend met (afgeronde) interne uurtarieven, gebaseerd op de begroting 2021. Dit uurtarief bedraagt             

€ 110,00 en bestaat uit de componenten salaris en overhead. In de jaren vanaf 2022 loopt het uurtarief mee met de index van de kosten. 

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

In een aparte notitie wordt ingegaan op de benodigde taxaties voor het MPG 2021.

Voorziening verlies latende 

complexen

Saldo            

1-1-2020

Toevoegingen Aanwendingen Vrijval Saldo             

31-12-2020
Voorz. Tekort Veld en Beemd 43 3 46

Totaal 43 3 0 0 46

Berekening rente grexen 2021

Totaal leningen o/g 48.838

Externe rentelasten (inclusief kosten) 958

Gemiddelde rente 1,96%

Debt ratio (vv/tv) 60,36%

Rente grexen 1,18%
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Uitzettingen korter dan een jaar 

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

Voor het Schatkistbankieren moeten de bedragen boven het drempelbedrag aangehouden worden op een rekening bij het Rijk. Onderstaand een 

overzicht van de berekening van het drempelbedrag en van welke bedragen er buiten de schatkist zijn aangehouden. 

Soort vordering Saldo                   

31-12-2020

Voorziening 

oninbaarheid

Gecorrigeerd 

saldo            

31-12-2020

Gecorrigeerd 

saldo           

31-12-2019

Vorderingen op openbare 

lichamen
9.531 9.531 6.945

Schatkistbankieren 18.102 18.102 6.415

Overige vorderingen 2.932 690 2.242 1.879

Totaal 30.565 690 29.875 15.239

Vorderingen op openbare lichamen 2019 2020

Debiteuren 537 2.428

Te vorderen BTW (gewone + compensatiefonds) 6.408 7.103

Totaal 6.945 9.531

(1) Drempelbedrag 530

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 

's Rijks schatkist aangehouden 

middelen

279 288 261 257

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 251 242 269 273

(3b) = (2) > (1)
Overschrijding van het 

drempelbedrag
0 0 0 0

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren 2020
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De post overige vorderingen kan als volgt worden gespecificeerd: 

Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt: 

Liquide middelen 
Het saldo van de liquide middelen, die vrij opneembaar zijn, bestaat uit de volgende componenten: 

Met de BNG-bank is een financieringsovereenkomst gesloten, waarbij een kredietlimiet van € 500.000 en Intra-daglimiet van € 1.000.000 in 
rekeningcourant is toegestaan. Voor het niet opgenomen deel van de kredietlimiet moet bereidstellingsprovisie worden betaald. 

Overige vorderingen 2019 2020

Nog te ontvangen posten inzake 

bijstandsuitkeringen
1.267 1.659

Debiteuren (privaat) 2017 139

Debiteuren (privaat) 2018 3 2

Debiteuren (privaat) 2019 543 3

Debiteuren (privaat) 2020 1.005

Belasting debiteuren 2017 1

Belasting debiteuren 2018 15 9

Belasting debiteuren 2019 325 11

Belasting debiteuren 2020 135

Overige posten 135 108

Totaal 2.428 2.932

Voorziening dubieuze debiteuren Saldo            

1-1-2020

Toevoegingen Aanwendingen Vrijval Saldo             

31-12-2020
Voorz. dubieuze debiteuren 549 276 135 690

Totaal 549 276 135 0 690

Boekwaarde liquide middelen 2019 2020

Kassaldi 3 13

Banksaldi 251 217

Totaal 254 230
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Overlopende activa 

In 2020 is € 1.846.000 vooruitbetaald aan Cyclus voor de afvalverwerking van het 1e halfjaar 2021. 

De nog te ontvangen bedragen overheidslichamen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

Boekwaarde overlopende activa 2019 2020

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog 

te ontvangen voorschotbedragen
379 132

Overige nog te ontvangen bedragen 717 736

Vooruitbetaalde bedragen 149 1.969

Totaal 1.245 2.837

Nog te ontvangen bedragen overheidslichamen Saldo            

1-1-2020

toevoeging Ontvangst Saldo             

31-12-2020

Vangnetuitkering Buig 2019 103 15 118 0

Algemene uitkering 2018 18 24 18 24

Algemene uitkering 2019 258 4 258 4

Algemene uitkering 2020 104 104

Totaal 379 147 394 132

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

 
 
Het verloop in 2020 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven: 

 

Eigen vermogen

Algemene reserves 6.166 11.390

algemene reserve 4.355 8.814

vrije reserve 334 450

alg. reserve grondexploitatie 1.477 2.126

Bestemmingsreserves 13.723 36.360

Egalisatiereserves 1.024 951

Gerealiseerd resultaat -2.173 -864

Totaal 18.740 47.837

2019 2020

verloopoverzicht reserves Saldo       

1-1-2020

Resultaat 

bestemming

Toevoegingen Onttrekkingen Saldo         

31-12-2020

Algemene reserve 4.355 -2.173 7.592 960 8.814

Resultaat 2019 -2.173 2.173 0

Vrije reserve 334 400 284 450

Algemene reserve grondexploitatie 1.477 1.137 488 2.126

Reserve BTW-compensatiefonds 796 796

Reserve maatschappelijk vastgoed 1.375 558 342 1.591

Reserve hoofdinfrastructuur 11.352 1.694 13.046

Reserve organisatie ontwikkeling 200 113 87

Reserve Eneco 0 20.635 20.635

Reserve maatregelen klimaatakkoord 0 237 32 205

Reserve omgevingsvergunningen 524 125 399

Reserve riolering 500 52 552

Totaal reserves 18.740 0 32.305 2.344 48.701
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Toelichting mutaties en reserves 
Hieronder volgt een toelichting per reserve op de mutaties van de reserves. Volgens de BBV dienen alle mutaties van de reserves te verlopen over 

de functie 980. Alle boekingen voor het dienstjaar 2020 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 

 
Zie paragraaf I - Corona voor de budgetoverheveling Corona saldo. 

Algemene reserve Rekening 

2020

Begroting 

2020

Verschil

2020 - Saldo per 1 januari 4.355

Eneco-gelden (rb 17-9-2020) 7.000 7.000 0
Baggeren (rb 10-12-2020) 36 36 0
Motie open over depressiviteit (rb 10-12-2020) 10 10 0
DUVO middelen (10-12-2020) 47 47 0
Transformatiemiddelen speciale jeugdhulp (rb 10-12-2020) 83 83 0
Opleidingskosten Tuyter (rb 10-12-2020) 14 14 0

Budgetoverheveling Corona saldo (rb 10-12-2020) 402 0 402

Vrije reserve (rb 7-11-2019) -400 -400 0

Combinatiefunctionaris (rb 12-12-2019) -21 -21 0

Trapvelden (rb 12-12-2019) -20 -20 0

Woonvisie (rb 12-12-2019) -11 -11 0

Onderzoeken Tuyter (rb 12-12-2019+10-12-2020) -10 -10 0

Onderzoek beleving evenementen Tuyter (rb 10-12-2019) -10 -10 0

Verduurzaming maatschappelijk goed (rb 30-1-2020) -70 -75 5

Ombuiging eenzaamheid (rb 30-1-2020) -20 -20 0

Reserve maatregelen klimaatakkoord (rb 28-5-2020) -237 -237 0

Duurzaamheid Pilot Airturbs (rb 28-5-2020) -22 -35 13

Warmtesafari (rb 28-5-2020) -15 -15 0

Rekeningsaldo 2019 (rb 16-6-2020) -2.173 -2.173 0

Wachtgeldverplichtingen (rb 17-9-2020) -104 -104 0

Vervolgonderzoek prof. Goedee (rb 15-10-2020) -20 -20 0

Subtotaal 4.459 4.039 420

2020 - Saldo per 31 december 8.814

Stortingen:

Onttrekkingen:
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Vrije reserve 

 
 

Algemene reserve grondexploitatie 

 
Zie voor de afwijkingen paragraaf G – Grondbeleid. 

Vrije reserve Rekening 

2020

Begroting 

2020

Verschil

2020 - Saldo per 1 januari 334

Algemene reserve (rb 7-11-2019) 400 400 0

Heisessies raad (rb 7-11-2019) -13 -13 0

Inclusieve samenleving (rb 7-11-2019) -25 -50 25

Duurzaamheid -energietransitie (rb 7-11-2019+10-12-2020) -8 -8 0

Tijdelijke verhoging personeelsbudget (rb 7-11-2019) -200 -200 0

Smart Society (rb 7-11-2019) -10 -10 0

Advieskosten geluidschermen (rb 15-10-2020) -28 -26 -2

Subtotaal 116 93 23

2020 - Saldo per 31 december 450

Stortingen:

Onttrekkingen:

Algemene reserve grondexploitatie Rekening 

2020

Begroting 

2020

Verschil

2020 - Saldo per 1 januari 1.477

Afsluiting grondexploitaties (MPG 2020) 521 47 474
Winstneming de Wilgen 495 495
Winstneming Meerkoetstraat 114 114

Erfpachten  (MPG 2020) 7 7 0

Structureel algemeen (rb 7-11-2019) -83 -100 17

Groene projecten (rb 7-11-2019) -401 -200 -201

Verhogen verliesvoorziening Veld en Beemd -4 -4

Subtotaal 649 -246 895

2020 - Saldo per 31 december 2.126

Onttrekkingen:

Stortingen:
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Reserve BTW Compensatiefonds 

 
 

Reserve maatschappelijk vastgoed 

 
 
Reserve Hoofdinfrastructuur 

 

Reserve BTW Compensatiefonds Rekening 

2020

Begroting 

2020

Verschil

2020 - Saldo per 1 januari 796

Subtotaal 0 0 0

2020 - Saldo per 31 december 796

Mutaties:

Reserve maatschappelijk vastgoed Rekening 

2020

Begroting 

2020

Verschil

2020 - Saldo per 1 januari 1.375

Verkoop Big Bear (rb 28-5 + 25-6-2020) 558 558 0

Sloopkosten 't Onderdak (rb 30-1 + 10-12-2020) -342 -360 18

Subtotaal 216 198 18

2020 - Saldo per 31 december 1.591

Stortingen:

Onttrekkingen:

Reserve Hoofdinfrastructuur Rekening 

2020

Begroting 

2020

Verschil

2020 - Saldo per 1 januari 11.352

Storting tlv exploitatie programma 2 (rb 7-11-2019 + 15-10-2020) 1.666 1.655 11

Storting tlv exploitatie programma 3 (rb 7-11-2019) 28 27 1

Subtotaal 1.694 1.682 12

2020 - Saldo per 31 december 13.046

Stortingen:
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Reserve organisatie ontwikkeling 

 
 
Reserve Eneco 

 
 
Reserve maatregelen klimaatakkoord 

 

Reserve organisatie ontwikkeling Rekening 

2020

Begroting 

2020

Verschil

2020 - Saldo per 1 januari 200

Inzet trainees (rb 28-5-2020) -113

Subtotaal -113 0 0

2020 - Saldo per 31 december 87

Onttrekking:

Reserve Eneco Rekening 

2020

Begroting 

2020

Verschil

2020 - Saldo per 1 januari 0

Opbrengst aandelen Eneco (rb 17-9-2020) 20.635 20.635 0

Subtotaal 20.635 20.635 0

2020 - Saldo per 31 december 20.635

Stortingen:

Reserve maatregelen klimaatakkoord Rekening 

2020

Begroting 

2020

Verschil

2020 - Saldo per 1 januari 0

Decentralisatie-uitkering 2019 (rb 28-5-2020) 237 237 0

Opstellen van een transitievisie warmte (rb 28-5 + 10-12-2020) -32 -34 2

Subtotaal 205 203 2

2020 - Saldo per 31 december 205

Stortingen:

Onttrekkingen:
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Reserve omgevingsvergunningen 

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

 
Het verschil tussen de baten en lasten voor de riolering was hoger dan verwacht (zie programma 7). 
 
