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Datum   Financiën en Control 
raadsvergadering : 30-06-2011       
Registratienummer :             
                                                
 
 
Onderwerp:  Jaarstukken 2010 

Gevraagde 
beslissing:  

 Te besluiten om 

De jaarrekening over het dienstjaar 2010 vast te stellen 

 

 
Aan de gemeenteraad 
van 
Krimpen aan den IJssel 
 
 
Krimpen aan den IJssel, 21 juni 2011 
 
Inleiding 
Voor u liggen de jaarstukken 2010. Na dit raadsvoorstel en de kerngegevens in deel I, treft u 
in deel II het jaarverslag aan. Daarin wordt het nodige gezegd over de beleidsverantwoording 
per programma over 2010. Vooruitlopend op de complete jaarstukken, is de beleidsverant-
woording 2010 in uw raadsvergadering van 19 mei aan de orde geweest. Dit stuk betreft 
beleidsthema’s uit de acht programma’s van de begroting. Hierin worden de W-vragen “Wat 
hebben we bereikt” en “Wat hebben we ervoor gedaan” beantwoord. Ook hetgeen vermeld is 
in de paragrafen, is alleszins wetenswaardig.  
In deel III treft u de meer cijfermatige inhoud aan, voorzien van de analyses op hoofdlijnen. 
 
 
Beoogd effect 
Het afleggen van verantwoording van de uitgevoerde door de raad vastgestelde begroting en 
het verlenen van decharge daarvoor. 
 
 
Argumenten 
1.1 Wettelijke bepaling 
Artikel 197 lid 2 van de gemeentewet bepaalt dat wij primair verantwoordelijk zijn voor het 
opstellen van een verslag over het gevoerde beheer, waarbij verantwoording moet worden 
afgelegd over zowel de rechtmatigheid als de doelmatigheid. 
Tevens dienen de jaarstukken, op grond van de gemeentewet, vóór 15 juli aan gedeputeerde 
staten te zijn toegezonden. Mede uit een oogpunt van continuering van het voor deze ge-
meente geldende repressief toezicht is dit van belang. 
 



 

 

1.2 De jaarstukken zijn door de externe accountant gecontroleerd. 
De accountantsverklaring is in deze jaarrekening opgenomen.  
Op basis van de gemeentewet en de daarop gebaseerde door uw raad vastgestelde contro-
leverordening ex art 213, dient de accountant naast een oordeel over de rechtmatigheid ook 
de doelmatigheid van beheer en administratie in de beoordeling te betrekken.  
 
1.3 Resultaatbestemming 
Met het opmaken van de jaarrekening en het geven van een analyse op het cijfermateriaal 
wordt de budgetcyclus van enig jaar afgesloten. In relatie tot de vastgestelde begroting en 
begrotingswijzigingen is de jaarrekening een goed instrument voor de gemeenteraad om het 
gevoerde beheer van ons college te beoordelen. 
Het saldo van de jaarrekening bedraagt € 756.889. 
In overeenstemming met het BBV doen wij een voorstel voor de resultaatbestemming.  
Wij merken hierover het volgende op. 
In onze voorbereiding voor het opstellen van de kadernota 2012 hebben wij ons uitvoerig 
beraden over de financiële positie van de gemeente in het algemeen en over die van het 
weerstandsvermogen meer in het bijzonder, met inbegrip van de diverse ontwikkelingen voor 
de langere termijn. U vindt daarover in de kadernota enige beschouwingen, evenals over de 
bestemming van het saldo.  
 
 
In de vergadering van de  commissie bestuur en middelen van 20 juni 2011  is dit voorstel 
aan de orde geweest. 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, 
,  , 
  
mr. A. Boele L.M. Huizer 
secretaris burgemeester 



 

 

Ontwerp-besluit 
 

Aldus deze rekening opgemaakt ingevolge artikel 212 van de gemeentewet door mij, de 

comptabele van de Gemeente Krimpen aan den IJssel, en in tweevoud overlegd aan de bur-

gemeester en wethouders. 

 

 Krimpen aan den IJssel, 24 mei 2011. 

  

 De comptabele van Krimpen aan den IJssel 

 

 

 

 

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Krimpen aan den IJssel verklaren, dat vo-

renstaande rekening, hun aangeboden op 24 mei 2011 is overlegd aan de gemeenteraad en 

gedurende 30 dagen op het raadhuis ter inzage is gelegd, alsmede algemeen verkrijgbaar is 

gesteld. 

 

 Krimpen aan den IJssel, 31 mei 2011 

 

 Burgemeester en Wethouders van Krimpen aan den IJssel 

 de secretaris,   de burgemeester, 

 

 

 

 

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; 

 

gezien de overlegde jaarrekening en het jaarverslag over het dienstjaar 2010; 

 

gelet op artikel 198 van de gemeentewet; 

 

 

b e s l u i t : 

 

 de jaarrekening over het dienstjaar 2010 vast te stellen 

 

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare ver-

gadering van 30 juni 2011. 

De griffier, De voorzitter,
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Kerngegevens 31 december 2010 
 

Bestuurlijke structuur Raadsleden Burgerleden Wethouders 

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 4 1 1 

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 4 1 1 

Partij van de Arbeid (PvdA) 3 1 1 

Leefbaar Krimpen 3 1  

Christen Unie (CU) 2 1  

Christen Democratisch Appèl (CDA) 2 1  

Groen Links 1 1  

Stem van Krimpen 1 1  

D66 1 1  

 

 

Partij 31-12-2009 31-12-2010 

SGP  4 zetels 4 zetels 

Raadslid C.A. Oosterwijk C.A. Oosterwijk 

Raadslid Ing. J. van der Ham C.A. Vogelaar 

Raadslid C. van der Velden C. van der Velden 

Raadslid Ir. H.J.A. Ruissen Ir. H.J.A. Ruissen 

Burgerlid W. Weggeman P.C. Schultink 

CU 2 zetels 2 zetels 

Raadslid M.W. Cornet A. Kamsteeg 

Raadslid Drs. A.H. Poelman Drs. A.H. Poelman 

Burgerlid A.T. Kamsteeg C. de Rooij 

PVDA 5 zetels 3 zetels 

Raadslid J. Butter J. Butter 

Raadslid E.H.J. Hofs-van Wensveen E.H.J. Hofs-van Wensveen 

Raadslid J.J. Meulenkamp C. van Geelen 

Raadslid L.J. Portasse  

Raadslid J.P.A.M. de Pont  

Burgerlid  G. Broekman  

Leefbaar Krimpen 3 zetels 3 zetels 

Raadslid G. Boudesteijn G. Boudesteijn 

Raadslid R.J.F. van der Ven R.J.F. van der Ven 

Raadslid A.J.J. Colen W.J. van Leeuwen-Broere 

Burgerlid E. van Veen W. de Bruijn 

VVD 3 zetels 4 zetels 

Raadslid I.S. van ’t Hoogerhuijs - Buitenhuis I.S. van ’t Hoogerhuijs - Buitenhuis 

Raadslid N. Manusama-Kuijper Ing. J.S. Ponsen 

Raadslid Ing. J.S. Ponsen Drs. A. Hofstra 

Raadslid Drs. A. Hofstra T.B. Versnel 

Burgerlid  M.C. Bac-Engels 

CDA 1 zetels  2 zetel  

Raadslid P.J. Moerland P.J. Moerland 

Raadslid  A.J. de Leeuw 

Burgerlid A.J. de Leeuw F.A. Snel 

Groen Links 2 zetels  1 zetels  

Raadslid M.W. van Beek A.M.H. Zweers 

Raadslid A. Nieuwenhuijzen  

Burgerlid A. van den Bor A. van den Bor 

Fractie SvK 1 zetel 1 zetel  

Raadslid H. Luijendijk H. Luijendijk 

Burgerlid  K. Jaarsma 

Fractie D66  1 zetel 

Raadslid  A.J.C. Neeleman 

Burgerlid  A. Mastenbroek 

Raadsgriffier: Mr. M. Verhoev drs. M. van der Ham 
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College van Burgemeester en Wethouders  

Burgemeester L.M. Huizer  

Wethouders A. Prins SGP 

 Mw. A.A. Aeyelts Averink-Winsemius VVD 

 J.H. Blankenberg PVDA 

Secretaris Mr. A. Boele  

 

 

Sociale structuur Rekening 

2009  

Begroting 

2010  

Rekening 

2010  

Aantal inwoners 28.812 28.912 28.626 

Jongeren (0 t/m 19 jaar) 6.952 7.187 7.046 

Ouderen (65 jaar en ouder) 5.516 5.351 5.601 

Bijstandsontvangers 260 260
*
 278 

Uitkeringsontvangers 1.277 1.286* 1.323 

    

Fysieke structuur    

Oppervlakte gemeente (ha) 893 893 893 

Oppervlakte groen (ha) 134 134 134 

Lengte van de wegen (km) 108 93 112 

Lengte recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (km) 1,8 1,8 1,8 

Lengte waterwegen (km) 26 26 26 

Aantal woningen 12.877 12.886 12.809 

 

 

 

 

 

 

 

Financiële structuur Rekening 2009 Begroting 2010 

(na wijz.)

Rekening 2010

Lasten 51.957.846 57.288.531 55.666.056

Baten -53.686.707 -54.345.487 -54.024.333

Saldo voor resultaatbestemming -1.728.861 2.943.044 1.641.723

Mutaties reserves 648.275 -2.943.044 -2.398.612

Saldo na resultaatbestemming -1.080.586 0 -756.889  

 

 

                                                      
*
 Het saldo lagere aantal bijstandsontvangers en uitkeringsontvangers wordt veroorzaakt door het 

aanpassen van de definitie binnen het gemeentefonds. 
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Waar staat je gemeente 
 
 

Het onderzoek 
 

 
Inleiding 
In het voorjaar van 2010 heeft onze gemeente meegedaan aan het onderzoek 'Waar staat je ge-
meente'. Dit onderzoeksinstrument voor gemeentelijke prestatievergelijking is in beheer bij KING, het 
KwaliteitsInstituut Nederlandse Gemeenten.  
 
KING is een zelfstandig instituut opgericht door de VNG. KING begeleidt, stimuleert en ondersteunt 
gemeenten in de uitvoering van hun taken en bij hun organisatieontwikkeling en probeert gemeenten 
bij elkaar te brengen. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd door PON, Deloitte en BMC die door KING zijn aangewezen als 'prefer-
red suppliers'. De gemeente heeft voor het onderzoek een deel van de informatie zelf aangeleverd. 
Dit is gebeurd door middel van een zelfonderzoek, een klanttevredenheidsonderzoek en een burger-
peiling. Daarnaast heeft KING publiek beschikbare kengetallen verzameld.  
 
 
Relatie met collegeprogramma  
In ons collegeprogramma hebben wij aangekondigd dat wij m.i.v. 2010 iedere twee jaar willen deel-
nemen aan 'Waar staat je gemeente'. Ook hebben wij aangegeven dat wij de uitkomsten (in de vorm 
van indicatoren) zullen betrekken bij onze beleidsverantwoording.  
Dat hebben wij nu voor het eerst gedaan in deze beleidsverantwoording over het jaar 2010. Daartoe 
hebben wij de verschillende indicatoren uit 'Waar staat je gemeente' aan de programma's uit de pro-
grammabegroting gekoppeld.  
 
 
Plek in de P&C cyclus 
Feitelijk geeft het onderzoek, dat in het voorjaar van 2010 is uitgevoerd en in juli/augustus 2010 is 
'opgeleverd', overigens een beeld van het door het vorige college gevoerde beleid. Interessant daar-
bij is dat het vorige college bij de start van zijn 'regeerperiode', nl. in het najaar van 2006, heeft mee-
gedaan aan een vergelijkbaar onderzoek dat toen nog 'De Staat van de Gemeente' heette.  
 
Hiermee ontstaat in deze beleidsverantwoording over 2010 een, zij het verlaat, beeld van de presta-
ties van het vorige college. Tegelijkertijd kunnen de resultaten van het voorjaar 2010 worden gezien 
als de nulmeting voor deze collegeperiode.  
In 2012 vindt dan een eerste tussentijdse meting (midterm review) van het door ons college gevoer-
de beleid plaats. In 2014 gevolgd door de 'eindmeting' van de prestaties van ons college.  
Steeds zullen wij de cijfers betrekken bij onze beleidsverantwoording. Daarnaast leggen wij de rap-
portage integraal voor uw raad ter inzage. Tenslotte zijn de resultaten ook raadpleegbaar via de door 
KING beheerde website.   
 
 
Karakter 'Waar staat je gemeente' 
Waarstaatjegemeente.nl is zoals gezegd het platform voor gemeentelijke prestatievergelijking. Op de 
website worden zowel feitelijke prestatiecijfers als oordelen van burgers ontsloten. Raadsleden, wet-
houders en ambtenaren kunnen op de website eenvoudig hun gemeente vergelijken met andere 
gemeenten.  
 
Op basis van deze informatie kunnen raadsleden het college controleren en bevragen. College en 
ambtenaren kunnen de informatie gebruiken om hun prestaties waar gewenst te verbeteren.  
 
De website is daarnaast ook vrij toegankelijk voor anderen die interesse hebben in gemeentelijke 
prestaties. Wijkbewoners, bedrijven, onderzoekers, journalisten of studenten, iedereen kan op zijn of 
haar eigen manier gebruik maken van de gegevens op de site.  
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Opzet 
Het onderzoek onderscheidt, net als in 2006, zes burgerrollen: 

• De burger als kiezer 

• De burger als klant 

• De burger als onderdaan 

• De burger als partner 

• De burger als wijkbewoner 

• De burger als belastingbetaler 
 
Iedere burgerrol is samengesteld uit verschillende indicatoren. De scores op die indicatoren worden 
omgerekend naar rapportcijfers. Voor iedere burgerrol, behalve voor die van de belastingbetaler, 
wordt ook een gemiddeld totaalrapportcijfer berekend.  
 