Voor de aard en reden van de reserves verwijzen we u naar de nota reserves en voorzieningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reserve omgevingsvergunningen Rekening Begroting Verschil
2020 - Saldo per 1 januari 524

Saldo bouwleges (rb 10-12-2020) -125 -222 97

Subtotaal -125 -222 97

2020 - Saldo per 31 december 399

Onttrekking:

Reserve riolering Rekening Begroting Verschil
2020 - Saldo per 1 januari 500

Storting voordelig saldo riolering 52 0 52

Subtotaal 52 0 52

2020 - Saldo per 31 december 552

Storting:

file://///ijsselgemeenten.nl/Data/Afdelingen/KRI/SFI/Beleid/Reserves%20en%20voorzieningen/Herziening%20nota%20R&V%20in%202017/Nota%20reserves%20en%20voorzieningen%202018%20eindversie.pdf
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Voorzieningen 
 

Het verloop van de voorzieningen wordt in onderstaand overzicht weergegeven: 

 
  

Voorzieningen Saldo            

1-1-2020

Toevoegingen Aanwendingen Vrijval Saldo             

31-12-2020

Voorz. Onderhoud kapitaalgoederen 115 490 267 338

Voorz. Spaarovereenkomsten 

ambtenaren
27 14 13

Voorz. Pensioen- en 

wachtgeldverplichtingen 
3.396 385 268 3.513

Voorz. Spaarsaldi Hypotheek Totaal 

Plan
1.155 94 97 1.152

Voorz. Rioleringen 6.870 1.747 1.821 6.796

Totaal voorzieningen 11.563 2.716 2.467 0 11.812

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

Voorzieningen voor vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven

Onderhoudsegalisatievoorzieningen
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Toelichting mutaties voorzieningen 
Voorziening rioleringen 
Aan de voorziening is voor het onderhoud (jaarlijkse storting) een bedrag toegevoegd van € 1.746.332 ten laste van de exploitatierekening. Volgens 
het rioleringsplan is aan diverse rioleringswerken een bedrag van € 1.820.864 uitgegeven. Het betrof onder andere het project riolering Fresia fase 2 
Langeland € 829.251, riolering Prins Bernhardstraat (Oud Krimpen-1) € 682.365 en riolering Vincent van Goghlaan € 246.925. 
 
Voorziening onderhoud kapitaalgoederen 
Aan de voorziening is toegevoegd een bedrag van € 489.961 ten laste van de exploitatierekening en is bedoeld voor het onderhoud (jaarlijkse 
storting). De storting is 100%. Volgens het onderhoudsplan is een bedrag van € 267.290 uitgegeven aan diverse kapitaalwerken. Het betrof onder 
andere de renovatie van de tennisbanen aan de Kerkdreef € 140.935. 
 
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 
2020 is een bedrag van € 13.350 uitgekeerd. 
 
Voorziening Pensioen- en wachtgeldverplichtingen 
Om in te spelen op verwachtingen en ontwikkelingen in de toekomst, op het terrein van de pensioenen van politieke ambtsdragers (wethouders), is 
een voorziening pensioenverplichting wethouders gevormd (saldo 31-12-2020 € 3.512.970). 
Het is de verwachting, dat de pensioenen moeten worden ondergebracht bij een pensioenfonds (ABP). Voor 2020 is € 384.546 in deze voorziening 
gestort. Voor uitbetaalde pensioenen is een bedrag van € 267.506 aan de voorziening onttrokken. 
 
Voorziening Spaarsaldi Hypotheek Totaal Plan 
Voor ambtenaren die een spaarhypotheek hebben afgesloten, worden de gespaarde saldi aan de gemeente uitgekeerd. Deze saldi worden totdat de 
polissen worden beëindigd in de voorziening bewaard. In 2020 werden een bedrag van € 48.849 voor rente en een bedrag van € 44.950 voor 
gespaarde saldi in deze voorziening gestort. Er werd een bedrag van € 97.021  opgenomen. 
 
Voor de aard en reden van de voorzieningen verwijzen we u naar de nota reserves en voorzieningen. 

  

file://///ijsselgemeenten.nl/Data/Afdelingen/KRI/SFI/Beleid/Reserves%20en%20voorzieningen/Herziening%20nota%20R&V%20in%202017/Nota%20reserves%20en%20voorzieningen%202018%20eindversie.pdf
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Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar 
De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: 
 

 
 
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2020: 

 
 
De totale rentelast voor het jaar 2020 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 977.782. 

Boekwaarde vaste schulden 2019 2020

Onderhandse leningen van:

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen 37.137 35.038

- openbare lichamen 14.400 13.800

Waarborgsommen 31 15

Totaal 51.568 48.853

Onderhandse leningen Saldo                  

1-1-2020

Toevoegingen Aflossingen Saldo                   

31-12-2020

Lening BNG 1.000 250 750

Lening BNG 1.200 120 1.080

Lening BNG 1.320 120 1.200

Lening ASN 1.667 334 1.333

Lening BNG 12.750 375 12.375

Lening BNG 12.600 600 12.000

Lening BNG 6.600 300 6.300

Lening provincie Noord-Brabant 14.400 600 13.800

Waarborgsommen derden 5 5

Waarborgsommen ruimte 26 3 19 10

Totaal 51.568 3 2.718 48.853
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Vlottende passiva 
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: 

Kortlopende schulden 

De post overige schulden kan als volgt worden gespecificeerd: 

Boekwaarde vlottende passiva 2019 2020

Schulden < 1 jaar 11.311 6.029

Overlopende passiva 3.170 5.140

Totaal 14.481 11.169

Boekwaarde kortlopende schulden 2019 2020

Kasgeldleningen 7.000 0

Banksaldi 0 0

Overige schulden 4.311 6.029

Totaal 11.311 6.029

Overige schulden 2019 2020

Crediteuren 3.214 4.753

Nog te betalen loonheffing 648 667

Nog te betalen sociaal domein 449 608

Overige nog te betalen 0 1

Totaal 4.311 6.029
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Overlopende passiva 
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt: 

Het verloop van de vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen wordt in onderstaand overzicht weergegeven: 

Boekwaarde specificatie overlopende passiva 2019 2020

Vooruit ontvangen bedragen overheidslichamen 221 3.493

Vooruit ontvangen bedragen 807 15

Nog te betalen kosten 2.142 1.997

Totaal 3.170 5.505

Vooruit ontvangen bedragen overheidslichamen Saldo            

1-1-2020

toevoeging vrijval/       

afrekening

Saldo             

31-12-2020
Hoogheemraadschap bijdrage herhuisvesting Scouting 60 2 58
Ministerie van OCW  - Subsidie OAB middelen 43 463 283 223

Ministerie van VWS  - Spuk-uitkering BTW 111 191 97 205

Ministerie van BZK   - Regeling reductie energieverbruik 284 173 111

Ministerie van IenW - Subsidie wegschermen geluidsanering 293 293

Ministerie van SZW  - Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandige ondernemers (TOZO)
4.655 2.107 2.548

Ministerie van Financiën - Gemeentelijke hulp gedupeerden 

toeslagenproblematiek
28 28

Provincie - Subsidie vastgoedeigenaren in beweging voor 

Centrum
20 20

Provincie 1e voorschot 75 jaar bevrijding 7 7
Totaal 221 5.934 2.662 3.493
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Nog te betalen kosten betreft: 

Nog te betalen kosten 2019 2020

Rente 680 637

Extra bijdrage Jeugdhulp Rijnmond 270 45

Afrekening Cyclus N.V. 107 100

Afwikkeling MAK 461 0

Oasen afrekening afvalstoffen- en rioolheffing 0 671

Overige 624 544

Totaal 2.142 1.997
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Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening 

gespecificeerd worden: 

Waarborgen en garanties 
Woningbouw (50% contragarantie rijk) 
Bedrag lening Naam van geldnemer Saldo            

1-1-2020

Toename Aflossing Saldo             

31-12-2020

20.000 St. Ouderenhuisvesting Rdam 20.000 20.000

10.000 St. Ouderenhuisvesting Rdam 10.000 10.000

10.000 St. Ouderenhuisvesting Rdam 10.000 10.000

25.000 St. Ouderenhuisvesting Rdam 25.000 25.000

5.000 Stichting Qua Wonen 5.000 5.000

2.269 St. Ouderenhuisvesting FNV 227 114 113

10.500 Stichting Qua Wonen 9.240 9.240 0

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

7.500 Stichting Qua Wonen 7.500 7.500 0

7.000 Stichting Qua Wonen 7.000 7.000 0

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

6.000 Stichting Qua Wonen 6.000 6.000

8.000 Stichting Qua Wonen 8.000 8.000

8.000 Stichting Qua Wonen 8.000 8.000

6.000 Stichting Qua Wonen 6.000 6.000

10.000 Stichting Qua Wonen 10.000 10.000

7.500 Stichting Qua Wonen 7.500 1.000 6.500

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 Mooiland 5.000 4.000 1.000

5.000 Stichting Qua Wonen 5.000 5.000 0

5.000 Stichting Qua Wonen 5.000 5.000

5.000 Stichting Qua Wonen 5.000 5.000

5.000 Stichting Qua Wonen 5.000 5.000

5.000 Stichting Qua Wonen 5.000 5.000

10.000 Stichting Qua Wonen 10.000 10.000

8.000 Stichting Qua Wonen 8.000 8.000

8.000 Stichting Qua Wonen 8.000 8.000

8.000 Stichting Qua Wonen 8.000 8.000

5.000 Stichting Qua Wonen 5.000 5.000

304.769 Subtotaal 272.467 29.000 33.854 267.613
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100% risico gemeente:

Garanties eigen woningen:

Naam van de 

geldnemer

Doel van de geldlening Saldo            

1-1-2020

Toename Aflossing Saldo             

31-12-2020

St. Gezondheidscentrum
nieuwbouw 

gezondheidscentrum
5.427 84 5.343

St. Gezondheidscentrum
nieuwbouw 

gezondheidscentrum
1.660 160 1.500

Totaal 7.087 0 244 6.843

Bedrag lening Naam van de geldnemer Doel van de 

geldlening

Saldo            

1-1-2020

Aflossing Saldo             

31-12-2020

Diverse personen
Aankoop eigen 

woning
1.189 377 812

Totaal 1.189 377 812
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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 28-2-2019 4-7-2019 72 mnd Nissan E-NV 200 926,13 p/m

Roteb Lease 20-12-2013 26-7-2013 84 mnd Toyota Dyna 100 CC 911,39 p/m

Roteb Lease 28-8-2018 17-7-2018 72 mnd Goupil G4 745,00 p/m

Roteb Lease 6-3-2015 18-2-2015 72 mnd Ford Transit CC 310 871,58 p/m

Roteb Lease 6-5-2015 12-3-2015 72 mnd Ford Transit CC 310 1.178,07 p/m

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

Roteb Lease 27-6-2016 2-6-2016 72 mnd Canter CC3S13 2500 1.435,20 p/m

Roteb Lease 4-4-2019 1-5-2019 24 mnd TomTom Telematics 307,54 p/m

contract voor startdatum einddatum resterende 

looptijd

contractwaarde resterende 

verplichting
Groenonderhoud 1-7-2020 30-6-2021 6 mnd 944.294 472.147

Exploitatie zwembad 1-4-2017 31-3-2027 75 mnd 2.480.120 1.550.075

WMO en leerlingenvervoer 1-8-2020 31-7-2022 31 mnd 2.529.954 2.178.572

Onderhoud raadhuis 1-1-2015 31-12-2034 168 mnd 3.681.134 2.725.432

Energiekosten 1-1-2018 31-12-2022 24 mnd 1.707.802 692.880
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Niet uit de balans blijkende rechten 
Eigen bijdrage via het CAK

In deze jaarrekening zijn de van het CAK ontvangen eigen bijdragen van cliënten verantwoord m.b.t. Wmo-voorzieningen, totaal € 203.000. Het CAK 

is het publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat door de wetgever is belast met de berekening, oplegging en incasso van de eigen 

bijdrage. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de 

verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is en derhalve niet valt onder 

de reikwijdte van de rechtmatigheidscontrole door de accountant van de gemeente. 

Ontvangst Wet Educatie- en Beroepsonderwijs 

Op grond van de Wet Educatie- en Beroepsonderwijs (WEB) hebben we een bedrag van € 25.000 ontvangen van de gemeente Rotterdam. Deze 

middelen zijn ingezet voor Taalcoaching bij de Krimpenwijzer conform de vereisten in deze wet. 
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In het kader van de WNT (Wet normering topinkomens) moet de bezoldiging van topfunctionarissen openbaar worden gemaakt. Voor gemeenten zijn 
de gemeentesecretaris en de griffier aangewezen als topfunctionarissen.

Bezoldiging topfunctionarissen 

Bedragen x € 1 A. Boele M. Verhoev O. Vliegenthart

Functiegegegevens secretaris griffier griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 30/4 29/6 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 0,89 1

Dienstbetrekking? ja ja ja

Bezoldiging

Beloning+belastbare onkostenvergoedingen 2020 117.951 30.276 38.979

Beloningen betaalbaar op termijn 2020 20.312 4.203 6.448

Subtotaal 138.263 34.479 45.427

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 201.000 59.141 102.148

Totale bezoldiging 2020 138.263 34.479 45.427

Gegevens 2019

Functiegegegevens secretaris griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 0,89

Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging

Beloning+belastbare onkostenvergoedingen 2019 113.243 71.115

Beloningen betaalbaar op termijn 2019 19.520 11.791

Subtotaal 132.763 82.906

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 194.000 172.660

Totale bezoldiging 2019 132.763 82.906
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Topfunctionarissen zonder dienstbetrekking  

In 2020 zijn geen beloningen, die de bezoldigingsnorm van € 201.000 overschrijden, betaald aan functionarissen in dienstbetrekking. Er zijn ook geen 
hogere bedragen betaald aan anders dan in dienstbetrekking werkzame functionarissen, die in een periode van 18 maanden langer dan 6 maanden 
voor de gemeente werkzaam zijn geweest.

bedragen x € 1

Functiegegevens

Kalenderjaar 2020 2019

Periode functievervulling in het kalenderjaar 

(aanvang – einde)
1/5 - 30/6 N.v.t.

Aantal kalendermaanden functievervulling in het 

kalenderjaar
2 0

Omvang van het dienstverband in uren per 

kalenderjaar
276 N.v.t.

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar 193 187

Maxima op basis van de normbedragen per maand 53.600 0

Individueel toepasselijke maximum gehele 

periode kalendermaand 1 t/m 12 
53.268 0

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?

Bezoldiging in de betreffende periode 29.792 0

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag

Bezoldiging

P.P.Moors

interim-griffier

N.v.t.

29.792

ja, 105

29.792
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x € 1.000 lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

Programma

Bestuur 2.101 -2.101 2.190 -2.190 2.195 -2.195 5 -5

Woon- en leefomgeving 8.570 1.349 -7.221 9.571 2.256 -7.315 8.348 2.208 -6.140 -1.223 -48 1.174

Samenleven 7.293 1.439 -5.854 7.220 1.304 -5.916 7.062 1.346 -5.716 -158 42 200

Preventie 3.870 99 -3.771 3.680 112 -3.568 3.612 129 -3.484 -68 16 84

Basishulp 2.187 -2.187 2.432 47 -2.385 2.325 47 -2.278 -107 107

Individuele hulp 26.259 6.925 -19.333 34.427 12.862 -21.565 32.219 10.248 -21.971 -2.207 -2.613 -406

Dienstverlening 10.475 10.989 514 10.883 11.259 376 10.906 11.478 571 24 218 195

Overhead 9.483 378 -9.105 9.610 428 -9.182 9.650 417 -9.232 39 -11 -50

Totaal programma's 70.238 21.179 -49.059 80.013 28.268 -51.745 76.319 25.873 -50.446 -3.694 -2.396 1.299

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen 5.820 5.820 5.820 5.820 5.819 5.819 -1 -1

Algemene uitkeringen 43.167 43.167 393 45.353 44.961 45.543 45.543 -393 189 582

Dividend 888 888 850 850 850 850

Deelnemingen 27.635 27.635 27.637 27.637 2 2

Saldo van de financieringsfunctie 422 414 -8 429 315 -115 434 290 -144 5 -25 -30

Overige algemene dekkingsmiddelen 24 -24 23 -23 152 -152 129 -129

Onvoorzien

Vennootschapsbelasting 9 -9 9 -9

Totaal algemene 

dekkingsmiddelen
446 50.289 49.843 845 79.973 79.128 595 80.138 79.543 -250 165 415

Saldo van baten en lasten 70.684 71.468 784 80.858 108.241 27.383 76.914 106.011 29.097 -3.944 -2.230 1.714

Resultaatbestemming per programma

Bestuur 63 63 38 38 13 13 -25 -25

Woon- en leefomgeving 1.630 355 -1.275 1.738 428 -1.311 2.839 603 -2.236 1.101 176 -926

Samenleven 27 -27 41 51 10 42 51 9 1 -2

Preventie 10 66 56 10 66 56

Basishulp 47 -47 47 -47

Individuele hulp 83 20 -63 83 20 -63

Dienstverlening 126 126 558 583 25 609 467 -142 52 -115 -167

Overhead 330 330 408 408 383 383 -25 -25

Algemene dekkingsmiddelen 237 237 237 237

Niet programma gerelateerd 400 400 28.035 504 -27.531 28.437 504 -27.933 402 -402

Resultaatbestemming 2.057 1.274 -782 30.749 2.334 -28.415 32.305 2.344 -29.961 1.556 10 -1.546

Resultaat 72.741 72.743 2 111.607 110.575 -1.033 109.219 108.355 -864 -2.388 -2.220 168

Verschil begroting en 

rekening

BegrotingHet overzicht van baten en lasten
2020

Begroting 2020 na 

wijzigingen
Rekening 2020
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Structurele begrotingsruimte 
Het verloop van de (structurele) begrotingsruimte in 2020 was als volgt: 

Structureel saldo primitieve begroting 76

Begrotingswijziging 30 januari - 228

Begrotingswijziging 28 mei -

Begrotingswijziging 25 juni - 853

Begrotingswijziging 17 september - 280

Begrotingswijziging 15 oktober

Begrotingswijziging 10 december 816

Structureel saldo begroting 2020 - 469

Structurele begrotingsruimte
Begroting 

2020
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Programma 1 bestuur 

Programma 2 Woon- en leefomgeving 

Incidentele posten
Lasten 

2020

Baten               

2020

Reserve-

mutaties

Heisessie raad 13 13

Totaal programma 1 Bestuur 13 13

Investeringen
Begroot 

t/m 2020

Rekening 

2020

Geboekt 

t/m 2020

Grote kruising N210 - voorbereiding en start werk 15.123 5.527 7.781

Vervanging koppelkabel CG Roosweg 50 14 50

Vervanging slagbomen, wegmarkering, roodlichtcam. 245 17

LED-verlichting Stormpolder en Oud-Krimpen 802 4 698

Kosten bruggen 2020 127 112 112

Geluidshinder Algeracorridor (krediet 2021) 50 50

Vervanging snelheidsdisplays en toeristische wegw. 27

Vervanging ponton/aanlegsteiger Waterbus 45 2 2

Vervanging toplaag aanbrug Algerabrug 132 56 56

Kosten herstrating 10.929 3.549 10.456

Vervanging WACO-duikers 374 70 70

Installaties en verlichting fonteinen 22 4

Baggeren en monitoring waterkwaliteit 25

Totaal programma 2 Woon- en leefomgeving 27.901 9.383 19.296

Programma 2 Woon- en leefomgeving
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Programma 3 Samenleven 

Incidentele posten
Lasten 

2020

Baten               

2020

Reserve-

mutaties

Geluidsonderzoek Algerabrug 28 28

Duurzaamheid (warmtevisie en windenergie) 40 40

Warmtesafari 25 25

Airturbs 22 22

Incidenteel coronabudget (corona) 47

Openbare orde en veiligheid (corona) 59

Diversen (corona) 5

Tussentijdse winstneming grex 609 -609

Totaal programma 2 Woon- en leefomgeving 227 609 -494

Investeringen
Begroot 

t/m 2020

Rekening 

2020

Geboekt 

t/m 2020

Diverse inventaris de Tuyter 170 10 10

Akoestische voorzieningen de Tuyter 300 188 284

Sloop gebouw 't Onderdak 360 329 342

Vervanging ballenvangers 15

Aanleg padelbanen TCK 120 2

Groot onderhoud hekwerk, bestrating, etc. TVL 224 143 143

Aanleg free-run-park 40

Vervanging skateboardbaan 40

Aanpassing speelplaatsen n.a.v. 

uitvoeringsprogramma speelruimte
1.066 292 292

Voorbereidingskrediet uitvoering IHP 1.000 33 33

Uitbreiding R. Steiner en Mozaiek 1.012 785 838

Onderwijshuisvesting OBS Groeiplaneet 1.145

Totaal programma 3 Samenleven 5.492 1.781 1.945

Programma 3 Samenleven
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Programma 4 Preventie 

Incidentele posten
Lasten 

2020

Baten               

2020

Reserve-

mutaties

Onderzoek evenementen 10

Overheveling cultuurnota (BW januari) 21 21

Volksfeesten (corona) -19 -14

Kunst (corona) 38 25

Tuyter (corona) 1 -34

Markt (corona) -6

Woonvisie 12 12

Totaal programma 3 Samenleven 63 -29 33

Investeringen
Begroot 

t/m 2020

Rekening 

2020

Geboekt 

t/m 2020

Vervanging buitenvoorzieningen jongeren 50 35

Totaal programma 4 Preventie 50 35

Programma 4 Preventie

Incidentele posten
Lasten 

2020

Baten               

2020

Reserve-

mutaties

Volksgezondheid: Minder projecten op scholen 

(corona)
-63

Eenzaamheidsprojecten incidenteel terugdraaien 

ombuiging (CWP)
20 20

Inclusie (CWP) 25 25

Totaal programma 4 Preventie -18 45
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Programma 6 Individuele hulp 