Voor de beleidsverantwoording hebben wij de verschillende indicatoren aan de programma's van de 
begroting gekoppeld. Hierdoor zijn voor ieder programma extra indicatoren in de vorm van rapportcij-
fers beschikbaar gekomen. Door iedere twee jaar aan het onderzoek mee te doen kunnen straks 
over een reeks van jaren de prestaties van de gemeente worden gemonitord.  
 
 
Gebruik van rapportcijfers 
Een rapportcijfer is een indicatie voor het functioneren van de gemeente gezien vanuit het perspec-
tief van de burger. Wanneer een rapportcijfer minder positief is, in absolute zin of in relatieve zin, 
verdient dat een uitleg aan burgers. Als niet onmiddellijk duidelijk is wat de verklaring is voor een 
negatieve indicatie, kan ook nader onderzoek nodig zijn.  
 
Verder is nog van belang dat het rapportcijfer 6 de zgn. 'neutrale middencategorie' vormt. Een cijfer 
lager dan een 6 mag als negatieve indicatie worden gezien; een cijfer hoger dan een 6 als positieve 
indicatie.  
 
 
Vergelijking met andere gemeenten 
Gemeenten kunnen ieder jaar in het voorjaar of het najaar meedoen aan een onderzoeksronde. In 
het voorjaar 2010 hebben in totaal 23 gemeenten meegedaan.  
 
De gemeenten worden naar gemeentegrootte geordend. KING onderscheidt daarbij drie groepen: 
gemeenten met minder dan 25.000 inwoners, gemeenten (zoals onze gemeente) met tussen de 
25.000 en 50.000 inwoners en gemeenten met 50.000 inwoners of meer.  
 
Dat biedt mogelijkheden om de eigen resultaten te vergelijken met andere gemeenten. Daarbij is het 
vooral interessant om een vergelijking te maken met gemeenten uit dezelfde inwonercategorie. Dat 
hebben wij dan ook gedaan door de Krimpense rapportcijfers te vergelijken met het gemiddelde van 
de inwonercategorie 25.000-50.000 in het onderzoek van voorjaar 2010. Dat hebben wij de 'bench-
mark' genoemd.  
 
Lager dan de benchmark beschouwen wij als een negatieve indicatie. Een rapportcijfer hoger dan de 
benchmark zien wij als een positieve indicatie.  
 
En dan geven wij nu, na deze lange inleiding, inzicht in de resultaten. Nogmaals: de rapportage ligt 
integraal ter inzage en aan het eind van dit hoofdstuk zijn de indicatoren per programma opgeno-
men.  
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Resultaten burgerrollen 
Het algemene beeld ziet er per burgerrol als volgt uit.  
 

• Kiezer 
o Rapportcijfer 6,1 tegen de benchmark van 5,9.  

• Klant 
o Geen algemeen rapportcijfer voor Krimpen berekend, omdat bij het klanttevreden-

heidsonderzoek onvoldoende respons is gehaald. De benchmark is 7,6.  
o Uit de burgerpeiling zijn vier indicatoren beschikbaar gekomen over de wijze waarop 

de gemeente informatie verstrekt. De gemeente scoort hier in alle gevallen boven de 
7 en boven de benchmark.  

• Onderdaan 
o Rapportcijfer 6,3 tegen de benchmark van 6,2.  

• Partner 
o Rapportcijfer 5,8 is gelijk aan de benchmark.   

• Wijkbewoner 
o Rapportcijfer 7,0 tegen de benchmark van 6,9.  

• Belastingbetaler 
o KING berekent geen totaalcijfer voor deze rol.  

 
In vergelijking met de benchmark van voorjaar 2010 scoort onze gemeente dus (licht) positief. In 
absolute zin scoort de gemeente alleen op de rol van partner negatief (want lager dan een 6). Bij 
deze rol gaat het om de mate waarin de gemeente burgers bij de totstandkoming en de uitvoering 
van beleid betrekt.  
In ons collegeprogramma schrijven wij hierover dat het steeds meer duidelijk wordt dat nieuwe vor-
men van participatie nodig zijn om burgers bij de lokale samenleving te betrekken. Daarom lijkt het 
ons goed om integraal de balans op te maken en in een Nota Communicatie en Participatie vast te 
leggen hoe wij verplichte en niet verplichte vormen van participatie en informatie willen inzetten. De 
verschillende verantwoordelijkheden van raad en college moeten daarbij helder worden vastgelegd. 
 
 
Overzicht rapportcijfers 
In totaal heeft de gemeente 56 rapportcijfers gekregen. Daarvan zijn er 11 lager dan een 6. Dat is 
zo’n 20%. Wij volstaan hier met een opsomming van de negatieve indicaties die wij steeds afzetten 
tegen de benchmark.  
 

1. Ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad: 5,8. Benchmark 5,7.  
2. Burgemeester en wethouders maken hun beloften waar: 5,9. Benchmark 5,8.  
3. Gemeente informeert over aanpak leefbaarheid en veiligheid: 5,9. Benchmark 5,9.  
4. Gemeente betrekt buurt bij aanpak leefbaarheid en veiligheid: 5,7. Benchmark 5,8.  
5. Ontbreken gemeentelijke regels: 5,6. Benchmark 5,6.  
6. Betrekken burgers bij opstellen gemeentelijke plannen: 5,7. Benchmark 5,7.  
7. Betrekken burgers bij uitvoeren gemeentelijke plannen: 5,6. Benchmark 5,6.  
8. Invloed burgers op datgene wat gemeente doet: 5,3. Benchmark 5,3.  
9. Goede voorzieningen voor jongeren: 5,0. Benchmark 5,1.  
10. Uitgaansmogelijkheden: 5,6. Benchmark 6,3.  
11. Welzijnsvoorzieningen: 5,5. Benchmark 5,7.  
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Vergelijking met de benchmark 
Van de 56 rapportcijfers zijn er 11 lager dan de benchmark, het gemiddelde rapportcijfer van 6 ge-
meenten in de inwonercategorie 25.000-50.000 inwoners. Ook dit is zo’n 20%. Ook hier volstaan we 
met de opsomming. 
 

1. Gemeente betrekt buurt bij aanpak leefbaarheid en veiligheid: 5,7. Benchmark 5,8. 
2. Onderhoud wegen, paden en pleintjes: 6,5. Benchmark 6,6. 
3. Goede voorzieningen voor jongeren: 5,0. Benchmark 5,1.  
4. Uitgaansmogelijkheden: 5,6. Benchmark 6,3.  
5. Het aanbod van culturele voorzieningen: 6,0. Benchmark 6,6. 
6. Het aanbod van clubs en verenigingen: 7,1. Benchmark 7,4. 
7. Sportvoorzieningen: 7,4. Benchmark 7,5. 
8. Welzijnsvoorzieningen: 5,5. Benchmark 5,7.  
9. Onderhoud openbaar groen: 6,6. Benchmark 6,8. 
10. Afvalinzameling: 7,6. Benchmark: 7,7. 
11. Onderhoud wegen en fietspaden: 6,7. Benchmark 6,8. 

 
 
Vergelijking met 2006 
Wij hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om PON een vergelijking te laten maken tussen de 
resultaten van 2010 en 2006. Daarvoor was een omschaling van de oude cijfers naar het nieuwe 
format nodig. De vergelijking is in een aparte rapportage opgenomen die wij eveneens ter inzage 
hebben gelegd.   
 
Een rapportcijfer in 2010 dat lager is dan het omgeschaalde rapportcijfer uit 2006 beschouwen wij 
als een negatieve indicatie. Een hoger cijfer beschouwen wij als een positieve indicatie.  
 
In totaal kan voor 38 indicatoren een vergelijking worden gemaakt. Voor 21 indicatoren is in 2010 
sprake van een hoger rapportcijfer; een positieve indicatie derhalve. Negen indicatoren scoren gelijk 
en acht indicatoren laten een negatieve indicatie zien. Dat is 20%.  
 
Meer concreet gaat het om de volgende indicatoren.  
 

1. Een burger heeft te maken met tegenstrijdige gemeentelijke regels: rapportcijfer 6,0 tegen 
6,2 in 2006. Een 6,0 kan in absolute zin als neutraal worden beoordeeld. Bovendien is het 
0,2 punt hoger dan de benchmark.  

2. In de buurt is het buiten goed verlicht: rapportcijfer 7,3 tegen 7,4 in 2006. Een 7,3 is in abso-
lute zin een positieve indicatie en gelijk aan de benchmark.  

3. Het totale winkelaanbod: rapportcijfer 7,9 tegen 8,0 in 2006. Een 7,9 is op zich positief. De 
benchmark is 7,4.  

4. De uitgaansmogelijkheden: rapportcijfer 5,6 tegen 5,9 in 2006. Dit is een duidelijke negatie-
ve indicatie. Ook de benchmark laat een duidelijk beter cijfer zien, nl. 6,3.  

5. Het aanbod van culturele voorzieningen: rapportcijfer 6,0 tegen 6,2 in 2006. Een 6,0 kan nog 
als neutraal worden gezien, maar ook hier is de benchmark duidelijk beter: 6,6.  

6. Het aanbod van clubs en verenigingen: rapportcijfer 7,1 tegen 7,3 in 2006. Een 7,1 is nog 
steeds positief, maar de benchmark is 7,4.  

7. De welzijnsvoorzieningen: rapportcijfer 5,5 tegen 5,7 in 2006. Ook dit is een duidelijke nega-
tieve indicatie. De benchmark is hier iets beter: 5,7.  

8. De parkeermogelijkheden in de gemeente: rapportcijfer 6,9 tegen 7,1 in 2006. Een 6,9 is nog 
positief. De benchmark is 6,6.  
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Resumerend 
Het meest opvallend zijn de negatieve scores in de sfeer van de voorzieningen. Bij voorzieningen 
voor jongeren en op het gebied van uitgaan en welzijn zijn de resultaten in 2010 negatiever dan in 
2006, negatiever dan de benchmark en (beduidend) lager dan het rapportcijfer 6.  De rapportcijfers 
voor culturele voorzieningen en het aanbod van clubs en verenigingen waren in 2010 verder welis-
waar niet negatief, maar wel lager dan in 2006. In 2010 was in beide gevallen de benchmark bedui-
dend beter. Aan de ene kant zetten we in op een betere informatievoorziening bv. via de jongerensi-
te. Aan de andere kant willen we door de inzet van combinatiefunctionarissen meer kinderen en 
jongeren aan het bewegen en sporten te krijgen en actief en receptief van kunst en cultuur te laten 
genieten. (zie ook collegeprogramma) Daarnaast wordt in 2011 het evenementenbeleid ontwikkeld. 
 
Ook het betrekken van de buurt bij de aanpak van veiligheid en leefbaarheid scoort lager dan de 
benchmark en lager dan een 6. Hier kunnen wij opmerken dat in het collegeprogramma is vastge-
legd dat wij het integraal veiligheidsbeleid op een vernieuwende wijze willen evalueren. Betrokken-
heid van burgers zal daarbij een belangrijke rol spelen.  
 
Tenslotte zijn vier rapportcijfers voor het beheer van de buitenruimte lager dan de benchmark. In drie 
gevallen zijn de cijfers in absolute zin nog positief (want hoger dan een 6). Voor afvalinzameling is 
het cijfer zelfs nog boven de 7,5. 

 

 

 

Indicatoren ‘Waar staat je gemeente’ 
 

Programma 1  Bestuur en dienstverlening 

 

1.1 Bestuur 

Omschrijving E/P Bron Nul-

meting 

(jaar) 

Realisatie-

waarde 

2010 

Gemiddelde 

benchmark 

2010 

Rapportcijfer invloed als 

kiezer 

E Waar staat 

je gemeente 

5,8 

(2006) 

6,0 5,9 

Rapportcijfer vertegen-

woordiging door gemeen-

teraad 

E Waar staat 

je gemeente 

5,7 

(2006) 

5,8 5,7 

Rapportcijfer vertrouwen in 

B&W 

E Waar staat 

je gemeente 

6,3 

(2006) 

6,5 6,5 

Rapportcijfer B&W maken 

beloften waar 

E Waar staat 

je gemeente 

5,8 

(2006) 

5,9 5,8 

Rapportcijfer gemeente-

bestuur algemeen 

E Waar staat 

je gemeente 

6,4 

(2006) 

6,5 6,3 

Rapportcijfer burgers be-

trekken bij plannen 

E Waar staat 

je gemeente 

n.v.t. 5,7 5,7 

Rapportcijfer interesse 

voor mening burgers 

E Waar staat 

je gemeente 

n.v.t. 6,4 6,3 

Rapportcijfer inspraak-

mogelijkheden 

E Waar staat 

je gemeente 

n.v.t. 6,0 5,9 

Rapportcijfer burgers be-

trekken bij uitvoeringplan-

nen 

E Waar staat 

je gemeente 

n.v.t. 5,6 5,6 

Rapportcijfer invloed op 

datgene wat gemeente 

doet 

E Waar staat 

je gemeente 

n.v.t. 5,3 5,3 
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1.2 Dienstverlening 

Cijfers uit het KlantTevredenheidsOnderzoek van Waar staat je gemeente zijn statistisch niet be-

trouwbaar, omdat het aantal respondenten te laag was. Deze indicatoren zijn opgenomen met rode 

cijfers als indicatie.  

 

Omschrijving E/P Bron Nul-

meting 

(jaar) 

Realisatie-

waarde 

2010 

Gemiddelde 

benchmark 

2010 

Rapportcijfer duidelijkheid 

informatie 

E Waar staat 

je gemeente 

7,2 

(2006) 

7,2 7,0 

Rapportcijfer toegankelijk-

heid informatie 

E Waar staat 

je gemeente 

7,3 

(2006) 

7,3 7,2 

Rapportcijfer informatie via 

lokale kranten 

E Waar staat 

je gemeente 

7,3 

(2006) 

7,3 7,3 

Rapportcijfer informatie via 

website 

E Waar staat 

je gemeente 

6,7 

(2006) 

7,1 7,0 

Rapportcijfer openingstij-

den gemeentehuis 

P Waar staat 

je gemeente 

6,8 

(2006) 

7,2 7,0 

Rapportcijfer wachttijd 

voor het loket 

P Waar staat 

je gemeente 

7,5 

(2006) 

7,9 7,7 

Rapportcijfer vriendelijk-

heid medewerkers 

P Waar staat 

je gemeente 

8,0 

(2006) 

8,3 8,3 

Rapportcijfer verzorgdheid 

medewerkers 

P Waar staat 

je gemeente 

8,0 

(2006) 

8,4 8,2 

Rapportcijfer inleving me-

dewerkers 

P Waar staat 

je gemeente 

7,8 

(2006) 

8,1 8,1 

Rapportcijfer deskundig-

heid 

P Waar staat 

je gemeente 

7,9 

(2006) 

8,4 8,1 

Rapportcijfer doorlooptijd P Waar staat 

je gemeente 

7,7 

(2006) 

8,2 8,0 

Rapportcijfer duidelijkheid 

informatie 

P Waar staat 

je gemeente 

8,0 

(2006) 

8,1 8,1 

Rapportcijfer bereikbaar-

heid 

P Waar staat 

je gemeente 

7,9 

(2006) 

7,9 7,9 

Rapportcijfer parkeergele-

genheid 

P Waar staat 

je gemeente 

7,1 

(2006) 

7,5 7,6 

Rapportcijfer overzichte-

lijkheid 

P Waar staat 

je gemeente 

7,6 

(2006) 

7,6 7,7 

Rapportcijfer bewegwijze-

ring 

P Waar staat 

je gemeente 

7,3 

(2006) 

7,4 7,6 

Rapportcijfer wachtruimte P Waar staat 

je gemeente 

7,5 

(2006) 

7,9 7,7 

Rapportcijfer privacy P Waar staat 

je gemeente 

6,9 

(2006) 

7,8 7,4 
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Programma 2 Veiligheid 

 

2.1 Overlast 

Omschrijving E/P Bron Nul-

meting 

(jaar) 

Realisatie-

waarde 

2010 

Gemiddelde 

benchmark 

2010 

Rapportcijfer veiligheid in 

de buurt 

E Waar staat 

je gemeente 

n.v.t. 7,2 6,9 

Rapportcijfer leefbaarheid 

in de buurt 

E Waar staat 

je gemeente 

n.v.t. 7,5 7,5 

Rapportcijfer aandacht 

voor leefbaarheid en vei-

ligheid 

P Waar staat 

je gemeente 

n.v.t. 6,6 6,5 

Rapportcijfer informatie 

over leefbaarheid en vei-

ligheid 

P Waar staat 

je gemeente 

n.v.t. 5,9 5,9 

Rapportcijfer betrekken 

buurt bij leefbaarheid en 

veiligheid 

P Waar staat 

je gemeente 

n.v.t. 5,7 5,8 

Rapportcijfer bereikbaar-

heid voor meldingen en 

klachten leefbaarheid en 

veiligheid 

P Waar staat 

je gemeente 

n.v.t. 6,7 6,6 

Rapportcijfer reageren op 

meldingen en klachten 

leefbaarheid en veiligheid 

P Waar staat 

je gemeente 

n.v.t. 6,2 6,1 

Rapportcijfer gemeente 

doet wat ze zegt bij leef-

baarheid en veiligheid 

P Waar staat 

je gemeente 

n.v.t. 6,0 5,9 

 

2.2 Criminaliteit 

Geen indicatoren in ‘Waar staat je gemeente’. 

 

2.3 Verkeersveiligheid 

Omschrijving E/P Bron Nul-

meting 

(jaar) 

Realisatie-

waarde 

2010 

Gemiddelde 

benchmark 

2010 

Rapportcijfer gemeente E Waar staat 

je gemeente 

6,8 

(2006) 

7,0 6,6 

Rapportcijfer buurt E Waar staat 

je gemeente 

6,3 

(2006) 

6,6 6,4 

 

2.4 Brandveiligheid 

Geen indicatoren in ‘Waar staat je gemeente’. 

 

2.5 Crisisbeheersing en rampenbestrijding 

Geen indicatoren in ‘Waar staat je gemeente’. 
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2.6 Vergunningverlening en handhaving 

Omschrijving E/P Bron Nul-

meting 

(jaar) 

Realisatie-

waarde 

2010 

Gemiddelde 

benchmark 

2010 

Vergunningverlening 

Rapportcijfer duidelijke 

regels en verordeningen 

P Waar staat 

je gemeente 

6,6 

(2006) 

6,7 6,6 

Rapportcijfer ontbreken 

regels 

P Waar staat 

je gemeente 

5,6 

(2006) 

5,6 5,6 

Rapportcijfer tegenstrijdige 

regels 

P Waar staat 

je gemeente 

6,2 

(2006) 

6,0 5,8 

Handhaving 

Rapportcijfer handhaving 

regels 

P Waar staat 

je gemeente 

6,0 

(2006) 

6,2 6,0 

 

 

Programma 3 Jeugd en onderwijs 

 
Omschrijving E/P Bron Nul-

meting 

(jaar) 

Realisatie-

waarde 

2010 

Gemiddelde 

benchmark 

2010 

Rapportcijfer basis-

onderwijs in de buurt 

E Waar staat 

je gemeente 

7,7 

(2006) 

8,2 8,0 

Rapportcijfer voor-

zieningen voor jongeren 

E Waar staat 

je gemeente 

n.v.t. 5,0 5,1 

Rapportcijfer onderwijs 

algemeen 

E Waar staat 

je gemeente 

7,5 

(2006) 

7,7 7,6 

 

 

Programma 4 Sport en cultuur 

 

4.1 Sport 

Omschrijving E/P Bron Nul-

meting 

(jaar) 

Realisatie-

waarde 

2010 

Gemiddelde 

benchmark 

2010 

Rapportcijfer aanbod ver-

enigingen en clubs 

E Waar staat 

je gemeente 

7,3 

(2006) 

7,1 7,4 

Rapportcijfer sportvoorzie-

ningen 

P Waar staat 

je gemeente 

7,4 

(2006) 

7,4 7,5 

 

4.2 Cultuur 

Omschrijving E/P Bron Nul-

meting 

(jaar) 

Realisatie-

waarde 

2010 

Gemiddelde 

benchmark 

2010 

Rapportcijfer aanbod cul-

turele voorzieningen 

E Waar staat 

je gemeente 

6,2 

(2006) 

6,0 6,6 

Rapportcijfer aanbod ver-

enigingen en clubs 

E Waar staat 

je gemeente 

7,3 

(2006) 

7,1 7,4 
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Programma 5 Maatschappelijke ondersteuning 

 

5.1 Maatschappelijke ondersteuning 

Omschrijving E/P Bron Nul-

meting 

(jaar) 

Realisatie-

waarde 

2010 

Gemiddelde 

benchmark 

2010 

Rapportcijfer welzijnsvoor-

zieningen (jongerencentra) 

E Waar staat 

je gemeente 

5,7 

(2006) 

5,5 5,7 

 

5.2 Volksgezondheid 

Omschrijving E/P Bron Nul-

meting 

(jaar) 

Realisatie-

waarde 

2010 

Gemiddelde 

benchmark 

2010 

Rapportcijfer voorzie-

ningen gezondheidszorg 

E Waar staat 

je gemeente 

7,5 

(2006) 

7,6 7,3 

 

 

Programma 7 Beheer Buitenruimte 

 

7.1 Wegen 

Omschrijving E/P Bron Nul-

meting 

(jaar) 

Realisatie-

waarde 

2010 

Gemiddelde 

benchmark 

2010 

Wegen 

Rapportcijfer onderhoud 

wegen en fietspaden 

P Waar staat 

je gemeente 

n.v.t. 6,7 6,8 

Rapportcijfer onderhoud 

wegen, paden en pleintjes 

in de buurt 

P Waar staat 

je gemeente 

n.v.t. 6,5 6,6 

      

Openbare verlichting 

Rapportcijfer verlichting 

buurt  

P Waar staat 

je gemeente 

7,4 

(2006) 

7,3 7,3 

 

7.2 Water 

Geen indicatoren in ‘Waar staat je gemeente’. 

 

7.3 Groen 

Omschrijving E/P Bron Nul-

meting 

(jaar) 

Realisatie-

waarde 

2010 

Gemiddelde 

benchmark 

2010 

Rapportcijfer onderhoud 

openbaar groen 

P Waar staat 

je gemeente 

n.v.t. 6,6 6,8 

 

7.4 Speelplaatsen 

Omschrijving E/P Bron Nul-

meting 

(jaar) 

Realisatie-

waarde 

2010 

Gemiddelde 

benchmark 

2010 

Rapportcijfer speelplekken 

in de buurt 

P Waar staat 

je gemeente 

6,7 

(2006) 

6,7 6,7 
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7.5 Afval 

Omschrijving E/P Bron Nul-

meting 

(jaar) 

Realisatie-

waarde 

2010 

Gemiddelde 

benchmark 

2010 

Rapportcijfer schoonhou-

den buurt 

P Waar staat 

je gemeente 

6,6 6,7 6,6 

Rapportcijfer afvalinzame-

ling 

P Waar staat 

je gemeente 

7,5 7,6 7,7 

 

 

Programma 8 Duurzaam wonen en werken 

 

8.1 Duurzaamheid 

Geen indicatoren in ‘Waar staat je gemeente’. 

 

8.2 Mobiliteit 

Omschrijving E/P Bron Nul-

meting 

(jaar) 

Realisatie-

waarde 

2010 

Gemiddelde 

benchmark 

2010 

Auto 

Rapportcijfer bereikbaar-

heid buurt 

E Waar staat 

je gemeente 

7,8 

(2006) 

7,8 7,8 

Rapportcijfer parkeren in 

de buurt 

E Waar staat 

je gemeente 

6,7 

(2006) 

6,9 6,6 

Rapportcijfer parkeren in 

gemeente 

E Waar staat 

je gemeente 

7,1 

(2006) 

6,9 6,6 

Openbaar vervoer 

Rapportcijfer OV in buurt 

en wijk 

E Waar staat 

je gemeente 

7,4 

(2006) 

7,7 6,7 

Rapportcijfer OV in ge-

meente 

E Waar staat 

je gemeente 

7,3 

(2006) 

7,5 6,6 

 

8.3 Wonen 

Omschrijving E/P Bron Nul-

meting 

(jaar) 

Realisatie-

waarde 

2010 

Gemiddelde 

benchmark 

2010 

Rapportcijfer directe 

woonomgeving 

E Waar staat 

je gemeente 

7,6 

(2006) 

7,6 7,6 

Rapportcijfer leefbaarheid 

buurt 

E Waar staat 

je gemeente 

n.v.t. 7,5 7,5 

 

8.4 Economie 

Omschrijving E/P Bron Nul-

meting 

(jaar) 

Realisatie-

waarde 

2010 

Gemiddelde 

benchmark 

2010 

Detailhandel 

Rapportcijfer winkels voor 

dagelijkse boodschappen 

E Waar staat 

je gemeente 

8,3 

(2006) 

8,3 7,8 

Rapportcijfer totale win-

kelaanbod 

E Waar staat 

je gemeente 

8,0 

(2006) 

7,9 7,4 

Horeca en uitgaan 

Rapportcijfer horeca en 

uitgaan 

E Waar staat 

je gemeente 

5,9 

(2006) 

5,6 6,3 

 

8.5 Recreatie 

Geen indicatoren in ‘Waar staat je gemeente’. 
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Paragraaf Bedrijfsvoering 

 
Omschrijving E/P Bron Nul-

meting 

(jaar) 

Realisatie-

waarde 

2010 

Gemiddelde 

benchmark 

2010 

Rapportcijfer ‘waar voor 

mijn belastinggeld’ 

E Waar staat 

je gemeente 

5,6 

(2006) 

6,1 5,9 

Rapportcijfer gemeente is 

belastinggeld waard 

E Waar staat 

je gemeente 

6,5 

(2006) 

6,9 6,7 

Rapportcijfer gemeente-

lijke organisatie als geheel 

P Waar staat 

je gemeente 

6,3 

(2006) 

6,5 6,3 
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Programma 1 Bestuur en dienstverlening 
 

Missie  

Voor burgers en bedrijven wil de gemeente een 

gemakkelijk toegankelijke organisatie zijn, die 

staat voor hoge kwaliteit. In de dienstverlening 

wil de gemeente als een betrouwbare partner 

handelen. Service op maat en tijdig inspelen op 

nieuwe ontwikkelingen staan daarbij hoog in 

het vaandel bij de bestuurders en de medewer-

kers. Deze missie wordt naar binnen én buiten 

de organisatie uitgedragen onder het motto: “gemeente Krimpen aan den IJssel: toegankelijk, helder 

en integer, altijd gericht op service en kwaliteit”.  

 

 

1.1 Bestuur 
 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

A.  De participatie van burgers en ondernemers in de gemeentelijke besluitvormingsproces-

sen is vergroot. 

   

  Participatie is een van de ontwikkelpunten geweest in het afgelopen jaar. Er is rond ver-

schillende projecten in de gemeente een participatietraject opgezet. Een voorbeeld hier-

van is de participatie rondom herstratingsprojecten. Ook zijn de voorbereidingen getrof-

fen voor een actief, interactief participatietraject rond de evaluatie van de veiligheidsvisie 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

A. 1 Actualisering van de communicatienota waarin interactieve beleidsvorming een belang-

rijke plaats zal innemen.  

   

  Er is een eerste versie geschreven van een nieuwe communicatienota. In 2011 wordt 

deze nota definitief vastgesteld. Interactieve communicatie speelt in deze nota een be-

langrijke rol.  

   

 2 Betrekken van de burgers bij het gemeentelijk beleid in een vroegtijdig stadium op een 

gerichte manier. (Denk aan burgerpanels, adviesraden, gemeentedebatten, buurtbezoe-

ken, informatiebijeenkomsten voorafgaand aan inspraaktrajecten, etc.)  

   

  Burgers worden waar mogelijk betrokken bij de ontwikkeling van het gemeentelijk beleid. 