Programma 7 Dienstverlening 

Incidentele posten
Lasten 

2020

Baten               

2020

Reserve-

mutaties

Eindafrekening voorgaande jaren vlaktakssytematiek 

GRJR
368

TOZO-regeling 2.479 2.479

Vervolgonderzoek complexe casuïstiek (CWP) 20 20

GR Promen (corona) 173

Regeling meerkosten 2020 (corona) 69

Totaal programma 6 Individuele hulp 3.109 2.479 20

Investeringen
Begroot 

t/m 2020

Rekening 

2020

Geboekt 

t/m 2020

Kosten riolering - voorziening 6.825 1.821 5.652

Kosten riolering - klimaatadaptatie 1.015 696 767

Ophogen begraafplaats Waalhoven agv ruimen 379 40 379

Aanpak hondenpoep 50 4 19

Onderhoud vastgoed; niet sportaccommodaties 58 58 58

Onderhoud vastgoed; sport(velden) en -accomm. 245 217 217

Totaal programma 7 Dienstverlening 8.572 2.836 7.092

Programma 7 Dienstverlening
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Overhead 

Incidentele posten
Lasten 

2020

Baten               

2020

Reserve-

mutaties

t Onderdak - extra afschrijving sloop en afwikkelen 

voorziening
306 342

Big Bear - afwikkelen voorziening agv verkoop -64

Big Bear - opbrengst verkoop 575 -558

Loket (corona) -35 -39

Afval (corona) 226

Begraafplaatsen (corona) 7

Vastgoed buitensport TVS 1 (corona) 47 47

Vastgoed buitensport TVS 2 (corona) 34

Totaal programma 7 Dienstverlening 521 583 -216

Investeringen
Begroot 

t/m 2020

Rekening 

2020

Geboekt 

t/m 2020

Verbouw cs Stormsweg 11 70 2 70

Nieuwbouw op terrein Stormsweg 9 488 71 87

Totaal programma Overhead 558 73 157

Programma Overhead

Incidentele posten
Lasten 

2020

Baten               

2020

Reserve-

mutaties

Bedrijfsvoerings (corona) -123

Totaal Overhead -123
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Algemene dekkingsmiddelen 

Incidentele posten
Lasten 

2020

Baten               

2020

Reserve-

mutaties

Algemene uitkering - corona compensatie algemeen 

deel
721 -402

Algemene uitkering - corona compensatie sociaal 

domein
169

Verkoop aandelen Eneco 27.635 -27.635

Totaal Algemene dekkingsmiddelen en 

onvoorzien
28.525 -28.037
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Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000
Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ nadeel

Lasten Programma 1 Bestuur

Bestuur -20 Nadeel

Middelen 15 Voordeel

Baten Programma 1 Bestuur

Bestuur

Middelen

Lasten Programma 2 Woon- en leefomgeving

Veiligheid 4 Voordeel

Duurzaamheid 19 Voordeel

Mobiliteit en bereikbaarheid 34 Voordeel

Beheer en onderhoud 18 Voordeel

Ruimtelijke ontwikkeling

De lasten voor het woonrijpmaken van de grondexploitaties 

Prinsessenpark en Meerkoetstraat vielen lager uit dan geraamd 

(circa € 580.000). 

Voor Meerkoetstraat en De Wilgen tussentijdse winstneming 

(circa 608.000).

Door de vertraagde verkoop van de laatste kavel in het project De 

Wilgen (zie Baten) wordt een lager bedrag geactiveerd 

(€ 247.000).

Daar staat tegenover dat er meer voorbereidingskosten zijn 

gemaakt voor groene projecten (-€ 200.000).

1.147 Voordeel

Baten Programma 2 Woon- en leefomgeving

Veiligheid

Duurzaamheid -2 Nadeel

Mobiliteit en bereikbaarheid 2 Voordeel
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     Verschillenanalyse jaarrekening 

B 

Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000
Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ nadeel

Baten Programma 2 Woon- en leefomgeving

Beheer en onderhoud

Er zijn extra opbrengsten gegenereerd door de verkoop van 

tuingronden (€ 108.000) en binnen het straatwerk door 

werkzaamheden kabels en leidingen (€ 78.000).

181 Voordeel

Ruimtelijke ontwikkeling

De verkoop van de laatste kavel in het project De Wilgen (De 

Twee Sluizen) was eind 2020 nog niet geheel afgerond 

(-€ 247.000).

-229 Nadeel

Lasten Programma 3 Samenleven

Jeugd

Er is sprake is van een te hoge raming in de begroting in 2020. Dit 

komt doordat een hogere beschikking van het Rijk voor 

Onderwijsachterstandenbeleid budgetneutraal is verwerkt in 2020, 

terwijl de uitgaven eigenlijk al op orde waren. Alleen het verhogen 

van de inkomsten had daarom voldoende geweest (32.000).

Daarnaast was minder budget voor subsidie aan peuterspeelzalen 

benodigd dan beschikbaar was in 2020 (79.000).

Het restant betreft een aantal kleine verschillen (-15.000).

96 Voordeel

Maatschappelijke ondersteuning 3 Voordeel

Recreatie en evenementen 10 Voordeel

Sport 10 Voordeel

Cultuur 25 Voordeel

Wonen 6 Voordeel

Economie 7 Voordeel
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     Verschillenanalyse jaarrekening 

B 

Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000
Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ nadeel

Baten Programma 3 Samenleven

Jeugd 28 Voordeel

Maatschappelijke ondersteuning

Recreatie en evenementen 4 Voordeel

Sport 4 Voordeel

Cultuur -12 Nadeel

Wonen 

Economie 19 Voordeel

Lasten programma 4 Preventie

Jeugd 36 Voordeel

Maatschappelijke ondersteuning -4 Nadeel

Volksgezondheid 36 Voordeel

Baten programma 4 Preventie

Jeugd 8 Voordeel

Maatschappelijke ondersteuning 9 Voordeel

Volksgezondheid

Lasten programma 5 Basishulp

Jeugd

Aan 1 van de aanbieders van jeugdhulp is minder subsidie 

bevoorschot in verband met het stopzetten van het contract 

(20.000). 

Daarnaast is er minder inzet geweest op casusregie in 2020

(20.000). Doordat de besluitvorming pas in juli is gerealiseerd 

heeft het werven van de nieuwe medewerkers vertraging 

opgelopen.

Het restant betreft een aantal kleine verschillen (17.000).

57 Voordeel
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     Verschillenanalyse jaarrekening 

B 

Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000
Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ nadeel

Lasten programma 5 Basishulp

Maatschappelijke ondersteuning

De begroting  voor de ICT werkplekken van het KST en 

Krimpenwijzer is structureel verhoogd op basis van de 

jaarrekening 2019. Er is echter minder gefactureerd in 2020

(30.000). 

Daarnaast is er minder inzet geweest op casusregie in 2020

(20.000). Doordat de besluitvorming pas in juli is gerealiseerd 

heeft het werven van de nieuwe medewerkers vertraging  

opgelopen.

50 Voordeel

Baten programma 5 Basishulp

Jeugd

Maatschappelijke ondersteuning

Lasten Programma 6 Individuele hulp

Jeugd

De voorlopige jaarrekening 2020 van de Gemeenschappelijke 

Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) laat een nadelig resultaat 

zien (-45.000).

De lokale kosten voor inkoop jeugdhulp zijn hoger door 

verschuiving van regionale zorg naar lokaal, mede door de 

wachttijden bij de regionale aanbieders (-64.000). 

Er is een verplichting opgenomen voor meerkosten als gevolg van 

Corona bij de GRJR. Verrekening vindt plaats met de hiervoor 

beschikbare middelen voor corona, zie paragraaf corona 

(onderdeel meerkosten corona) (-37.000). 

Het restant betreft een aantal kleine verschillen (-9.000).

-155 Nadeel
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     Verschillenanalyse jaarrekening 

B 

Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000
Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ nadeel

Lasten Programma 6 Individuele hulp

Maatschappelijke ondersteuning

Er is meer uitgegeven aan hulp bij het huishouden. Ondanks 

corona bleeft het aantal HH klanten toenemen 

(abonnementstarief). Verder bleek bij de jaarafsluiting dat de 

grootste aanbieder een verkeerd, te laag tarief had toegepast 

gedurende 2020. De nafacturatie, die pas in februari 2021 aan het 

licht kwam, zorgt voor 50% van de overschrijding (-185.000).

Bij rolstoel- en vervoersvoorzieningen is meer uitgegeven als 

gevolg van de administratieve afwikkeling van het faillissement van 

de hulpmiddelenleverancier HMC. Bij de overname door nieuwe 

partijen bleek tevens een achterstand in leveringen, wat zorgde 

voor meer uitgaven. Daarnaast hanteerden de nieuwe partijen 

hogere tarieven (-202.000).

Er is meer uitgaven aan PGB's Wmo op basis van de prognose 

van de SVB (-57.000).

Het restant betreft een aantal kleine verschillen (22.000).

-422 Nadeel

Werk

De GR Promen heeft een positief resultaat behaald over 2020 van 

€ 674.000. Krimpen onvangt op basis van ons aandeel in de 

begroting een bedrag van € 58.000 terug (58.000). Het restant 

betreft een aantal kleine verschillen (7.000).

65 Voordeel

Inkomen

De specifieke uitkering TOZO bestaat uit 7 tranches en is totaal     

€ 4.655.023 voor 2020. Dit bedrag moest budgetneutraal worden 

verwerkt in 2020. In de begroting is echter een bedrag van               

€ 5.180.589 budgetneutraal verwerkt, door een omissie bij het 

optellen van de beschikkingen van de verschillende tranches 

(525.566).

Voor wat betreft de realisatie zijn wel de juiste bedragen geboekt. 

Het restant van de uitkering TOZO wordt overgeboekt naar 2021 

(2.176.366).

Het restant betreft een aantal kleine verschillen (8.000).

2.716 Voordeel
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     Verschillenanalyse jaarrekening 

B 

Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000
Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ nadeel

Lasten Programma 6 Individuele hulp

Minima 2 Voordeel

Baten Programma 6 Individuele hulp

Jeugd -8 Nadeel

Maatschappelijke ondersteuning -7 Nadeel

Werk

Inkomen

De specifieke uitkering TOZO bestaat uit 7 tranches en is totaal    

€ 4.655.023 voor 2020. Dit bedrag moest budgetneutraal worden 

verwerkt in 2020. In de begroting is echter een bedrag van                    

€ 5.180.589 budgetneutraal verwerkt, door een omissie bij het 

optellen van de beschikkingen van de verschillende tranches                

(-525.566).

Voor wat betreft de realisatie zijn wel de juiste bedragen geboekt. 

Het restant van de uitkering TOZO wordt overgeboekt naar 2021           

(-2.176.366)

Aan inkomensvoorzieningen die vallen onder het wettelijk kader 

van de specifieke uitkering BUIG (Bundeling Uitkering 

Inkomensvoorzieningen Gemeenten) is minder uitgegeven 

(94.000). Op basis van de prognose in de Q3 rapportage van de 

GR IJsselgemeenten is het BUIG-budget opgehoogd naar                   

€ 7.672.000. De werkelijke uitgaven zijn echter € 7.578.000.

Het restant betreft een aantal kleine verschillen (16.000).

-2.599 Nadeel

Minima



168 

Vers 

jaar 
B&l 

Prog 
B&l 

Vers 

begr 

Over

hev 
Kern P § € 

     Verschillenanalyse jaarrekening 

B 

Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000
Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ nadeel

Lasten Programma 7 Dienstverlening

Dienstverlening

De kosten voor het beheer van de begraafplaatsen zijn 

toegenomen door onder andere het gestegen aantal 

begrafenissen (- € 50.000).

Vanwege minder calamiteiten en lagere onderhoudskosten zijn de 

kosten binnen rioolbeheer € 67.000 lager. 

De lasten van team Vastgoed bij de voormalige muziekschool, de 

Tuyter en het gebouw van MHCK zijn zo'n € 34.000 hoger dan 

geraamd. Ongeveer de helft daarvan betreft het gebouw aan de 

Tuinstraat, omdat daar vaste lasten als energie, verzekering en 

belastingen door zijn gegaan, terwijl ervan uit was gegaan, dat het 

pand verkocht dan wel gesloopt zou zijn. De andere helft wordt 

veroorzaakt door extra onderhoud aan de technische installaties 

bij de Tuyter en MHCK.

-24 Nadeel

Baten Programma 7 Dienstverlening

Dienstverlening

In 2020 vond een eindafrekening van verwerking voorraad PMD 

(Nedvang) plaats. Dit zorgde voor een incidenteel voordeel van      

€ 87.000. Verder zorgt de hogere opbrengst van afgifte 

milieupasjes en algemene vermarktingsvergoeding PMD in 2020 

voor een voordeel van € 22.000.

Hogere opbrengsten omgevingsvergunning (€ 77.000) worden 

geegaliseerd met de reserve omgevingsvergunningen. 

Door gestegen aantal begrafenissen zijn de opbrengsten met        

€ 14.000 hoger dan begroot. Dit is inclusief de stelpost 

ombuigingen van € 30.000.

Het resterende voordeel van € 28.000 betreft (grotendeels) baten 

gegenereerd binnen diverse vastgoed accommodaties. 

218 Voordeel
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B 

Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000
Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ nadeel

Lasten Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene middelen

Als gevolg van de compensatie voor de kosten van corona binnen 

de algemene uitkering is er gedurende het jaar 2020 een stelpost 

opgenomen. Dit bedrag is niet afgeraamd in december, zodat het 

hier een voordeel te zien geeft (€ 393.000). Daarnaast is een 

nadeel onstaan als gevolg van de storting in de voorziening 

dubieuze debiteuren (-€ 130.000) en een nadeel als gevolg van de 

kosten voor de vennootschapsbelasting (-€ 9.000).

250 Voordeel

Baten Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene middelen

In de decembercirculaire van het gemeentefonds zijn nog extra 

middelen ontvangen voor de algemene uitkering. Een gedeelte 

betreft de reguliere algemene uitkering (€ 90.000) en een gedeelte 

betreft de compensatie voor corona (€ 99.000). Als gevolg van een 

lagere opbrengst voor rente kortgeld en hypotheken ambtenaren is 

nog een nadeel ontstaan (-€ 25.000).

165 Voordeel

Lasten Reservemutaties

Reservemutaties

Storting in de algemene reserve overheveling coronasaldo (-€ 

402.000). 

Storting reserve grondexploitaite (saldo MPG -€ 1.089.000).

Storting in reserve riolering wegens overdekking (-€ 52.000).

Correctie storting reserve hoofdinfrastructuur door een wijziging in 

de afschrijving (-€ 12.000).  

-1.556 Nadeel

Baten Reservemutaties

Reservemutaties 10 Voordeel

Lasten Overhead

Overhead -39 Nadeel

Baten Overhead

Overhead -11 Nadeel
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     Verschillenanalyse begroting 

B 

Thema Wijziging Toelichting op mutaties in de begroting gedurende 2020
Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ nadeel

Lasten Programma 1 Bestuur

Juni Salaris griffie en verkiezingsborden (-35.000).

September Formatiewijziging college (20.000).                              

Wachtgeldverplichting (-104.000).

December Opleidingskosten raad, salaris griffier + kosten gemeenteraad 

aframen (29.000).

Middelen 1 voordeel

Baten Programma 1 Bestuur

Bestuur

Middelen

Lasten Programma 2 Woon- en leefomgeving

Juni Crisisteam corona (-100.000) en aanvulling budget BOA's (-24.000).

September Intensieve jeugdcoach (-40.000).

December intensieve jeugdcoach (-10.000).                                    

April
Opstellen transitievisie warmte (-75.000), wijkactie warmtesafari        

(-15.000) en airtubs (-35.000). Energiereductie (-284.000).

Oktober
Onderzoekskosten geluidhinder Algerabrug (-26.000).                     

Gelden duurzaamheid (45.000).

December

Lasten duurzaamheid (111.000).                                         

Transititevisie warmte (41.000).                                                      

Hogere kosten bodemvervuiling (-7.000).                                        

Dekking uit subsidie en vrije reserve (-28.000).

Mobiliteit en 

bereikbaarheid
8 voordeel

nadeel

Veiligheid -174 nadeel

Duurzaamheid -273 nadeel

Bestuur -90
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     Verschillenanalyse begroting 

B 

Thema Wijziging Toelichting op mutaties in de begroting gedurende 2020
Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ nadeel

Lasten Programma 2 Woon- en leefomgeving

Januari

Algemeen onderhoud bruggen en tunnels (20.000).                                    

Baggeren (-22.000) en verschuiving van diverse 

onderhoudsbudgetten groen (-76.000).                           

Oktober
Afschrijving investeringen en verkeersvoorzieningen doorgeschoven 

naar 2021 (72.000).

Juni
Hogere kosten bomenbeheer (-14.000) en leasekosten 

tractiemiddelen wegen (-7.000).

December

Algemeen onderhoud wegen (44.000).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Onderhoud straten en pleinen (20.000). Wijziging arealen groen 

(78.000). Advieskosten bruggen en tunnels (10.000). Algemeen 

onderhoudskosten (16.000). Overheveling baggeren (68.000). 

Beplanting (-20.000) en wijziging arealen groen (-45.000). Algemeen 

onderhoud bomenbeheer (-72.000).

Ruimtelijke 

ontwikkeling

Juni                                       

Oktober                               

December

Veegbestemming (-15.000).                                                               

MPG (-630.000).                                                                             

Planschade (11.000).

-634 nadeel

Baten Programma 2 Woon- en leefomgeving

Veiligheid

April Ontvangst rijk voor energiereductie (284.000).

December
Overheveling rijksgelden (-111.000).                                   

Terughalen kosten bodemvervuiling (10.000)

Mobiliteit en 

bereikbaarheid

183 voordeel

Beheer en onderhoud 72

Duurzaamheid

voordeel
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Thema Wijziging Toelichting op mutaties in de begroting gedurende 2020
Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ nadeel

Baten Programma 2 Woon- en leefomgeving

Januari Diverse onderhoudsbudgetten buitenruimte (7.000).

Juni
Opbrengsten verhalen schade OV (10.000).                                                        

Lagere verkoopopbrengst (-7.000).

Oktober Uitgifte erfpacht snippergroen (26.000).

December Hogere opbrengsten recognities weg (16.000).

Ruimtelijke 

ontwikkeling

Oktober                               

December

MPG (676.000).                                                                                

Planschade (-3.000).
673 voordeel

Lasten Programma 3 Samenleven

Jeugd 28 voordeel

Maatschappelijke 

ondersteuning
13 voordeel

Recreatie en 

evenementen
December

Kosten evenementen, sinterklaasoptocht, dodenherdenking en 

speelplaatsen (78.000).
78 voordeel

Sport -30 nadeel

Cultuur 25 voordeel

Wonen -11 nadeel

Economie -30 nadeel

Baten Programma 3 Samenleven

Jeugd
Januari                                 

December                           

Jeugd VVE (64.000).                                                                    

Lagere vaststelling peutergroepen en VVE (-174.000).                                        
-110 nadeel

Maatschappelijke 

ondersteuning
-11 nadeel

Recreatie en 

evenementen

Er hebben in 2020 minder evenementen plaatsgevonden (-83.000).
-83 nadeel

Sport -4 nadeel

Beheer en onderhoud 52 voordeel
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Thema Wijziging Toelichting op mutaties in de begroting gedurende 2020
Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ nadeel

Baten Programma 3 Samenleven

September Muziekschool aanpassing naar realistie (58.000).

December
Subsidie noodsteun cultuursector (44.000).                                        

Minder verhuur door corona (-40.000).

Wonen 

Economie 12 voordeel

Lasten programma 4 Preventie

Jeugd -8 nadeel

September

Vaststelling subsidie (22.000).                                                          

Effect van meicirculaire op maatschappelijke begeleiding          

statushouders (-12.000).

December

Inkoop casusregie (76.000). Maatschappelijk werk (6.000).                                     

Overheveling motie depresiviteit (10.000).                                               

Minder kosten nieuwkomers (34.000).                                                   

Minder kosten voor taalstimulering dan begroot (33.000).                                                                      

AWBZ: eenmalige aframing door onderbesteding (3.000).                     

Volksgezondheid 25 voordeel

Baten programma 4 Preventie

Jeugd

Maatschappelijke 

ondersteuning
13 voordeel

Volksgezondheid

Cultuur 62 voordeel

173 voordeel
Maatschappelijke 

ondersteuning
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Thema Wijziging Toelichting op mutaties in de begroting gedurende 2020
Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ nadeel

Lasten programma 5 Basishulp

Jeugd 18 voordeel

Juni                                       

September

ICT KST (-45.000).                                                                        

Casusregie (-150.000).

December Overheveling inkoop kwadraad naar inkoop casusregie (-77.000).           

Overheveling naar intensieve jeugdcoach (10.000).

Baten programma 5 Basishulp

Jeugd

Maatschappelijke 

ondersteuning
47 voordeel

Lasten Programma 6 Individuele hulp

Januari
Afbouw dyslexie (6.000). Indexatie van tarieven GRJR heeft tot 

hogere kosten geleid (-58.000).

Juni Lokale jeugdzorg (-537.000).

September Correctie resultaat GRJR en correctie inleg (-157.000).

December

Lokale inkoop jeugdhulp (-259.000). Leerlingenvervoer (50.000). 

Overheveling specialistische hulp jeugd (133.000).                                             

Eindafrekening oude jaren GRJR (-368.000).

Januari
Meer aanvragen abonnementstarief (-329.000).                                     

Gevolgen septembercirculaire ambulantisering GGZ (-24.000).

September Grip comlexe casuistiek (-20.000).

December

Onderbesteding begeleiding en kortdurend verblijf (28.000).                                   

Reeel ramen van woonvoorzieningen (-77.000) en hulp bij het 

huishouden (-214.000).

Jeugd

Maatschappelijke 

ondersteuning

-1.191

Maatschappelijke 

ondersteuning
-262 nadeel

nadeel

-636 nadeel
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Thema Wijziging Toelichting op mutaties in de begroting gedurende 2020
Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ nadeel

Lasten Programma 6 Individuele hulp

Januari
Stijging prijs trajecten (-194.000) .                                                                                                                

Bijdrage GR Promen o.b.v. OP Promen (-37.000).

September Meicirculaire effect (-58.000).

December
Begrotingswijzigingen Promen (-173.000) en hogere kosten 

participatiebudget (-8.000).

Januari
Verwerking begrotingswijziging GR Ijsselgemeenten (-5.000).                                  