Ook in het afgelopen jaar is dit gebeurd. Bijvoorbeeld door het betrekken van jongeren 

bij de ontwikkeling van een jongerenwebsite en het organiseren van inloopbijeenkom-

sten in het beginstadium van bouwprojecten.  

   

 3 Schriftelijk communiceren met burgers en organisaties over de mogelijkheden en ont-

wikkelingen in de Krimpense gemeenschap, bijvoorbeeld met behulp van De Klinker, 

brochures, de gemeentelijke krantenpagina’s, de website en overige media. 

   

  De genoemde middelen zijn breed ingezet. Het afgelopen jaar is ook gebruikt om de 

middelen steeds verder te professionaliseren. Specifieke aandacht gaat uit naar de 

communicatie via de website en de sociale media zoals Twitter.  

 

 

  

Kaderstellende beleidsnota’s 

a. Nota Communicatie (2003) 

b. Notitie integriteit 

c. Gedragscode/aandachtsregels inzake 

Integriteit en bestuur in de gemeente Krim-

pen aan den IJssel 

d.   Het concept van dienstverlening 
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 4 In contact treden van burgemeester en wethouders met vertegenwoordigers buurtorga-

nisaties.  

   

  Het college van burgemeester en wethouders heeft regelmatig contact met vertegen-

woordigers van buurtorganisaties. Zowel op eigen initiatief als op initiatief van vertegen-

woordigers van buurtorganisaties zelf.  

   

 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

B.  Krimpen aan den IJssel heeft haar deelnemerschap in de regionale samenwerkingsver-

banden op loyale wijze gehandhaafd en mogelijk uitgebouwd. 

   

  De gemeente Krimpen aan den IJssel is een actieve deelnemer van de regionale sa-

menwerkingsverbanden zoals de Stadsregio Rotterdam. Een voorbeeld hiervan is de 

samenwerking met ander gemeenten en de Stadsregio in het project Rotterdam Vooruit.  

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

B. 1 Intensiveren van contacten met regio- en buurgemeenten. 

   

  De organisatie van de gemeente Krimpen aan den IJssel onderhoudt actief contacten 

met de buurgemeenten. Zo is in het afgelopen jaar naar mogelijkheden gezocht om in-

tensiever samen te werken met de gemeente Capelle en is het college van burgemees-

ter en wethouders onder andere op bezoek geweest bij de buurgemeente Ouderkerk.  

   

 2 Deelnemen aan netwerkbijeenkomsten voor bestuurders en ambtenaren. 

   

  Waar mogelijk en nuttig wordt deelgenomen aan netwerkbijeenkomsten voor bestuur-

ders en ambtenaren.  

   

 

Tabel effect- en prestatie-indicatoren 

Omschrijving E/P Bron 
Nulmeting 

(jaar) 

Streef-

waarde 

2010 

Realisatie-

waarde 

2010 

Toelichting 

Aantal interactieve beleids-

processen 
P 

Bureau Com-

municatie 

5 

(2007) 
8 8  

Aantal instrumenten tot 

interactieve beleidsvorming 
P 

Bureau Com-

municatie 

6 

(2007) 
8 8  

Aantal keren dat burgers en 

organisaties in de media 

geïnformeerd worden over 

interactieve beleidsvorming 

P 
Bureau Com-

municatie 

13 

(2008) 
16 16  

Aantal buurtbezoeken E 
Bureau Com-

municatie 

4 

(2008) 
4 0 

In verband met de ge-

meenteraads-

verkiezingen en het 

afscheid van burge-

meester Jansen zijn er 

dit jaar geen officiële 

buurtbezoeken geweest. 

Aantal meldingen over “niet 

integer handelen” dat is 

binnengekomen bij de 

gemeente 

E 
Bureau Com-

municatie 

0 

(2008) 
0 0  

Aantal bezochte bijeenkom-

sten 
P 

Rapportage 

bestuurssecre-

tariaat 

80 

(2009) 
80 80  
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1.2  Dienstverlening 
 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

A.  Het leveren van producten en diensten aan de (Krimpense) gemeenschap gebeurt volgens 

de service- en kwaliteitsnormen* van de gemeentelijke organisatie. 

 
*De service- en kwaliteitsnormen komen voort uit de landelijke wetgeving alsmede uit het kwaliteits-

handvest, dat door de gemeente Krimpen aan den IJssel wordt opgesteld. 

   

  Inmiddels is het kwaliteitshandvest in concept gereed. In 2011 zal dit organisatiebreed wor-

den geïmplementeerd. Overigens leveren we als gemeente al een groot deel van onze 

producten en diensten volgens vastgestelde normen. Deze zijn alleen nog niet altijd trans-

parant voor de bevolking. 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

A. 1 Het ontwikkelen van service- en kwaliteitsnormen en deze vastleggen in een handvest. 

   

  Er heeft een eerste inventarisatie plaatsgevonden van de meest voorkomende producten 

en diensten die door onze organisatie wordt geleverd. Hieraan zijn normen gekoppeld. In 

concept is dit gereed.  

   

 2 Communiceren service- en kwaliteitsnormen naar de Krimpense gemeenschap en de func-

tionarissen in de gemeentelijke organisatie. 

   

  Over het handvest in totaliteit is nog niet gecommuniceerd. In de praktijk wordt er wel al 

gecommuniceerd over een groot aantal producten en diensten. Bijvoorbeeld over de termij-

nen die staan voor de levering van reisdocumenten, het beantwoorden van brieven, etc. 

   

 3 Scholing om service- en kwaliteitsnormen toe te passen in de werkprocessen. 

   

  Specifieke opleiding voor het werken met een kwaliteitshandvest heeft niet plaatsgevonden. 

Wel maakt kwaliteit deel uit van de opleidingen die diverse medewerkers binnen de ge-

meente volgen. In 2011 komt wordt het kwaliteitshandvest geïmplementeerd. 

   

 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

B.  De Krimpense gemeenschap kan gebruikmaken van nieuwe en/of vernieuwde informatie-

kanalen* om producten en diensten van de gemeente af te nemen. 

 
*Informatiekanaal is onderdeel van het begrip “multichanneling”, wat inhoudt: communiceren met de 

klant via verschillende kanalen zoals telefoon, post, internet en de publieksbalie. 

   

  De gemeentelijke website scoort uitstekend in allerlei ranglijsten. Het afgelopen jaar is de  

Melddesk (online meldingen buitenruimte) verder uitgebouwd, is het E-loket vernieuwd en is 

afspraak online uitgebreid. Het belcentrum heeft een kwaliteitsimpuls gekregen doordat 

onder andere training on the job heeft plaatsgevonden. De voorbereidingen voor 14+0180  

(één telefoonnummer) zijn in gang gezet.  
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Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

B. 1 Stimuleren gebruik website door meer producten aan te bieden en door deze onder de 

aandacht van het publiek te brengen.  

   

  Het e-loket is compleet vernieuwd in 2010 en geïntegreerd binnen onze vernieuwde websi-

te. Het aantal producten en diensten dat wordt aangeboden is aanzienlijk toegenomen. 

   

 2 Doorontwikkelen van de nieuwe centrale publieksbalie in het raadhuis. 

   

  De doorontwikkeling van de gemeentelijke dienstverlening is inmiddels in gang gezet. Or-

ganisatiebreed wordt een visie ontwikkeld over de manier waarop we in Krimpen aan den 

IJssel met onze dienstverlening moeten omgaan. De centrale publieksbalie is hierbij een 

belangrijk onderwerp van gesprek.  

   

 3 Meten kwaliteit gemeentelijke dienstverlening overeenkomstig het opgestelde handvest. 

   

  Op de kwaliteit is het afgelopen jaar behoorlijk geïnvesteerd. De basisregistratie is helemaal 

op orde, basisprocessen zijn beproefd en (beveiligings)handboeken geactualiseerd. Daar-

naast wordt de kwaliteit van onze dienstverlening steeds meer gemonitord. Er is een telefo-

nisch bereikbaarheidsonderzoek gehouden, we nemen deel aan “Waar staat je gemeente?” 

en er zijn stappen gezet met klanttevredenheidsonderzoeken. Deze worden in 2011 voor de 

balie en telefonie onder burgers uitgevoerd. De resultaten komen ook terug in benchmarks. 

   

 4 Invoering afsprakensysteem. 

   

  Het afsprakensysteem is inmiddels ingevoerd en vernieuwd. De aanvraagprocedure is ver-

fijnd en voor meer producten bestaat de mogelijkheid hiervoor online een afspraak te ma-

ken. Denk aan de omgevingsvergunning. De digitale afsprakenkalender is ook beter geïn-

tegreerd in de website. 

   

 

Tabel effect- en prestatie-indicatoren 

Omschrijving E/P Bron 
Nulmeting 

(jaar) 

Streef-

waarde 

2010 

Realisatie-

waarde 

2010 

Toelichting 

Aantal service –en kwali-
teitsnormen, dat het Pu-
bliekscentrum toepast 

P Handvest. 
2 

(2008) 
8 10  

Aantal klachten a.g.v. te-
genstrijdigheid met het 
handvest 

E BKI. 
0 

(2008) 
0 0  

Aantal gebruikte interne en 
externe communicatiekana-
len m.b.t. Publiekscentrum 

P Raadhuis 
15 

(2008) 
10 10  

Aantal werknemers Pu-
bliekscentrum dat heeft 
deelgenomen aan één of 
meerdere opleidingen 

P P en O 
20 

(2008) 
10 14  

Aantal initiatieven ter verbe-
tering website (inzake E-
loket) 

P 
(Functioneel 

ontwerp) 
website. 

6 
(2008) 

4 5  

Rapportcijfer meting kwali-
teit dienstverlening 

E 
Poll op websi-

te. 
-- 

(2008) 
7,5 7,6 

Voor telefonische 
dienstverlening door 
extern bureau gemeten. 

Aantal dienstverleningen op 
afspraak 

P 
Digitale af-

sprakenkalen-
der. 

-- 
(2008) 

6 20  
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Programma 2 Veiligheid 
 

Missie  

Het is van het grootste belang dat burgers zich 

veilig weten. Daarom is het waarborgen van 

veiligheid misschien wel de belangrijkste taak 

van een gemeentebestuur. Het integraal vei-

ligheidsbeleid is gericht op een structurele 

optimalisering van de veiligheid en leefbaarheid van de woon- en werkgebieden in Krimpen aan den 

IJssel. Dit houdt in dat concrete aantastingen van de veiligheid (integraal) worden aangepakt, maar 

ook dat geanticipeerd wordt op mogelijke toekomstige aantastingen. Bovendien worden de aanpak 

en verdere beleidsvoering zodanig ingericht dat het effect van de (reeds getroffen) maatregelen zo-

veel mogelijk in stand blijft. 

 

 

2.1 Overlast 
 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

A.  Minder meldingen van vandalismeschade. 

   

  In 2010 zijn er minder meldingen van vandalismeschade bij de gemeente binnengeko-

men. 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

A. 1 Actief opsporen van vandalisme en het verhalen van schade. 

   

  Er is in 2010 op 143 locaties graffiti opgespoord en verwijderd. Daarvan is aangifte ge-

daan bij de politie. Ook van overige vandalisme is aangifte gedaan. Er zijn geen indica-

ties geweest op basis waarvan schade kon worden verhaald. 

   

 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

B.  Minder overlast- en schademeldingen ten gevolge van graffiti.  

   

  In 2009 is er 1178 m2 graffiti verwijderd. In 2010 is er 663 m2 verwijderd aan graffiti. Er 

is minder graffiti gemeld en er is minder graffiti geconstateerd en verwijderd. 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

B. 1 Actief opsporen van graffiti en het verhalen van schade. 

   

  In 2010 is actief graffiti opgespoord. Verhalen van graffitischade is in 2010 nihil geweest. 

   

 2 Inzetten van capaciteit en bekostigen Bureau Halt. 

   

  We hebben in 2010 Bureau Halt bekostigd en de capaciteit gebruikt om jongeren bewust 

te maken van de risico’s van deviant gedrag en waar dat aan de orde was repressie 

toegepast.  

   

Kaderstellende beleidsnota’s 

a. Integraal Veiligheidsbeleid 2006-2010 (2006) 

b. Regionaal Crisisbeheersingsplan (2009) 

c. Korpsjaarplan, Districtsplan (2009) 

d. Meerjarenbeleidsplan politie 2010-2014 
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 3 Treffen van fysieke maatregelen in de openbare ruimte (‘hufterproof’ inrichting). 

   

  Waar dat aan de orde was is er tijdens de uitvoering van herbestratingsprojecten geko-

zen voor hufterproof inrichting van de openbare ruimte en openbare verlichting volgens 

de normen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 

   

 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

C.  Minder meldingen van overlast door hangjeugd. 

   

  Er zijn iets meer meldingen van overlast door hangjeugd dan vorig jaar in die zin dat er 

over meer locaties klachten bij de projectleider groepsaanpak zijn binnengekomen. De 

klachten waren in 2010 minder heftig dan in 2009. 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

C. 1 Afspraken maken met politie en OM over aanpak. 

   

  In driehoeksverband (burgemeester, politie, Openbaar Ministerie) zijn afspraken ge-

maakt over repressieve aanpak van jeugdige overlastgevers. De inventarisatie heeft 

geen jeugdgroepen opgeleverd die aan de hand van criteria voor de Beke-aanpak 

moesten worden geprioriteerd. 

   

 2 Treffen van fysieke maatregelen in de openbare ruimte (‘hufterproof’ inrichting, plaatsing 

hekken, creëren zichtlijnen ten behoeve van meer sociale controle, plaatsing van ge-

luidsmodules die hoogfrequent geluid uitzenden ter ontmoediging van hangjeugd). 

   

  Bij herinrichting van de openbare ruimte is gekeken naar hufterproof elementen, waar 

dat nodig was zijn die toegepast. Er zijn in 2010 geen geluidsmodules (Mosquito’s) ge-

plaatst. 