Prognose BUIG Q3 Ijsselgemeenten (21.000).

Juni

TOZO middelen corona (-5.181.000).                                                                                                       

Verwerking begrotingswijziging GR IJsselgemeenten                                

(-21.000). Terugdraaien ombuiging uitkeringsdossier (-230.000) en 

stijging uitkeringsdossiers (-96.000).

December BUIG prognose Q3 GR Ijsselgemeenten (-334.000).

Minima -26 nadeel

Baten Programma 6 Individuele hulp

Juni Transformatiemiddelen (132.000).

December Overheveling specialistische hulp jeugd (-49.000).

Maatschappelijke 

ondersteuning
-18 nadeel

Werk

Januari                                   

Juni

Prognose BUIG Q3 Ijsselgemeenten (426.000).                          

TOZO (5.181.000). Herijking Buig budget (-255.000).

December Nieuwe beschikking BUIG (519.000).

Minima

-5.845 nadeel

voordeel

Werk

Inkomen

Inkomen

nadeel-470

Jeugd 83 voordeel

5.871
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Thema Wijziging Toelichting op mutaties in de begroting gedurende 2020
Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ nadeel

Lasten Programma 7 Dienstverlening

Januari                                                                                                                                                             

Sloopkosten onderdak (-187.000).                                          

Rijbewijzen en reisdocumenten door vershuiving van 

geldigheidstermijn 5 naar 10 jaar (-13.000).                                     

Invoering donorwet (-5.000).                                                                                        

Lagere kosten door minder subsidieaanvraag (10.000).

April Afwikkeling en verkoop Big Bear (65.000).

Juni

Afvalverwerking (-117.000).                                                                              

Stelpost ombuigingen afval (-56.000).                                                                         

Hogere lasten door indiensttreding (-61.000).

Oktober

Opheffing voorziening onderhoud kapitaalgoederen Onderdak 

(36.000). lagere afschrijvingslasten investering                                

(ophogen Waalhoven schuift door naar 2021) (37.000).

December

Lagere leges vanwege corona (31.000).                                               

Lagere kosten rijbewijzen (8.000). Hogere kosten afval door corona    

(-200.000) + bijstelling afvalkosten (63.000).                                                                                                 

Hogere sloopkosten Onderdak (-160.000).                                                 

Lagere kosten onderhoud, inspectie riolen en advieskosten riool 

(55.000). Lagere kosten duikers (10.000).                                                             

Hogere kosten Waalhoven (-18.000) + hogere lasten lichtjesavond     

(-3.000).                                                                                                                   

Lagere inhuurkosten (76.000). Overheveling omgevingsbudget 

(32.000).                                                                                                       

Onderhoud Waalplantsoen voor herstel schade (-10.000).                                                                             

nadeelDienstverlening -407
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Thema Wijziging Toelichting op mutaties in de begroting gedurende 2020
Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ nadeel

Baten Programma 7 Dienstverlening

Januari

Huwelijken (-11.000 ). Rijbewijzen en reisdocumenten door 

vershuiving van geldigheidstermijn 5 naar 10 jaar (44.000). Lagere 

opbrengst VOG (-7.000). Geen huuropbrengsten door verkoop Big 

Bear (-23.000). PMD opbrengsten (-212.000).

April Afwikkeling en verkoop Big Bear (575.000).

Juni
Bijstelling opbrengsten PMD (19.000).                                                                     

Derving corona leges huwelijken (-10.000).

December

Lagere opbrengst leges door corona (-43.000).                                                                   

Lagere opbrengst rijbewijzen en reisdocumenten (-10.000).                                                                                         

Bijstelling opbrengsten PMD (86.000).                                                     

Leges omgevingsvergunningen (-143.000).

Lasten Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Oktober Saldo mutaties kostenplaatsen (-7.000).

Stelpost Corona (-393.000).

Voorlopig saldo begrotingswijzigingen (1.035.000).

Baten Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Januari Algemene uitkering verhoogd septembercirculaire (157.000).

Juni
Dividend (-38.000).                                                                      

Financiering (-35.000).

September
Aandelenopbrengst Eneco (27.635.000).                                        

Meicirculaire effect 2020 (157.000).

December
Algemene uitkering en deelfonds sociaal domein (1.873.000).                                                      

Rente grexen (-65.000).

Algemene middelen

voordeel

270 voordeelDienstverlening

29.684 voordeel

Algemene middelen
December

635
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Thema Wijziging Toelichting op mutaties in de begroting gedurende 2020
Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ nadeel

Lasten Reservemutaties

Reservemutaties

Storting bestemmingsres. aandelenopbrengst Eneco (-20.635.000).                                                                  

Storting algemene reserve aandelenopbrengst Eneco (-7.000.000).           

Storting algemene reserve programma 2 (-36.000).                                        

Storting algemene reserve BE programma 2 (-46.000).                                                  

Storting overige bestemmingsreserve programma 2 (-27.000).                  

Storting algemene reserve programma 3 (-14.000).                                    

Storting algemene reserve programma 4 (-10.000).                                

Storting algemene reserve programma 5 (-47.000).                                  

Storting algemene reserve programma 6 (-83.000).                                              

Storting overige bestemmingsreserves programma 7 (-558.000).             

Storting overige bestemmingsreserves alg dek.middelen (-237.000).                                         

-28.692 nadeel

Baten Reservemutaties

Reservemutaties

Aanwending algemene reserve wachtgeldverplichtingen (104.000).                    

Aanwending vrije reserve programma 1 (-12.000).                                                               

Nieuw beleid programma 1 (-13.000).                                                                                            

Nieuw beleid programma 2 (-55.000).                                                                     

Aanwending algemene reserve programma 2 (50.000).                                

Aanwending vrije reserve programma 2 (44.000).                                        

Aanwending bestemmingsreserves programma 2 (34.000).                      

Aanwending algemene reserve programma 3 (51.000).                              

Aanwending algemene reserve programma 4 (41.000).                       

Aanwending vrije reserve programma 4 (25.000).                                              

Aanwending algemene reserve programma 6 (20.000).                                    

Nieuw beleid programma 7 (-35.000).                                                                   

Aanwending bestemmingsreserves programma 7 (491.000).                   

Aanwending algemene reserve algemene dekkingsmid. (237.000).                   

Nieuw beleid overhead (-110.000).                                                                         

Aanwending algemene reserve overhead (75.000).                                      

Aanwending bestemmingsreserves (113.000).                                          

1.059 voordeel
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Thema Wijziging Toelichting op mutaties in de begroting gedurende 2020
Afwijking 

x € 1.000

Voordeel 

/ nadeel

Lasten Overhead

Januari

Collegewerkprogramma overheveling (-70.000).                              

Onderzoek verduurzaming vastgoed (-75.000).                                                                                 

Opleidingsbudget naar team HR (12.000).                                                             

Portokosten (14.000).                                                                                        

Budgetoverhevelingen (8.000).                                                                                                                                                                                           

April                                                                                                                                                                                    
Overheveling CWP wijkacties en airtubs (50.000).            

Toevoeging budget voor trainees (-113.000).                                    

Juni Diverse mutaties overhead (-291.000).

Oktober
Grip complexe casuistiek (20.000).                                                                

Huisvesting (2.000).                   

December Diverse budgetten overhead (325.000).

Baten Overhead

September
Herijking budgetten gebouwen Raadhuisplein en Stormsweg                  

(-5.000).

December Subsidie A&O (18.000).

Herijking budget Raadhuisplein (14.000).                                                                                                   

Subsidie 75 jaar bevrijding (37.000).                                                                                                                             

Overhevelen subsidie 75 jaar bevrijding (-15.000).

Overhead 50 voordeel

Overhead -128 nadeel
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B 

Bij de begrotingswijziging van december 2019 zijn middelen overgeheveld naar 2020. De daadwerkelijke realisatie van de nog uit te voeren prestaties 
zou naar verwachting in 2020 plaatsvinden. 
Hieronder is kort weergegeven hoe de uitvoering hiervan in 2020 is verlopen. 

Omschrijving Overheveling Uitvoering

Baggeren 32
Een groot deel van baggerwerkzaamheden werd doorgeschoven naar 2020. Met 

als doel samen met het Hoogheemraadschap baggerwerkzaamheden in de wijk 

Boveneind uit te gaan voeren. Dit deel betreft dekking uit de vrije reserve.

Combinatiefunctionaris 21 Er is een projectsubsidie verleend aan Synerkri van € 21.000 voor cultuur in 2020.

Collegewerkprogramma 165

Er is een totaalbedrag van € 165.000 overgeheveld voor het 

Collegewerkprogramma (CWP). 

Bij het vaststellen van de begroting 2020 is een ombuiging verwerkt van € 20.000 

op eenzaamheidsprojecten. Er is echter een amendement door de raad 

(vergadering januari) aangenomen om de ombuiging op eenzaamheid van                

€ 20.000 ongedaan te maken. Dekking hiervoor is gevonden door een onttrekking 

aan het CWP.

Er is een subsidie verstrekt van € 24.750 in 2020 voor inclusie (onderdeel CWP), 

geboekt, dus onttrekking kan volledig worden geboekt.

In 2020 is ten laste van het CWP een bedrag van € 20.000 beschikbaar gesteld 

voor het (vervolg)onderzoek complexe casuïstiek.

Voor het uitvoeren van een pilot met het plaatsen van airturbs is er € 35.000 

beschikbaar gesteld vanuit CWP. Daarnaast hebben wij  € 15.000 (vanuit CWP) 

ingezet voor het organiseren van een wijkactie Warmtesafari.

Onderzoeken Tuyter 35
Het onderzoek naar een mogelijk andere exploitatievorm heeft in 2020 niet 

plaatsgevonden. De verwachting is, dat dit in 2021 wel kan/zal plaatsvinden.

Trapvelden 20
Voor de integrale vernieuwing van diverse speelvoorzieningen is er € 20.000 

overgeheveld van uit de vrije reserve.

Woonvisie 11

Het totale Woonvisietraject, en dus ook de begeleiding van dit traject door RIGO, 

liep door tot en met mei 2020. De overheveling van middelen vanuit de vrije 

reserve was daarom noodzakelijk.