   

 3 Intensief inzetten casemanager. 

   

  In 2010 zijn 12 jongeren (en evt. ouders/opvoeders) intensief begeleid (8 jongens en 4 

meisjes, variërend in de leeftijd van 10 tot 23 jaar). 

   

 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

D.  Minder meldingen uitgaansgerelateerde overlast.  

   

  Het aantal registraties horecagerelateerde (geluid)overlast over 2010 is nog niet bekend. 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

D. 1 Afspraken maken met politie over aanpak. 

   

  Er zijn in driehoeksverband afspraken gemaakt over de prioriteitstelling. Uitgaansgerela-

teerde overlast krijgt aandacht, maar heeft geen prioriteit. 

   

 2 Ontwikkeling evenementenbeleid. 

   

  In regionaal verband is de Handreiking publieksveiligheid bij evenementen voorbereid, 

die flankerend veiligheidsbeleid biedt. In volle breedte wordt evenementenbeleid in 2011 

verder ontwikkeld. 
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Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

E.  Voorkomen van escalatie bij conflicten tussen buren. 

   

  We hebben met behulp van de inzet van buurtbemiddeling escalatie bij conflicten tussen 

buren voorkomen. 

   

   

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt 

E.  1 Inzet buurtbemiddeling. 

   

  In 2010 hebben bemiddelaars in Krimpen aan den IJssel 42 huisbezoeken afgelegd (in 

2009: 38). 

   

 

Tabel effect- en prestatie-indicatoren 

Omschrijving E/P Bron 
Nulmeting 

(jaar) 

Streef-

waarde 

2010 

Realisatie-

waarde 

2010 

Toelichting 

% inwoners dat zich in het 
algemeen wel eens onveilig 
voelt 

E 

Veiligheids-
rapportage 
Rotterdam-
Rijnmond 

20 
(2005) 

20 -- 
Wordt eens in de 2 jaar 

gemeten. 

% inwoners dat zich wel 
eens onveilig voelt in de 
eigen buurt 

E 

Veiligheids-
rapportage 
Rotterdam-
Rijnmond 

8 
(2005) 

8 -- 
Wordt eens in de 2 jaar 

gemeten. 

Aantal aangiften vandalisme E 

Veiligheids-
rapportage 
Rotterdam-
Rijnmond 

16 
(2005) 

14 -- 

Indicator niet meer 

beschikbaar, er is geen 

verzamelmelding meer. 

Aantal meldingen overlast E 

Veiligheids-
rapportage 
Rotterdam-
Rijnmond 

19 
(2005) 

17 -- 
Wordt eens in de 2 jaar 

gemeten. 

% inwoners dat overlast van 
groepen jongeren als groot-
ste buurtprobleem ervaart 

E 

Veiligheids-
rapportage 
Rotterdam-
Rijnmond 

9 
(2005) 

9 -- 
Wordt eens in de 2 jaar 

gemeten. 

 

Toelichting indicatoren 

De percentages zijn belevingsindicatoren die afkomstig zijn uit het bevolkingsonderzoek (enquête) 

van de Veiligheidsrapportage Rotterdam-Rijnmond. 

De aantallen aangiften/meldingen (per 1000 inwoners) zijn effectindicatoren die afkomstig zijn uit de 

politiegegevens van de Veiligheidsrapportage Rotterdam-Rijnmond. 

 

 

 

2.2 Criminaliteit 
 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

A.  Minder (huiselijk) geweld. 

   

  Er was in 2010 sprake van een daling van het totale aantal aangiften geweld van 106 

(2009) naar 92. 

Ook de misdrijven huiselijk geweld zijn ten opzichte van 2009 gedaald. 
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Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

A. 1 In stand houden van Advies- en steunpunt huiselijk geweld (ASGH) (zie ook programma 

5 Maatschappelijke ondersteuning). 

   

  We hebben ook in 2010 het ASHG in stand gehouden en gebruik gemaakt van hun ad-

visering en hun zorgcoördinatie bij het opleggen van huisverboden. 

   

 2 Afspraken met politie maken over ambtshalve opsporing en vervolging huiselijk geweld. 

   

  Bij een indicatie van huiselijk geweld vindt ambtshalve opsporing en vervolging plaats. 

Naast de strafrechtelijke aanpak is er de bestuursrechtelijke aanpak op basis van de 

Wet tijdelijk huisverbod. In 2010 zijn namens de burgemeester vier tijdelijke huisverbo-

den opgelegd aan plegers van huiselijk geweld. Alle vier de huisverboden zijn door de 

burgemeester verlengd. 

   

 3 Afspraken met politie maken over prioriteitstelling geweldsdelicten.  

   

  In driehoeksverband zijn afspraken gemaakt over de prioritering van geweldsmisdrijven, 

waaronder huiselijk geweld. Huiselijk geweld krijgt als ‘hoge impactdelict’ prioriteit. 

   

 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

B.  Minder diefstal van fietsen en brom- en snorfietsen. 

   

  Er zijn in 2010 (62) minder fietsendiefstallen geregistreerd dan in 2009 (74). 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

B. 1 Afspraken met politie maken over prioriteitstelling. 

   

  Er zijn in driehoeksverband afspraken gemaakt over de prioriteitstelling. 

   

 2 In stand houden (onbewaakte) fietsenstallingen bij Crimpenhof en busstation. 

   

  De fietsenstallingen zijn in stand gehouden. 

   

 3 Plaatsen van ‘Fietsparkeur’ rekken bij afwerkings-, herbestrating- en herinrichtingsplan-

nen.  

   

  Waar het plaatsen van fietsenrekken voorzien van ‘Fietsparkeur’ aan de orde was, is dat 

uitgevoerd. 

   

 4 Afspraken met politie maken over de te organiseren jaarlijkse graveeractie. 

   

  Het Centrum Fietsdiefstal adviseert geen fietsen meer te graveren met postcodes. Aan 

dat advies is opvolging gegeven. 

   

 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

C.  Minder woninginbraken.  

   

  Er zijn in 2010 (59) meer aangiften woningcriminaliteit opgenomen dan in 2009 (41). 
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Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

C. 1 Afspraken met politie maken over prioriteitstelling 

   

  Er zijn in driehoeksverband afspraken gemaakt. Woningcriminaliteit krijgt als ‘hoge im-

pactdelict’ prioriteit. 

   

 2 Gemeentebreed met ketenpartners realiseren van Politiekeurmerk Veilig Wonen. Zie de 

tabel voor de specifieke werkwijze bij bestaande bouw en nieuwbouw. 

 Niveau woning Niveau complex Niveau woonomgeving 

Bestaande bouw Stimuleren en subsidiëren (bijv. prestatieafspra-

ken met QuaWonen) 

Herbestratingsplannen 

Nieuwbouw Realiseringsovereenkomst Afwerkingsplannen 

   

  Woningstichting Qua Wonen heeft in 2010 weer 400 PKVW-certificaten uitgereikt en 

heeft daarmee inmiddels 2400 PKVW gecertificeerde woningen in Krimpen aan den 

IJssel. Op het niveau van de woonomgeving kan de gemeente het keurmerk zelf realise-

ren. 

   

 

 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

D.  Minder motorvoertuiggerelateerde criminaliteit.  

   

  Autodiefstal is in 2010 (11) toegenomen ten opzichte van 2009 (9). Diefstal uit of vanaf 

de auto is gedaald (van 88 naar 79). 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

D. 1 Afspraken met politie maken over prioriteitstelling. 

   

  Er zijn in driehoeksverband afspraken gemaakt over de prioriteitstelling. Motorvoertuig-

criminaliteit is niet als ‘hoge impact delict’ benoemd en krijgt minder prioriteit binnen het 

proces opsporing dan bijv. woningcriminaliteit en (huiselijk) geweld. 
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Tabel effect- en prestatie-indicatoren 

Omschrijving E/P Bron 
Nulmeting 

(jaar) 

Streef-

waarde 

2010 

Realisatie-

waarde 

2010 

Toelichting 

Aantal aangiftes gewelds-
misdrijven per 1.000 inw. 

E 

Veiligheids-
rapportage 
Rotterdam-
Rijnmond 

5 
(2005) 

4 -- 

Deze indicator is niet 

meer beschikbaar, 

daarom is de indicator is 

gewijzigd. 

Aantal incidenten huiselijk 
geweld 

E 
Jaarverslag 

politie 
86 

(2006) 
75 39 

- 47 %, een van de 

redenen die ten grond-

slag kan liggen aan de 

afname van het aantal 

misdrijven huiselijk 

geweld kangelegen zijn 

in de gecombineerde 

preventieve en repres-

sieve aanpak van huise-

lijk geweld met als ul-

tiem middel toepassing 

van het tijdelijk huisver-

bod voor plegers van 

huiselijk geweld. 

Aantal aangiftes fietsendief-
stal per 1.000 inw. 

E 

Veiligheids-
rapportage 
Rotterdam-
Rijnmond 

4 
(2005) 

4 -- 

Deze indicator is niet 

meer beschikbaar, 

daarom is de indicator is 

gewijzigd. 

Aantal aangiftes woningin-
braken per 1.000 adressen 

E 

Veiligheids-
rapportage 
Rotterdam-
Rijnmond 

5 
(2005) 

5 -- 

Deze indicator is niet 

meer beschikbaar, 

daarom is de indicator is 

gewijzigd in: aangiften 

woningcriminaliteit. 44 % 

stijging t.o.v. 2009. 

Mogelijke verklaring is 

gelegen in enerzijds 

verdrijvingseffect. Over-

vallen nemen regionaal 

af, woningcriminaliteit is 

daarvoor een alternatief 

Aantal gestolen auto's E 

Veiligheids-
rapportage 
Rotterdam-
Rijnmond 

4 
(2005) 

3 11  

 

 

 

2.3 Verkeersveiligheid 
 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

A.  Minder verkeersslachtoffers (ziekenhuisgewonden en verkeersdoden).  

   

  Het aantal verkeersslachtoffers is de laatste jaren gedaald van 21 in 2003 tot 15 in 2009. 

Cijfers over 2010 zijn nog niet beschikbaar. Ten opzichte van 2007 (10) en 2008 (12) is 

het aantal verkeersslachtoffers in 2009 wel toegenomen. 

  De verkeersveiligheid in de gemeente als geheel wordt met een 7,0 gewaardeerd (2006: 

6,8; benchmark 6,6). Het rapportcijfer voor de buurt wordt iets lager gewaardeerd, nl. 

met een 6,6 (2006: 6,3; benchmark: 6,4). 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

A. 1 Doorzetten van de inrichting van het gemeentelijk wegennet conform de richtlijnen van 

Duurzaam Veilig in het kader van het herbestratingsprogramma. 

   

  Er zijn diverse wegen herbestraat, bv. Zwanenkade, van Eijcklaan, Noorderstraat Steve-
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naak-Gipskruid e.o. en de Vroedschap e.o.. 

   

 2 Uitvoering geven aan het fietsrouteplan 2009. 

   

  Het plan is conform de planning van het fietsstructuurplan 2009 in uitvoering. Er zijn 

diverse voorzieningen voor fietsers gerealiseerd. Daarnaast zijn er fietsstroken langs 

o.a. de Middenwetering en de Noorderstraat gerealiseerd. 

   

 3 Inzetten SnelheidsInformatieDisplay (SID) om (te) hard rijden te signaleren en bewust-

wording bij automobilisten te stimuleren. 

   

  Het afgelopen jaar hebben de beide SnelheidsInformatieDisplay’s op ongeveer 40 loca-

ties, verspreid over de gehele gemeente gehangen en metingen verricht. 

   

 

Tabel effect- en prestatie-indicatoren 

Omschrijving E/P Bron 
Nulmeting 

(jaar) 

Streef-

waarde 

2010 

Realisatie-

waarde 

2010 

Toelichting 

Totaal aantal ziekenhuisge-
wonden 

E 
ROV Zuid-

Holland 
5,7 

(2001-03) 
5,3 -- 

Gegevens medio 2011 

beschikbaar. 

% inwoners dat te hard 
rijden als grootste buurtpro-
bleem ervaart 

E 

Veiligheids-
rapportage 
Rotterdam-
Rijnmond 

10 
(2005) 

7 -- 
Indicator niet meer 

beschikbaar. 

Aantal blackspots P 
ROV Zuid-

Holland 
0 

(2001-03) 
0 -- 

Gegevens medio 2011 

beschikbaar. 

 

Toelichting indicatoren 

Het aantal ongevallen is de laatste jaren afgenomen van 65 in 2003,  tot 39 in 2007, tot 34 in 2008, 

tot 44 in 2009. Ook het aantal ongevallen met letsel neemt af (van 21 in 2003, tot 10 in 2007, tot 12 

in 2008, tot 15 in 2009).  

Blackspot wordt als volgt gedefinieerd: 

• Locaties met 6 of meer slachtofferongevallen per jaar; 

• Betreft periodieke ongevallengegevens; 

• Onderlinge afstand voor clustering is 25 meter. 

 

 

 

2.4 Brandveiligheid 
 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

Minder slachtoffers en materiële schade door brand. 

   

  In 2010 heeft de gemeente in samenwerking met de brandweer ingezet op het verhogen 

van het bewustzijn en de zelfredzaamheid van onze inwoners door middel van de aan-

pak ‘Brandveilig Leven’. 

   

   

 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

A.  Behoud en waar mogelijk verbetering van de repressieve brandweerzorg.  

   

  De repressieve sterkte van het korps van de Deerenbergkazerne is voldoende om, zo-

wel tijdens kantooruren als in avonden en weekenden, de voertuigen te kunnen bemen-

sen. 
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Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

A. 1 Realiseren aanrijtijden volgens de norm (8 minuten aanrijtijd).  

   

  Helaas is het in 2010 niet gelukt in 80% van de gevallen de norm te realiseren. De 

brandweer heeft hierop de wijze van alarmeren aangepast per 1-1-2011. 

   

 2 Gebruik van Automatische Externe Defibrilatie (AED)-apparatuur (ten behoeve van rea-

nimatie).  

   

  De Tankautospuit van de Post Deerenberg is uitgerust met een AED, en het personeel 

is opgeleid om de AED te bedienen. 

   

 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

B.  Betere brandweerzorg op de terreinen pro-actie, preventie, preparatie en nazorg. 

   

  In 2010 is de brandweer begonnen met een traject om te komen tot een efficiëntere 

inrichting van haar processen, om zo te komen tot een betere benutting van de kennis 

die binnen de organisatie (regionaal, districtelijk en lokaal) voor handen is.   

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

B. 1 Regelmatig ‘realistisch’ oefenen.  

   

  In 2010 heeft de brandweer aan de hand van oefenkaarten vaardigheden beoefend die 

per cyclus uitgemond zijn in een realistische oefening. 

   

 2 Verbeteren van de voorlichting aan ondernemers en winkeliers (containerbranden, wer-

king brandmelders), zodat loos alarm en containerbranden worden verminderd.  

   

  In 2010 is er voor het bedrijventerrein Stormpolder, de Krom en Parallelweg een certifi-

ceringtraject Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) bedrijventerreinen gestart. De brand-

weer heeft hierin geparticipeerd. 

   

 3 Stimuleren van bewustwording bij burgers door middel van de ‘Community Safety’-

methodiek.  

   

  In dat kader wordt voorlichting gegeven aan specifieke groepen, zoals basisschoolleer-

lingen en ouderen en worden rookmelders uitgereikt. 

   

 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

C.  Grotere brandveiligheid van gebouwen. 

   

  In 2010 heeft de brandweer controles uitgevoerd op het gebied van brandveiligheid. Ook 

heeft de brandweer in 2010 deelgenomen in de integrale horecacontrole. 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

C. 1 Afronding project gebruiksvergunningen gemeentelijke gebouwen.  

    

  Het project is afgerond. 

   

 2 Zie verder het thema vergunningverlening en handhaving. 
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Tabel effect- en prestatie-indicatoren 

Omschrijving E/P Bron 
Nulmeting 

(jaar) 

Streef-

waarde 

2010 

Realisatie-

waarde 

2010 

Toelichting 

Aantal branden (excl con-
tainerbranden) 

E VRR 
62 

(2008) 
60 31  

% uitrukken binnen de 
landelijke aanrijtijd 

P VRR 
79 

(2008) 
80 

56,4% van 

alle prio 1 

meldingen 

normtijd + 1 

minuut 

97,7% van 

alle prio 1 

meldingen 

 

Aantal containerbranden E VRR 
15 

(2008) 
15 25  

Aantal loos alarm E VRR 
76 

(2008) 
75 12 

Preventiemaatregelen 

hebben gezorgd voor 

daling. 

% gemeentelijke gebouwen 
met gebruiksvergunning 
(indien vereist) 

P 
Gemeente 
(Ruimte) 

95 
(2008) 

98 100  

% overige vergunningplich-
tige gebouwen met volledi-
ge vergunning 

P VRR 
80 

(2008) 
88 99  

 

 

 

2.5 Crisisbeheersing en rampenbestrijding 
 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

A.  De Krimpense gemeenschap kan erop vertrouwen dat de gemeente is voorbereid op 

een crisis en dat zij in staat is de eventuele negatieve gevolgen van een crisis te beper-

ken.  

   

  In 2010 hebben we binnen de gemeente krimpen aan den IJssel het nieuwe regionaal 

crisisplan geïmplementeerd. Met dit Regionaal crisisplan is de regionale samenwerking 

versterkt, waardoor we in Krimpen beter in staat zijn bevolkingszorg te verlenen. 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

A. 1 Communiceren naar de Krimpense samenleving over de risico’s, die voortkomen uit de 

te maken risicoanalyse.  

   

  Met diverse middelen zoals website, gemeentepagina, de Klinker en de risicokaart, heb-

ben we in 2010 risico’s en handelingsperspectieven bij onze inwoners onder de aan-

dacht gebracht.   

   

 2 Laten participeren van externe organisaties bij oefeningen.  

   

  In verband met het implementeren van het regionaal crisisplan en de burgemeesters-

wisseling is er in 2010 geen gemeentelijke veiligheidstaf oefening geweest. Er zijn dus 

geen externe partners bij oefeningen betrokken. Wel is de DCMR betrokken bij de im-

plementatie van het proces omgevingszorg. 
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Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

B.  Crisisbeheersing maakt structureel deel uit van de reguliere werkzaamheden van de 

diverse afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Het incidentele karakter van de 

voorbereiding op crises is verdwenen.  

   

  In 2010 hebben we door middel van diverse sessies het regionaal crisisplan geïmple-

menteerd. Tijdens deze sessies, waarbij de gemiddelde opkomst 80% was, is ook aan-

dacht besteed hoe de rol in de crisisbeheersing structureel deel uit maakt van de werk-

zaamheden. 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

B. 1 Houden van oefeningen voor alle bestuurders en medewerkers die een functie hebben 

in de crisisorganisatie.  

   

  In 2010 hebben we door middel van diverse sessies het regionaal crisisplan geïmple-

menteerd. Eén van de sessies was voor de leden van de gemeentelijke veiligheidsstaf 

en het gemeentelijke managementteam. In deze sessie hebben we veel aandacht be-

steed aan de maatschappelijke impact van incidenten. De opkomst van deze sessie was 

100%. De sessies van de andere draaiboeken had een gemiddelde opkomst van 80%. 

   

 2 Het organiseren van opleidingen en trainingen krijgt dit een jaarlijks karakter voor de 

medewerkers die een rol hebben in de crisisorganisatie.  

   

  In 2010 is er voor de gehele crisisorganisatie instructie geweest over het nieuwe regio-

naal crisisplan. 

   

 3 Uitvoeren van een alarmeringsregeling en oefenen voor opkomsttijden bestuurders en 

medewerkers crisisorganisatie.  

   

  In 2010 zijn de gemeentelijke veiligheidsstaf, het gemeentelijk managementteam en het 

ondersteuningsteam opgenomen in de communicator van de veiligheidsregio. De com-

municator is een belcomputer die tijdens calamiteiten ingezet kan worden. 
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Tabel effect- en prestatie-indicatoren 

Omschrijving E/P Bron 
Nulmeting 

(jaar) 

Streef-

waarde 

2010 

Realisatie-

waarde 

2010 

Toelichting 

Aantal communicatie-
uitingen n.a.v. risicoanalyse. 

P 
Bureau  

Communicatie 
5 

(2008) 
8 9  

Aantal overlegstructuren 
waaraan Krimpen deel-
neemt. 

P 
Bureau Crisis-

beheersing 
9 

(2008) 
14 11 

In 2010 hebben zich 
geen nieuwe overleg-
structuren aangediend, 
die invloed zouden 
hebben op een professi-
onelere organisatie van 
de crisisbeheersing 
binnen de gemeente 
Krimpen aan den IJssel.  

Aantal externe organisaties 
dat heeft deelgenomen aan 
oefeningen. 

P 
Bureau Crisis-

beheersing 
2 

(2008) 
2 1 

2010 stond in het teken 

van de implementatie. 

De DCMR heeft een 

bijdrage geleverd bij de 

implementatie van het 

proces omgevingszorg. 

Aantal medewerkers crisis-
organisatie dat heeft geoe-
fend. 

P 
Bureau Crisis-
beheersing. 

40 
(2008) 

80 140 

In 2010 hebben er 

diverse sessie plaatsge-

vonden in het kader van 

de implementatie van 

het regionaal crisisplan. 

Hierin is ruimte geweest 

voor instructie en bij een 

aantal sessies is een 

korte oefening gehou-

den.  

Aantal medewerkers crisis-
organisatie dat opleiding 
heeft gevolgd. 

P 
Bureau Crisis-
beheersing. 

30 
(2008) 

50 140 Zie bovenstaande. 

Aantal medewerkers crisis-
organisatie dat bij een ramp 
gealarmeerd wordt via 
regionale geautomatiseerde 
alarmeringsregeling. 

P 
Bureau Crisis-

beheersing 
2 

(2008) 
90 30 

In de eerste fase van de 

implementatie van de 

communicator zijn voor 

de gemeente Krimpen 

30 personen (GVS, 

GMT ondersteuning) 

ingevoerd. Fase 2 is 

voor Krimpen niet ge-

reed gekomen. 

% spoedritten ambulance 
die niet voldoen aan de 
vastgestelde  
aanrijtijden. 

P AZRR 
35 

(2005) 
5 

19,5 (A1) 

5,8 (A2) 
 

 

 

 

2.6 Vergunningverlening en handhaving 
 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

A.  Vergunningverlening en handhaving op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening en 

milieu voldoet aan de eisen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Voed-

sel- en Warenautoriteit. 

   

  Alle aanvragen en verzoeken worden getoetst op de daarvoor bedoelde wetgeving. Er 

zijn geen signalen dat de gemeente (structureel) nalatig is. 
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Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

A. 1 Verlenen van bouw-, sloop-, en omgevingsvergunningen binnen de daarvoor gestelde 

wettelijke termijn. 

   

  Tot 1 oktober 2010 zijn de bouw- en sloopvergunningen binnen de daarvoor gestelde 

wettelijke termijn behandeld. Met ingang van 1 oktober 2010 is de Wabo in werking ge-

treden. De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, slopen of strijdig gebruik zijn 

ook in de daarvoor wettelijke gestelde termijn behandeld. Doordat er vaker meervoudige 

aanvragen worden ingediend is het wel van groot belang dat de coördinatie goed ver-

loopt. 

   

 2 Verlenen van milieu- en omgevingsvergunningen binnen de daarvoor gestelde wettelijke 

termijn. 

   

  Tot 1 oktober 2010 was er de mogelijkheid milieuvergunningen aan te vragen. Er is in 

die periode 1 milieuvergunning aangevraagd die helaas niet binnen de wettelijk termijn 

verleend is. Met ingang van 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. De omge-

vingsvergunning voor de activiteit milieu worden in de daarvoor wettelijke gestelde ter-

mijn behandeld. Indien een aanvraag voor deze activiteit wordt ingediend ligt de coördi-

natierol bij de DCMR Milieudienst Rijnmond. 

   

 3 Verlenen van gebruiksvergunningen en/of gebruiksmeldingen binnen de daarvoor ge-

stelde wettelijke termijn. 

   

  Tot 1 oktober 2010 zijn de gebruiksvergunningen en/of gebruiksmeldingen binnen de 

daarvoor gestelde wettelijke termijn behandeld. Met ingang van 1 oktober 2010 is de 

Wabo in werking getreden. De meldingen en omgevingsvergunning voor de activiteit 

gebruik worden ook in de daarvoor wettelijke gestelde termijn behandeld. 

   

 4 Voorbereiding en invoering van de omgevingsvergunning. 

   

  In 2010 is de voorbereiding en invoering van de omgevingsvergunning een feit gewor-

den. In een ambtelijke projectgroep Wabo is dit jaar veel overlegd en besproken om de 

voorbereiding en invoering goed te laten verlopen. De investering in de contacten onder-

ling tussen bevoegd gezag en de adviseurs (TBK, DCMR, VRR) is van groot belang 

geweest. 

   

 5 Afspraken maken met het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard over handhaving 

van de regelgeving op het gebied van bouwen en ruimtelijke ordening, op grond van het 

handhavingsbeleid. 

   

  In 2010 is in overleg met het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard stelselmatig aan-

dacht geweest voor handhaving van de regelgeving op het gebied van bouwen en ruim-

telijke ordening. Verder is gesproken over het opstellen van handhavingsbeleid. Dat 

wordt in 2011 ter bestuurlijke besluitvorming voorgelegd. 

   

 6 Afspraken maken met de DCMR Milieudienst Rijnmond over handhaving van de milieu-

regelgeving (vastgelegd in werkplan). 

   

  De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft uitvoering gegeven aan toezicht en handhaving 

van de milieuregelgeving conform de in het werkplan vastgelegde afspraken. We heb-

ben maandelijks voortgangsrapportages ontvangen en deze regelmatig met onze con-

tactpersoon van de DCMR besproken. 
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Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

B.  Minder (overlast)klachten die betrekking hebben op evenementen en horeca-

inrichtingen. 

   

  Het aantal klachten met betrekking tot lawaai overlast zijn gestegen van 33 naar 59. Dit 

werd voornamelijk veroorzaakt door overlast van Cafe ’t Anker. DCMR heeft stappen 

ondernomen om deze overlast te verminderen. 

   

   

C.  Minder meldingen over het (illegaal) gebruik van de openbare ruimte. 

   

  Er wordt niet altijd gehandeld vanuit een melding, waardoor er meer zaken zijn opgepakt 

door de gemeente.  

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

B./ 

C. 

1 Verlenen van vergunningen, ontheffingen en toestemmingen op grond van de Algemene 

Plaatselijke Verordening en de bijzondere wetten (bijv. Drank- en Horecawet en Wet op 

de Kansspelen) binnen de daarvoor gestelde (wettelijke) termijn. 

   

  De vergunningen zijn binnen de gestelde termijnen verleend. Er zijn geen signalen ont-

vangen dat de gemeente (structureel) nalatig is. 

   

 2 Afspraken maken met de politie over handhaving van de Algemene Plaatselijke Veror-

dening en de bijzondere wetten.  

   

  Er is structureel overleg met politie. Bij constatering van overtreding wordt handhavend 

opgetreden. 

   

 3 Jaarlijks uitvoeren van een integrale horecacontrole. 

   

  De controle is uitgevoerd. N.a.v. de controle zijn diverse handhavingsacties uitgevoerd. 

   

 4 Doorontwikkeling van evenementenbeleid dat moet leiden tot een beleidsnota. 

   

  Beleidsnota voor doorontwikkeling van evenementenbeleid is in voorbereiding. 