Ouverturelaan 45
Voor de geluidswerende maatregelen (gevel) aan de Ouverturelaan is € 45.000 

overgeheveld vanuit de reserve grondexploitatie.
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Financiële structuur
Rekening 

2019

Begroting 

2020 na wijz

Rekening 

2020

Lasten 74.365 80.858 77.771

Baten 71.959 108.241 106.259

Gerealiseerd saldo van baten en lasten -2.406 27.383 28.488

Mutaties reserves 233 -28.415 -29.352

Gerealiseerd resultaat -2.173 -1.033 -864

Kerngegevens Eenheid 2020

Woonruimten woonruimten 12.636

WOZ-waarde woningen € 1 mln 3.343.500

WOZ-waarde niet-woningen € 1 mln 452.000

Inwoners personen 29.526

Jongeren (< 20 jaar) personen 6.289

Ouderen (> 64 jaar) personen 7.172

Ouderen (75 - 85 jaar) personen 2.530

Huishoudens met laag inkomen huishoudens 3.423

Huishoudens (particulier) huishoudens 12.420

Minderheden personen 1.540

Eenouderhuishoudens huishoudens 1.033

Bijstandontvangers personen 462

Uitkeringsontvangers personen 1.431

Leerlingen VO personen 1.274

Oppervlakte land hectaren 767

Oppervlakte binnenwater hectaren 128

Oppervlak bebouwing woonkern hectaren 129

Opp. bebouwing buitengebied hectaren 9

Slechte bodem percentage 1,41

Bedrijven vestigingen 2.647
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Taakveld Baten of 

lasten

Primitieve 

begroting

Begroting na 

wijziging

Rekening 

2020

0.1 Bestuur Lasten 1.860.174 1.944.097 1.963.175

0.10 Mutaties reserves Baten -1.274.413 -2.333.674 -2.343.738

Lasten 2.056.787 30.749.027 31.826.071

0.2 Burgerzaken Baten -290.422 -249.430 -283.668

Lasten 509.671 478.672 490.635

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Baten -239.161 -833.662 -938.656

Lasten 139.296 157.952 157.105

0.4 Overhead Baten -378.163 -428.018 -417.257

Lasten 9.482.767 9.610.493 9.649.735

0.5 Treasury Baten -1.302.305 -28.799.160 -28.776.130

Lasten 434.205 439.800 444.379

0.61 OZB woningen Baten -3.585.356 -3.673.866 -3.680.622

Lasten 225.302 225.302 222.771

0.62 OZB niet-woningen Baten -2.234.979 -2.146.469 -2.138.679

Lasten 17.951 17.951 17.149

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Baten -43.166.555 -45.353.338 -45.542.721

Lasten 11.774 405.464 11.880

0.8 Overige baten en lasten Baten -3.850 -176.850 -173.000

Lasten 190.363 -599.204 404.195

0.9 Vennootschapsbelasting Lasten 0 0 9.175

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Baten -109.175 -113.315 -113.314

Lasten 1.509.678 1.553.154 1.562.176

1.2 Openbare orde en veiligheid Baten -11.537 -3.380 -5.048

Lasten 695.840 824.254 797.076

2.1 Verkeer en vervoer Baten -200.485 -232.630 -310.754

Lasten 3.431.097 3.185.468 3.167.550

2.2 Parkeren Baten -13.117 -13.117 -10.889

Lasten 18.817 16.167 18.951

2.3 Recreatieve havens Baten 0 0 -1

Lasten 910 1.451 1.452

2.4 Economische havens en waterwegen Baten -65.620 -65.620 -58.358

Lasten 66.396 63.111 45.010

2.5 Openbaar vervoer Lasten 21.809 13.758 13.776

3.1 Economische ontwikkeling Baten 0 -11.590 -27.328

Lasten 48.150 59.740 61.152

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Lasten 1 2 0

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Baten -38.645 -38.645 -31.835

Lasten 22.898 45.070 29.775

4.1 Openbaar basisonderwijs Lasten 30.673 30.673 19.560

4.2 Onderwijshuisvesting Baten 0 0 -5.635

Lasten 1.335.876 1.376.198 1.404.787

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Baten -464.257 -343.043 -353.418

Lasten 1.478.348 1.351.871 1.276.328

5.1 Sportbeleid en activering Baten 0 -35.000 -35.000

Lasten 431.148 510.898 505.922

5.2 Sportaccommodaties Baten -886.016 -847.021 -857.354

Lasten 2.382.227 2.326.707 2.351.155

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Baten -985.853 -1.023.575 -1.010.879

Lasten 2.115.541 2.083.794 2.075.307

5.4 Musea Lasten 208.295 208.681 196.540

5.5 Cultureel erfgoed Lasten 23.773 20.840 21.580

5.6 Media Lasten 578.859 574.144 571.982

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Baten -337.642 -278.980 -287.431

Lasten 2.503.113 2.651.405 2.632.986
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Taakveld Baten of 

lasten

Primitieve 

begroting

Begroting na 

wijziging

Rekening 

2020

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Baten -519.977 -491.622 -510.660

Lasten 2.376.628 2.432.995 2.382.341

6.2 Wijkteams Baten 0 -46.745 -46.745

Lasten 2.874.449 3.161.597 3.061.685

6.3 Inkomensregelingen Baten -6.673.673 -12.544.876 -9.946.051

Lasten 9.525.905 15.396.829 12.689.014

6.4 Begeleide participatie Lasten 2.342.725 2.552.725 2.494.761

6.5 Arbeidsparticipatie Lasten 589.898 850.069 842.731

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Lasten 488.340 607.545 696.783

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Baten 0 0 3.750

Lasten 4.521.382 5.038.164 5.359.564

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Baten 0 -83.304 -83.304

Lasten 6.181.375 7.366.035 7.454.938

6.82 Geëscaleerde zorg 18- Lasten 1.526.015 1.526.015 1.551.474

7.1 Volksgezondheid Baten -3.091 -3.091 -3.710

Lasten 1.098.658 1.066.963 1.012.774

7.2 Riolering Baten -3.397.942 -3.396.762 -3.405.768

Lasten 2.629.352 2.555.348 2.499.418

7.3 Afval Baten -4.538.305 -4.451.035 -4.532.292

Lasten 3.606.247 3.913.579 3.937.989

7.4 Milieubeheer Baten -6.205 -11.205 -12.974

Lasten 577.675 622.815 629.754

7.5 Begraafplaatsen en crematoria Baten -507.307 -507.307 -521.466

Lasten 503.381 494.494 541.234

8.1 Ruimtelijke ordening Baten -288.185 -789.394 -802.193

Lasten 428.272 938.091 438.194

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Baten -789.691 -961.537 -987.284

Lasten 1.090.386 1.215.811 1.414.191

8.3 Wonen en bouwen Baten -430.914 -287.659 -352.300

Lasten 550.414 508.905 510.850
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RAPPORTAGE INTERBESTUURLIJK TOEZICHT OVER 2020 

Gemeente Krimpen aan den IJssel

Op te voeren door gemeente in P&C cyclus/jaarrekening

Financiën 
Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht in de 

begroting 2021 en/of het laatste jaar van de 

meerjarenraming 2022-2024

Is er reden voor extra aandacht? ja/nee

Ruimtelijke ordening
De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn 

aangepast aan de Omgevingsverordening Zuid-

Holland.

Is er reden voor extra aandacht? nee

Omgevingsrecht 
Voor zowel de milieutaken als de bouw- en 

woningtoezichtstaken zijn tijdig een beleidsplan VHT 

(vóór 15 mei 2020), het uitvoeringsprogramma (vóór 1 

februari 2020) en de evaluatie (vóór 1 mei 2020) 

vastgesteld en met de jaarrapportage over de 

uitvoering bekend gemaakt aan de gemeenteraad.

Binnen twee maanden na vaststelling wordt hierover 

mededeling gedaan aan de provincie Zuid-Holland.

Is er reden voor extra aandacht? ja/nee

TOELICHTING

TOELICHTING

TOELICHTING

De begroting 2021 vertoont structureel en reëel evenwicht. Daartoe is op 10 december 

2020 nog een aanvullend besluit genomen m.b.t. invulling van de taakstelling Eneco 

dividend.

Geen noodzaak tot herziening, de bestemmingsplannen dateren uit 2013.

Jaarraportages worden vanuit de DCMR en VRR bij de begrotingsstukken aan de raad 

aangeboden. 
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Monumentenzorg

De gemeente beschikt over een deskundige 

adviescommissie met betrekking tot de 

(rijks)monumenten

Is er reden voor extra aandacht? nee

Archief- en informatiebeheer
Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn 

op orde 

Is er reden voor extra aandacht? nee

TOELICHTING

TOELICHTING

De in 2019 opgestarte kwaliteitsslag is in 2020 verder afgerond, waardoor we als 

gemeente weer 'op niveau' zijn. Het verslag verantwoording kwaliteitsmonitor 2020 is 

samen met het Streekarchief opgesteld.

Monumenten(aspecten) in Krimpen aan den IJssel worden van advies voorzien door de 

Centrale Erfgoedcommissie van Dorp, Stad en Land adviseurs ruimtelijke kwaliteit te 

Rotterdam. Deze adviescommissie bezit deskundigheid op alle monumentenzorg-

aspecten: bouwhistorie, bouwkunde, cultuurhistorie, bouw- en architectuurhistorie, 

restauratie, landschap/stedenbouw, (brand)veiligheid. 
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Huisvesting Vergunninghouders
Gevraagde informatie Stand van zaken

Voorsprong/achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar 
(doorhalen w at niet van toepassing is)

Achterstand 4

Fase interventieladder op 1 januari signaleren

Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar 10

In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders 0

Voorsprong/achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar 
(doorhalen w at niet van toepassing is)

Achterstand 14

Fase interventieladder op 1 juli informatie 

opvragen

Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar 11

In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders 14

Voorsprong/achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar 

(doorhalen w at niet van toepassing is)

Achterstand 11 

personen

Fase interventieladder op 31 december afspraken over 

acties en temijnen

Is er reden voor extra aandacht? ja Dat wordt inmiddels opgepakt. Het grootste knelpunt is de beschikbaarheid van 

huisvesting in een peride dat zich veel urgenten melden bij de gemeente. Er is binnen de 

gemeente nauwelijks ruimte voor flexwoningen. Bovendien is het plaatsen daarvan 

kostbaar en niet terug te verdienen in 10 jaar. Sinds oktober  2020  zijn er regelmatig 

gesprekken met de toezichthouder bij de provincie.

TOELICHTING

De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de 

halfjaartaakstelling en er is geen achterstand

Toelichting

De achterstand is een combinatie van verschillende factoren: een niet plaatsbaar gezin van 

8 personen op de taakstellingslijst, corona, gebrek aan capaciteit bij de gemeente en 

gebrek aan huisvesting. 



FIN B1 Regeling specifieke uitkering 

gemeentelijke hulp 

gedupeerden 

toeslagenproblematiek

Aantal gedupeerden (met 

overlegbare bevestigingsbrief 

van Belastingdienst/Toeslagen

Besteding (jaar T) van 

onderdelen a, b en d. (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar 

T) van onderdelen a, b en d 

(artikel 3)

Besteding (jaar T) van onderdeel 

c (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar 

T) van onderdeel c (artikel 3)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gemeenten

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

Indicator: B1/01 Indicator: B1/02 Indicator: B1/03 Indicator: B1/04 Indicator: B1/05 Indicator: B1/06

0 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee

BZK C1 Regeling specifieke uitkering 

Reductie Energiegebruik

Totaal ontvangen bedrag 

beschikking

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gemeenten

Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: C1/01 Indicator: C1/02

€ 284.000 Nee

Projectnaam/nummer per project Besteding (jaar T) per project Bestedingen (jaar T) komen 

overeen met ingediende 

projectplan (Ja/Nee)

Besteding (jaar T) aan 

afwijkingen.

Alleen invullen bij akkoord 

ministerie.

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

Indicator: C1/03 Indicator: C1/04 Indicator: C1/05 Indicator: C1/06

1 WoonWijzerBox € 173.543 Ja

2 WoonWijzerscan Ja

3 Duurzaamheidsvoucher Ja

4 Voucher gratis woningopname 

voor particuliere woningen die te 

koop aangeboden worden

Ja

5 Wijkacties gericht op 

energiebesparing

Ja

6 Communicatie en monitoring 

acties RRE

€ 4.107 Ja

Kopie projectnaam/nummer Cumulatieve totale bestedingen 

(t/m jaar T)

Toelichting Project afgerond in (jaar T)? 