   

 

Tabel effect- en prestatie-indicatoren 

Omschrijving E/P Bron 
Nulmeting 

(jaar) 

Streef-

waarde 

2010 

Realisatie-

waarde 

2010 

Toelichting 

Aantal milieuklachten E DCMR 
53 

(2006) 
50 83  

Aantal geluidsklachten over 
horeca 

E DCMR 
38 

(2006) 
30 59 

Veel meldingen geluids-

overlast Café ‘t Anker 

% binnen de wettelijke 
termijn verleende milieu- en 
omgevingsvergunningen 

P DCMR 
40 

(2006) 
70 0 

Het ging dit jaar om 1 
vergunning, waarvan het 
verlenen iets langer 
heeft geduurd dan de 
wettelijk vereiste termijn. 

% binnen de wettelijke 
termijn verleende bouw-, 
sloop- en  
Omgevingsvergunningen 

P GISVG/AVR 
99,6 

(2007) 
100 100  

% gebouwen dat over ge-
bruiksvergunning en/of 
gebruiksmelding en/of 
omgevingsvergunning  
beschikt 

P 
VRR (brand-

weer) 
80 

(2008) 
95 -- 

Indicator nog niet be-

schikbaar. 
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Programma 3 Jeugd en Onderwijs 
 

Missie  

Jeugdigen groeien op tot verantwoordelijke 

burgers, doordat zij: 

• Voldoende kennis en vaardigheden ont-

wikkelen om later via arbeid in hun levenson-

derhoud te voorzien; 

• Hun talenten ontplooien; 

• Een gezonde leefstijl ontwikkelen; 

• In een veilige omgeving leven; 

• Daarbij door hun ouders in voldoende ma-

te worden ondersteund. 

 

In de Agenda Jeugd en Onderwijs Krimpen aan den IJssel, die in 2009 is vastgesteld, geven wij 

samen met de partners richting aan het jeugdbeleid. Het jeugdbeleid is gericht op alle kinderen en 

jongeren. We willen dat kinderen en jongeren alle kansen krijgen bij het opgroeien tot verantwoorde-

lijke burgers. Om dit te realiseren stellen we het kind, de jongere, centraal. De missie van het jeugd-

beleid luidt: Ruimte voor de Jeugd! 

 

Met het jeugdbeleid willen we een bijdrage leveren aan de volgende maatschappelijke effecten: 

a. Kinderen en jongeren krijgen de ruimte zich te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten.  

b. Kinderen en jongeren zijn zelfstandig en doen actief mee en houden rekening met hun omgeving.  

c. Jongeren zijn in het bezit van een startkwalificatie.  

d. De kinderen en jongeren leven gezonder.  

e. Er is een sluitende jeugdketen. 

 

 

3.1 Een goed begin 
 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

A.  Een goede basis voor de ontwikkeling van het jonge kind (0-4 jaar), door: 

  - Intensiveren aanbod voorschoolse educatie voor doelgroepkinderen; 

  - Voorzien in voldoende en laagdrempelige peuterspeelzalen. 

   

  Alle peuterspeelzalen bieden een taalstimuleringsprogramma aan voor de doelgroepkin-

deren.  

Er zijn 173 peuterspeelplaatsen gesubsidieerd. De aanbieder De jonge wereld is met 

ingang van 1 augustus 2010 gestopt. 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

A. 1 Uitvoeren voorschools educatiebeleid (2,5 tot 4 jaar). 

   

  De peuterspeelzalen en kinderopvang hebben het voorschoolse educatiebeleid uitge-

voerd en zich gebogen over de wetswijzigingen in verband met de harmonisatie van de 

kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk (zie ook 2). 

   

Kaderstellende beleidsnota’s 

a. Samen doen!  Beleidsplan Maatschappelijke 

ondersteuning 2008 - 2010 

b. Agenda Jeugd en Onderwijs (2009) 

c. Notitie Jeugd- en Jongerenwerk (2008) 

d. Integraal Huisvestingsplan (2008) 

e. Notitie Peuterspeelzaalbeleid (2006) 

f. Visie Voorschoolse Educatie (2007-2010) 

g. Positionering Leerplicht (2004) 
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 2 

 

 

 

Uitvoeren van de notitie peuterspeelzaalbeleid (2,5 tot 4 jaar) onder meer leidend tot een 

nieuwe beleidsvisie op het peuterspeelzaalwerk. 

Uitvoeren inspecties kinderopvang en peuterspeelzalen. 

   

  We hebben het Uitvoeringsprogramma Het jonge kind  en de verordening Peuterspeel-

zalen voorbereid.  

Tevens uitvoering gegeven aan het inspecteren van de locaties kinderopvang. Vanaf 

2010 dienen alle locaties kinderopvang opgenomen te worden in het Landelijk Register 

Kinderopvang (LRK). Tevens nieuw vanaf 2010 is het inspecteren van de gastouders; 

ruim 60 gastouders zijn (beperkt) geïnspecteerd en opgenomen in het LRK. 

   

 

Tabel effect- en prestatie-indicatoren 

Omschrijving E/P Bron 
Nulmeting 

(jaar) 

Streef-

waarde 

2010 

Realisatie-

waarde 

2010 

Toelichting 

Aantal doelgroepkinderen 
van 2,5-4 jaar dat bereikt 
wordt met voorschoolse 
educatie  

E 
Peuterspeel-

zalen 

24 
(Schooljaar 
2007/2008) 

47 60  

 

Toelichting voorschoolse educatie 

Het doel van de voor- en vroegschoolse educatie is de taal- en ontwikkelingsachterstand bij de doel-

groep van het onderwijsachterstandenbeleid te voorkomen, dan wel zo spoedig mogelijk aan te pak-

ken. De ambitie om 70% van de doelgroepkinderen in de voorschoolse periode te bereiken is inmid-

dels opgehoogd door het kabinet. Hiertoe is het bestuursakkoord “Samen aan de Slag” tussen de 

rijksoverheid en de gemeenten gesloten. Het is de bedoeling dat stapsgewijs alle kinderen, waarbij 

een achterstand wordt geconstateerd een VVE programma aan te bieden, zodat het gewenste ni-

veau wordt bereikt. 

 

 

 

3.2 Zorg en begeleiding 
 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

A.  Het bieden van zorg en begeleiding afgestemd op de jeugdige (0-19 jaar), zijn gezin en/ 

of omgeving door verbetering van de samenwerking in de eerstelijnsstructuur voor jeug-

digen (schoolmaatschappelijk werk, speel-o-theek, opvoedingsondersteuning, Jeugdge-

zondheidszorg). 

   

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)  voert het Uitvoeringsprogramma Centrum voor 

Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel uit. De betrokken organisaties zijn op de hoogte 

van de functies van het CJG. Op casusniveau vindt multidisciplinair overleg plaats. Bin-

nen het CJG vindt ook collegiale consultatie plaats en worden de casussen gemonitord. 

Er wordt ingezet op het werken vanuit het principe één gezin, één plan. De komende tijd 

zal ook de aandacht uitgaan naar het vroegtijdig betrekken van ouders bij de casusbe-

sprekingen. 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

A. 1 Het bieden van schoolmaatschappelijk werk op het basis- en voortgezet onderwijs. 

   

  Er is 44 uur per week Schoolmaatschappelijk Werk op de basisscholen en 20 uur op het 

voortgezet onderwijs uitgevoerd. 
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 2 Het bieden van laagdrempelige ondersteuning bij de opvoeding door middel van een 

Opvoedsteunpunt. 

   

  Er is 24 uur per week pedagogische ondersteuning in het CJG (opvoedsteunpunt) uitge-

voerd. 

   

 3 De uitvoering van de jeugdgezondheidszorg (inclusief consultatiebureau) mogelijk ma-

ken voor kinderen en jongeren. 

   

  Zowel de Vierstroom als CJG Rijnmond (voorheen GGD Rotterdam Rijnmond)  hebben 

de taken op het gebied van jeugdgezondheidszorg uitgevoerd. In 2010 zijn de vooberei-

dende werkzaamheden gedaan voor de overdracht van de jeugdgezondheidszorg 0-4 

jaar naar CJG Rijnmond. 

   

 4 Realiseren van een Centrum voor Jeugd en Gezin. 

   

  Samen met de kernpartners, Vierstroom, CJG Rijnmond, Flexusjeugdplein, Kwadraad 

en Bureau Jeugdzorg wordt uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma Centrum 

voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel. De CJG kwartiermaker is 1 mei aan de 

slag gegaan. De samenwerkingsstructuur is vormgegeven (zie ook 3.2. A). Het CJG  

had de laatste 4 maanden van het jaar 2010 35 casussen met een multidisciplinaire 

problematiek in beeld. Naast opvoedingsproblemen is sprake van geestelijke gezond-

heidsproblematiek bij jeugdigen en gezinnen. Bij veel casussen die in beeld zijn bij het 

CJG is sprake van problematiek als gevolg van scheiding van ouders. 

Op 3 november 2010 is het CJG feestelijk opengegaan. Bij de balie in het gezondheids-
centrum kunnen de  inwoners van Krimpen aan den IJssel met vragen over opvoeden 
en opgroeien. Op dit moment is het CJG gehuisvest op twee locaties, namelijk in het 
huidig gezondheidscentrum en in het Kortlandgebouw. De kernpartners ervaren de huis-
vesting als knelpunt, maar realiseren zich dat dit knelpunt pas opgelost kan worden als 
het CJG in het nieuwe gezondheidscentrum is gehuisvest.  

   

 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

B.  Vergroten van maatschappelijke kansen van jeugdigen (0-19 jaar) met meerdere risico-

factoren, door: 

  Een toename van het aantal startkwalificaties onder de jongeren met meerdere risicofac-

toren; 

  Voorkomen, vroegtijdig signaleren en snel oplossen van problemen bij jeugdigen met 

meerdere risicofactoren door goede verwijzing; 

  Een afname van het aantal aanrakingen met justitie onder de jongeren met meerdere 

risicofactoren. 

   

  Er wordt nauw samengewerkt tussen leerplicht, CJG en de GOSA regisseur. De sisa is 

uitgerold waardoor partners jeugdigen met een risico kunnen signaleren. Het Krimpe-

nerwaardcollege is gestart met een Interne “Time Out” voorziening waardoor problemen 

bij scholieren vroegtijdig gesignaleerd worden. 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

B.  1 Realiseren uitbreiding schoolmaatschappelijk werk. 

   

  Met ingang van 2011 is het Schoolmaatschappelijk Werk met 20 uur uitgebreid ter ver-

sterking van de zorgstructuur op scholen en de schakel naar het CJG. In 2010 zijn hier-

voor de voorbereidingen gestart. 
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 2 Uitvoeren GOSA-structuur en afstemming met CJG-coördinator  

   

  De GOSA regisseur werkt nauw samen met o.a. de CJG kwartiermaker. Er zijn afspra-

ken gemaakt over opschaling. 

   

 3 Het intensiveren van de handhaving van de leerplichtwet (zie 3.4). 

   

  Samen met de scholen is in 2010 het schooljaar 2009- 2010 het luxeverzuim intensief 

gecontroleerd, deze aanpak wordt gecontinueerd. Verbeterde meldingssystemen en 

verbeterde samenwerking hebben geleid tot meer aangemelde zaken bij leerplicht van 

204 meldingen in het schooljaar ’07-’08 naar 272 meldingen in het schooljaar ’08-’09 en 

341meldingen in het schooljaar ’09-’10. 

   

N.B.: I.v.m. de vorming van het CJG, zijn de taken A1 t/m B1 hier wél inhoudelijk genoemd, maar de 

financiële verantwoording vindt op basis van de Brede Doeluitkering Jeugd plaats bij programma 5.2: 

Volksgezondheid. 

 

Tabel effect- en prestatie-indicatoren 

Omschrijving E/P Bron 
Nulmeting 

(jaar) 

Streef-

waarde 

2010 

Realisatie-

waarde 

2010 

Toelichting 

% jongeren (17-23 jaar) 
zonder een startkwalificatie 
(niet ingeschreven op een 
school en geen vrijstelling) 

E Leerplicht 
9,6 

(2008) 
8,6 14,4 

Toename in verband 

met een verbeterde 

registratie.  

Het percentage ligt 0,5 

% onder het gemiddelde 

percentage in de subre-

gio. 

% van het totaal aantal 
jongeren (12-23 jaar) met 
meerdere risicofactoren, die 
contacten hebben met 
justitie 

E Justitie 
1 

(sept 08-
sept 09) 

1 0,1 
In absolute aantallen 

gaat het om 4 jongeren. 

 

 

 

3.3 Brede ontwikkeling naast school 
 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

A.  In samenwerking met betrokken partners, een divers pakket aan voorzieningen en activi-

teiten aanbieden dat aansluit op de wensen en behoeften van jongeren (en hun ouders). 

Jongeren worden hierbij in staat gesteld om mee te beslissen of zelf met initiatieven te 

komen. 

   

  Dit doel is nog niet bereikt, wel zijn de eerste stappen om het doel te bereiken gezet. 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

A. 1 Realiseren van informatievoorziening voor en door jongeren. 

   

  We hebben afspraken gemaakt met de Jongin en het jeugd- en jongerenwerk ten aan-

zien van de jongerensite. 
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 2 Opstellen actieplan Jeugdparticipatie en uitbreiding jeugdactiviteiten (nieuw beleid 3-3 

en 3-2). 

   

  Op grond van de nota Jeugdparticipatie zijn de eerste stappen gezet met betrekking tot 

jeugdparticipatie. 

   

 3 Stimuleren vrijwilligerswerk door jongeren. 

   

  16 jongeren zijn betrokken bij de vormgeving van de website voor de jeugd. Deze groep 

zal ook komend jaar betrokken blijven. 

   

 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

B.  Betere koppeling beleidsdoelen en aangeboden vrije tijdsbesteding. 

   

  De aangekondigde acties zijn uitgevoerd waardoor een betere koppeling tussen be-

leidsdoelen en vrijetijdsbesteding is ontstaan.  

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

B. 1 Ontwikkelen van speelplaatsenplan. 

   

  1500 willekeurige burgers zijn geënquêteerd, om zo de behoefte aan en ervaringen van 

de Krimpense speelplekken te onderzoeken. Tevens hebben basisschoolleerlingen di-

verse speelplekken beoordeeld. De uitkomsten zijn teruggekoppeld aan de bewoners en 

tevens verwerkt in een concept-beleidsplan. 