(Ja/Nee)

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming van 

de juistheid en volledigheid van 

de verantwoordingsinformatie

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

Indicator: C1/07 Indicator: C1/08 Indicator: C1/09 Indicator: C1/10

1 WoonWijzerBox € 173.543 Nee

2 WoonWijzerscan samengevoegd met 1 Nee

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021

SiSa-bijlage 2020 189 



Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021

3 Duurzaamheidsvoucher samengevoegd met 1 Nee

4 Voucher gratis woningopname 

voor particuliere woningen die te 

koop aangeboden worden

Nee

5 Wijkacties gericht op 

energiebesparing

Nee

6 Communicatie en monitoring 

acties RRE

€ 4.107 Nee

OCW D8 Onderwijsachterstandenbeleid 

 2019-2022 (OAB)

Besteding (jaar T) aan 

voorzieningen voor voorschoolse 

educatie die voldoen aan de 

wettelijke kwaliteitseisen 

(conform artikel 166, eerste lid 

WPO) 

Besteding (jaar T) aan overige 

activiteiten (naast VVE) voor 

leerlingen met een grote 

achterstand in de Nederlandse 

taal (conform artikel 165 WPO) 

Besteding (jaar T) aan 

afspraken over voor- en 

vroegschoolse educatie met 

bevoegde gezagsorganen van 

scholen, houders van kindcentra 

en peuterspeelzalen (conform 

artikel 167 WPO)  

Opgebouwde reserve ultimo 

(jaar T-1)

Gemeenten

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

Indicator: D8/01 Indicator: D8/02 Indicator: D8/03 Indicator: D8/04

€ 278.910 € 78.665 € 16.882 € 135.077 

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en 

in de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar 

T) overgeboekte middelen 

(lasten) uit de specifieke 

uitkering 

onderwijsachterstandenbeleid 

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en 

in de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar 

T) overgeboekte middelen 

(baten) uit de specifieke 

uitkering 

onderwijsachterstandenbeleid 

Bedrag Bedrag

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

Indicator: D8/05 Indicator: D8/06 Indicator: D8/07 Indicator: D8/08

1 060542 Gemeente Krimpen Aan 

Den IJssel

€ 0 060542 Gemeente Krimpen Aan 

Den IJssel

€ 0 

IenW E3 Subsidieregeling sanering 

verkeerslawaai

Hieronder per regel één 

beschikkingsnummer en in de 

kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van 

Rijksmiddelen 

Overige bestedingen (jaar T) Besteding (jaar T) door 

meerwerk dat o.b.v. art. 126 

Wet geluidshinder ten laste van 

het Rijk komt

Correctie over besteding (t/m 

jaar T)

Kosten ProRail (jaar T) als 

bedoeld in artikel 25 lid 4 van 

deze regeling ten laste van 

Rijksmiddelen           

Subsidieregeling sanering 

verkeerslawaai
Provincies, gemeenten en 

gemeenschappelijke regelingen 

(Wgr)

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

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

1 193355 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

2 236518 € 49.902 € 0 € 0 € 0 € 0 

3 89357 € 41.457 € 0 € 0 € 0 € 0 

Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve bestedingen ten 

laste van Rijksmiddelen (t/m jaar 

T)

Cumulatieve overige 

bestedingen (t/m jaar T)

Cumulatieve Kosten ProRail (t/m 

jaar T) als bedoeld in artikel 25 

lid 4 van deze regeling ten laste 

van Rijksmiddelen

Correctie over besteding kosten 

ProRail (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee) 

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming van 

de juistheid en volledigheid van 

de verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming van 

de juistheid en volledigheid van 

de verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming van 

de juistheid en volledigheid van 

de verantwoordingsinformatie

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

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

1 193355 € 69.860 € 0 € 0 € 0 Nee
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2 236518 € 49.902 € 0 € 0 € 0 Nee

3 89357 € 41.457 € 0 € 0 € 0 Nee

SZW G2 Gebundelde uitkering op 

grond van artikel 69 

Participatiewet_gemeentedeel 

2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Besteding (jaar T) algemene 

bijstand

Baten (jaar T) algemene bijstand 

(exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ (exclusief 

Rijk)

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden 

hier het gemeentedeel over (jaar 

T), ongeacht of de gemeente in 

(jaar T) geen, enkele of alle 

taken heeft uitbesteed aan een 

Openbaar lichaam opgericht op 

grond van de Wgr

I.1 Participatiewet (PW) I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

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

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

€ 6.769.077 € 54.946 € 453.843 € 9.389 € 54.579 € 0 

Besteding (jaar T) Bbz 2004  

levensonderhoud

Baten (jaar T) Bbz 2004  

levensonderhoud

Baten (jaar T) WWIK (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet

Baten (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet (excl. Rijk)

Volledig zelfstandige uitvoering 

(Ja/Nee)

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud) (Bbz 2004) 

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud) (Bbz 2004) 

I.6 Wet werk en inkomen 

kunstenaars (WWIK)

I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW)

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

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

€ 175.220 € 113.382 € 0 € 313.272 € 2.547 Ja

SZW G3 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 (exclusief 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen)_gemeentedeel 

2020

Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Rijk)

Baten vanwege vóór 1 januari 

2020 verstrekt kapitaal 

(exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) Bob Baten (jaar T) Bob (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) uitvoerings- 

en onderzoekskosten artikel 56, 

eerste en tweede lid, Bbz 2004 

(exclusief Bob) 

Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen (Bbz) 2004
Alle gemeenten verantwoorden 

hier het gemeentedeel over (jaar 

T), ongeacht of de gemeente in 

(jaar T) geen, enkele of alle 

taken heeft uitbesteed aan een 

Openbaar lichaam opgericht op 

grond van de Wgr.  

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

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

€ 35.002 € 933 € 1.909 € 0 € 0 € 8.695 

Volledig zelfstandige uitvoering 

(Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: G3/07
Ja

SZW G4 Tijdelijke 

overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers 

(Tozo) _gemeentedeel 2020                            

Welke regeling betreft het? Besteding (jaar T) 

levensonderhoud

Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (aflossing)

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (overig)
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Alle gemeenten verantwoorden 

hier het gemeentedeel over 

Tozo (jaar T), ongeacht of de 

gemeente in (jaar T) geen, 

enkele of alle taken heeft 

uitbesteed aan een Openbaar 

lichaam opgericht op grond van 

de Wgr
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicator: G4/01 Indicator: G4/02 Indicator: G4/03 Indicator: G4/04 Indicator: G4/05 Indicator: G4/06

1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) € 1.274.808 € 190.813 € 18.017 € 10.157 € 21 

2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) € 344.593 € 82.300 € 5.122 € 0 € 0 

3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 

december 2020) 

€ 295.130 € 22.714 € 0 € 0 € 0 

Kopie regeling Aantal besluiten 

levensonderhoud (jaar T)

Aantal besluiten 

kapitaalverstrekking (jaar T)

Totaal bedrag vorderingen 

levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 

(i.v.m. verstrekte voorschotten 

op Tozo-aanvragen 

levensonderhoud welke zijn 

ingediend vóór 22 april 2020)

Volledig zelfstandige uitvoering 

(Ja/Nee)

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

Indicator: G4/07 Indicator: G4/08 Indicator: G4/09 Indicator: G4/10 Indicator: G4/11

1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 303 31 € 42.544 Nee

2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 82 16
Nee

3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 

december 2020) 

70 7
Nee

Kopie regeling Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking Tozo 

buitenland (gemeente Maastricht)

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking Tozo 

buitenland (gemeente 

Maastricht), aflossing

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking Tozo 

buitenland (gemeente 

Maastricht), overig

Uitvoeringskosten (jaar T) 

uitvoering Tozo buitenland 

(gemeente Maastricht)

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

Indicator: G4/12 Indicator: G4/13 Indicator: G4/14 Indicator: G4/15 Indicator: G4/16

1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 

december 2020) 

VWS H4 Regeling specifieke uitkering 

stimulering sport

Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Overig (jaar T) ten opzichte van 

ontvangen Rijksbijdrage - 

automatisch ingevuld

Gemeenten

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

Indicator: H4/01 Indicator: H4/02

€ 191.504 -€ 817.896

Projectnaam/nummer Totale aanvraag per project 

(jaar T) ten laste van 

Rijksmiddelen 

Verrekening (jaar T) Onroerende 

zaken (sportaccommodaties) 

per project ten laste van 

Rijksmiddelen  

Verrekening (jaar T) Roerende 

zaken sportbeoefening en 

sportstimulering per project ten 

laste van Rijksmiddelen 

Verrekening (jaar T) overige 

kosten per project ten laste van 

Rijksmiddelen 

Toelichting

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
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Indicator: H4/03 Indicator: H4/04 Indicator: H4/05 Indicator: H4/06 Indicator: H4/07 Indicator: H4/08

1 divers groot onderhoud sporthal 

de Boog

€ 18.596 € 18.596 

2 sportvloer en mechanische 

ventilatie sportzaal G'daal

€ 21.567 € 21.567 

3 scheidingswand sportzaal de 

Populier

€ 4.483 € 4.483 

4 divers groot onderhoud 

gymlokaal Tuinstraat

€ 6.765 € 6.765 

5 aanleg Padelbanen TCK € 611 € 611 

6 renovatie gravelbanen TCK € 159.332 € 159.332 

7 groot onderhoud hekwerk, 

bestrating, etc. TVL

€ 143.351 € 143.351 

8 verlichting kunstgrasvelden DCV € 18.229 € 18.229 

9 effect forfaittair percentage 

overhead

€ 43.800 € 43.800 

10 exploitatiebijdrage SynerKri € 272.282 € 272.282 

11 exploitatiebijdrage Optisport € 320.384 € 320.384 

Kopie projectnaam/nummer Totale besteding (jaar T) per 

project ten lasten van 

Rijksmiddelen (automatische 

berekening)

Percentage besteed (jaar T) per 

project ten opzichte van 

aanvraag ten laste van 

Rijksmiddelen (automatische 

berekening)

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

Indicator: H4/09 Indicator: H4/10 Indicator: H4/11

1 divers groot onderhoud sporthal 

de Boog
€ 18.596 10%

2 sportvloer en mechanische 

ventilatie sportzaal G'daal
€ 21.567 11%

3 scheidingswand sportzaal de 

Populier
€ 4.483 2%

4 divers groot onderhoud 

gymlokaal Tuinstraat
€ 6.765 4%

5 aanleg Padelbanen TCK € 611 0%

6 renovatie gravelbanen TCK € 159.332 83%

7 groot onderhoud hekwerk, 

bestrating, etc. TVL
€ 143.351 75%

8
verlichting kunstgrasvelden DCV € 18.229 10%

9 effect forfaittair percentage 

overhead
€ 43.800 23%

10 exploitatiebijdrage SynerKri € 272.282 142%

11 exploitatiebijdrage Optisport € 320.384 167%

VWS H8 Regeling Sportakkoord Besteding aanstellen 

sportformateur (jaar T)

Besteding uitvoering 

sportakkoord (jaar T)

Cumulatieve besteding 

aanstellen sportformateur (t/m 

jaar T)

Cumulatieve besteding 

uitvoering sportakkoord (t/m jaar 

T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd

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

Indicator: H8/01 Indicator: H8/02 Indicator: H8/03 Indicator: H8/04 Indicator: H8/05

€ 15.000 € 20.000 € 15.000 € 20.000 Nee
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