   

 2 De uitvoering van het accommodatiegebonden jeugd- en jongerenwerk en subsidiëring 

van het georganiseerd jeugd- en jongerenwerk. Op die wijze wordt jeugdigen een ver-

antwoorde vrijetijdsbesteding geboden en overlast teruggebracht en voorkomen. 

   

  Stichting JJMH heeft in 2010 het jeugd en jongerenwerk uitgevoerd. In de subsidieove-

renkomst waren de gemeentelijke beleidsdoelen uitgewerkt. Met stichting JJMH zijn de 

accommodaties ’t Onderdak en Big Bear voor de jeugd van 10-15 jaar respectievelijk 16-

23 jaar open. De ambulant jongerenwerkers hebben veel tijd besteed aan de jeugd in de 

openbare ruimte. 

   

 3 Uitvoeren project BOS-impuls (terugdringen beweegachterstand bij 4-19 jarigen d.m.v. 

(sport)activiteiten georganiseerd door Buurt, Onderwijs en Sport). 

   

  In 2010 is uitvoering gegeven aan diverse activiteiten vallend onder de BOS-impuls. 

Tevens toestemming gekregen van het Rijk om de einddatum van het project op 1-9-

2011(i.p.v. 1-1-2011) te stellen, zodat enkele activiteiten kunnen doorlopen tot de zo-

mervakantie en een gedegen overgang naar de combinatiefunctionarissen mogelijk is. 

   

 4 Door inzet van een combinatiefunctionaris meer samenhang brengen in de activiteiten. 

   

  De makelaar is sinds augustus 2010 werkzaam in de gemeente Krimpen aan den IJssel. 

Eén van haar eerste activiteiten was het stroomlijnen van de activiteiten. Dit heeft ze 

gedaan door een nieuwe (uitgebreidere) schoolsportagenda met de basisscholen op te 

stellen. Daarnaast heeft zij een grote rol gespeeld bij de subsidieaanvragen voor de 

brede schoolactiviteiten.  
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Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

C.  Betere afstemming beleidsterreinen jeugd. 

   

  Het jeugdbeleid wordt op uitgevoerd rondom de thema’s meedoen en ontmoeten, spelen 

en leren, gezond opgroeien en opvoeden. 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

C. 1 Samen met partners uitvoering geven aan de Agenda Jeugd & Onderwijs. 

   

  In het breed besturenoverleg zijn de acties vanuit de Agenda gemonitord. 

   

 

Tabel effect- en prestatie-indicatoren 

Omschrijving E/P Bron 
Nulmeting 

(jaar) 

Streef-

waarde 

2010 

Realisatie-

waarde 

2010 

Toelichting 

Aantal verschillende sporten 
dat in de vorm van kennis-
makingscursussen op de 
scholen wordt aangeboden 

E 
Aanvraag 

BOS-impuls 
2004 

2 
(2007) 

8 5 

Minder verschillende 

sporten dan voorgeno-

men in 2010, omdat 

BOS-impuls doorloopt 

tot 1-9-2011. 

% jongeren (v.o.) dat lid is 
van een sportvereniging 

E 
Aanvraag 

BOS-impuls 
2004 

73 
(2007) 

75 79  

 

 

 

3.4 Een schoolcarrière op maat 
 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

A.  Een schoolcarrière op maat. Kinderen en jongeren ontwikkelen voldoende kennis en 

vaardigheden om later in hun levensonderhoud te voorzien. Leerlingen volgen het on-

derwijs dat past bij hun competenties en behalen minimaal een startkwalificatie. 

   

  Om bovenstaande doelstelling te bereiken is op verschillende vlakken een inzet gedaan 

maar het effect (minder voortijdig schoolverlaters) zal pas later te zien zijn én is momen-

teel moeilijk te meten omdat, door een betere registratie in 2010, een groot aantal    

VSVers zichtbaar werden die niet eerder in beeld kwamen. 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

A. 1 Ieder school heeft een Zorgadviesteam, dat een relatie heeft met het Centrum voor 

Jeugd en Gezin. 

   

  De scholen hebben hun zorgstructuur divers ingericht. We zijn met de scholen in ge-

sprek om een goede aansluiting te realiseren tussen de interne zorgstructuur op school 

en het CJG.  

   

 2 Het uitbreiden van het aanbod schoolmaatschappelijk werk op het basis- en voortgezet 

onderwijs. 

   

  In 2010 is de uitbreiding voorbereid die per 2011 wordt gerealiseerd. 
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 3 Intensiveren handhaving leerplichtwet; jongeren tot 18 jaar gaan niet van school zonder 

startkwalificatie. Jongeren onder de 18 jaar kunnen alleen de school verlaten wanneer 

zij een diploma havo, vwo of op mbo 2 niveau hebben behaald. 

   

  Samen met de scholen is in 2010 het schooljaar 2009- 2010 het luxeverzuim intensief 

gecontroleerd, deze aanpak wordt gecontinueerd. De leerplichtambtenaren zijn getraind 

in het doen van Sisa meldingen  en daarop is een procedure ingericht. 

   

 4 Jongeren tot en met 23 jaar zonder startkwalificatie, die geen opleiding volgen worden 

actief opgespoord en aangemoedigd om alsnog een startkwalificatie te behalen. Voor 

jongeren die vrijgesteld zijn van het behalen van een startkwalificatie wordt bekeken of 

zij in aanmerking komen voor een leer/werktraject. 

   

  Deze opsporing en begeleiding wordt in subregionaal verband uitgevoerd door de jonge 

Krijger. De RMC Regio is in 2010 gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden 

om te komen tot een stadsregionale aanpak van verzuim op MBO’s waarbij ook de leer-

plichtambtenaren zijn betrokken. 

   

 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

B.  Het verzorgen van de huisvesting van het onderwijs 

   

  Uitvoering is gegeven aan de op het onderwijshuisvestingsprogramma geplaatste voor-

zieningen. 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

B. 1 Uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan. 

   

  Uitvoeren van de Notitie prioriteitstelling onderwijshuisvesting. 

• Het Comenius College is in gebruik genomen; 

• Pcbs Het Kompas is opgeleverd; 

• De plannen voor de uitbreiding van de Johannes Calvijnschool zijn voorbereid; 

• Aan de planvorming van een nieuwe Admiraal De Ruyterschool is gewerkt; 

• Voorbereidende gesprekken zijn gevoerd met de schoolbesturen van obs Kortland 

en de Rudolf Steiner School (Prinsessenhof). 

• Voorbereidende gesprekken zijn gevoerd met het schoolbestuur van het Krimpe-

nerwaard College. 

   

 2 Onderwijshuisvestingsprogramma 2010 (nieuw beleid 3-1 en 3-6): diverse onderhouds-

voorzieningen, vervangende nieuwbouw en het aanbrengen van voorzieningen i.h.k.v. 

brandveiligheid. 

   

  • Het onderhoud aan het dak van de Jacobus Koelmanschool en De Wegwijzer is 

door de schoolbesturen voorbereid; 

• Voor obs De Fontein werd het medegebruik in obs De Paperclip gecontinueerd, 

uitgebreid.  

• Voor de openbare schoolgebouwen, de pc-scholen en het 24-klassig-schoolgebouw 

zijn door de schoolbesturen werkzaamheden uitgevoerd ter verbetering van de 

brandveiligheid. 

• Het schoolbestuur van Het Octaaf vernieuwde 16 houten ramen. 

• Aan het schoolbestuur van obs Kortland werden middelen verstrekt voor aanvullen-

de inrichting onderwijsleerpakket en meubilair. 
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Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

C.  Leerlingenvervoer mogelijk maken voor kinderen en jongeren die naar een speciale 

school gaan of door een handicap niet zelfstandig naar school kunnen reizen.  

   

  Er is een kwalitatief goed aanbod in het kader van het leerlingenvervoer voor de doel-

groep. 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

C. 1 Bekostigen en regelen van het leerlingenvervoer. 

   

  In 2010 heeft een Europese aanbesteding van het leerlingenvervoer plaatsgevonden. In 

de aanbesteding is intensief samengewerkt met de cliëntenraad leerlingenvervoer. De 

nieuwe vervoerder, Connexxion, draagt sinds augustus 2010 zorg voor het leerlingen-

vervoer. 

   

 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

D.  Jeugdigen hebben een brede algemene ontwikkeling. De brede school ondersteunt de 

brede algemene ontwikkeling van jeugdigen.  

   

  Alle Krimpense scholen zijn in de gelegenheid gesteld subsidie aan te vragen voor het 

organiseren van Brede School activiteiten. Hierdoor hebben verschillende scholen diver-

se sportieve en/of culturele activiteiten kunnen organiseren. 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

D. 1 Met inzet van de combinatiefunctionaris  uitvoering geven aan de Brede Scholen in 

Krimpen aan den IJssel 

   

  6 basisscholen hebben gebruik gemaakt van de subsidiemogelijkheden. Diverse activi-

teiten op het gebied van sport en cultuur zijn door de scholen georganiseerd. Met de 

combinatiefunctionaris en sportmakelaar zijn voorbereidingen getroffen om inzet voor 

subsidiejaar 2011 mogelijk te maken. 
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Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

E.  Jeugdigen volgen bewegingsonderwijs. Het bevorderen van zwemles is gemeentelijk 

beleid. 

   

  Is uitgevoerd. 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

E. 1 Bekostigen zwemvervoer en zwemles voor leerlingen van groep 4 basisonderwijs. 

   

  Is uitgevoerd. 

   

 

Tabel effect- en prestatie-indicatoren 

Omschrijving E/P Bron 
Nulmeting 

(jaar) 

Streef-

waarde 

2010 

Realisatie-

waarde 

2010 

Toelichting 

% leerlingen (als % v/h 
totaal aantal leerlingen dat 
de school verlaat) dat met 
een startkwalificatie het 
onderwijs  (a/h eind v/h 
schooljaar) verlaat 

E Leerplicht 
-- 

(2010) 
-- -- 

Geen gegevens be-

schikbaar vanwege 

opstart problemen met 

de toegang tot DUO-

portal. 

Absoluut verzuim leerplich-
tige kinderen 

E Leerplicht 
0 

(2007) 
0 0 

25 meldingen waarbij 

bleek dat de leerlingen 

tóch op school zaten, 

voor een toelichting 

wordt u verwezen naar 

het  jaarverslag leer-

plicht 2009 -2010. 
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Programma 4 Sport en Cultuur 
 

Missie  

De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft  

er zorg voor gedragen dat zoveel mogelijk 

inwoners sportief actief zijn geweest en dat de 

maatschappelijke waarde van sport werd ver-

groot door het versterken van de sportinfra-

structuur, zowel die van verenigingsondersteuning als die van sportaccommodaties.  

 

De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft een breed en gevarieerd aangeboden, voor iedereen 

toegankelijk aanbod van culturele voorzieningen en activiteiten en heeft hierdoor positief bijgedragen 

aan de kwaliteit van leven van haar burgers. Inwoners van elke leeftijd hebben hierdoor van kunst en 

cultuur kunnen genieten, beleven en ervaren en hebben zich hierin blijvend ontwikkeld. Het betrof 

een aanbod in zowel actieve als receptieve kunst en cultuur en in meerdere disciplines. 

 

 

4.1 Sport 
 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

A. 1 Vergroten van deelname aan sport en bewegen door basisschooljeugd. 

 2 Creëren van zelfparticipatie van oudere jeugd bij ontwikkeling van het sportaanbod. 

 3 Vergroten van de betrokkenheid van de leeftijdsgroep 55+. 

   

 1 Alhoewel concrete cijfers over 2010 ontbreken is de deelname aan sport en bewegen 

door de basisschooljeugd vergroot. De (pro)actieve rol van de combinatiefunctionarissen 

(Makelaar en Sport) hebben hier een groot aandeel in gehad.  

 2 Via het jeugd en jongerenwerk zijn er sportactiviteiten georganiseerd gericht op de vraag 

vanuit de jongeren. In december 2010 hebben JJMH en de Sportraad Krimpen een 

tweedaags sportevenement in sporthal De Boog georganiseerd.  

 3 Met het FitPlus project is de betrokkenheid van de leeftijdsgroep 55+ vergroot. 

  In 2010 is een nieuwe groep FitPlus gestart (zie ook A.4). 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

A. 1 Aanbieden van voldoende en kwalitatief goede accommodaties, afgestemd op de lokale   

behoeften. 

   

  De bestaande accommodaties, zowel binnen- als buitensport, zijn onderhouden. Bij 

korfbalvereniging KOAG is een klein gedeelte van kunstgras van het hoofdveld vervan-

gen, dit was nodig vanwege de slijtage. Bij voetbalvereniging DCV is het eerste kunst-

gras voetbalveld in gebruik genomen. Tevens zijn er werkzaamheden uitgevoerd ten 

behoeve van de aanleg van het tweede kunstgras voetbalveld (medio 2011).  

Voor de binnensport is er een verkennend onderzoek geweest naar de mogelijkheid van 

het realiseren van een multifunctionele sporthal bij het nieuw te realiseren Krimpener-

waardcollege, deze verkenning loopt door in 2011. 

   

Kaderstellende beleidsnota’s 

a. Organisatieontwerp Basisbibliotheek aan 

den IJssel (2005) 

b. Beleidsnota “Sport & Bewegen” (Een leven 

lang bewegen & sport) (2009) 
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 2 Met medewerking van sportraad, verenigingen en scholen activiteiten organiseren en 

aanbieden, gericht op sport- en bewegingsactivering zoals sportclinics en een Krimpen-

se Sportweek. 

   

  De Sportraad Krimpen heeft in 2010 een subsidie gekregen om allerlei activiteiten te 

kunnen ontplooien. Het aantal kennismakingslessen op basisscholen heeft met de 

komst van de combinatiefunctionarissen een flinke impuls gekregen. De makelaar heeft 

de schoolsportcommissie nieuw leven ingeblazen, zodoende zijn het aantal schoolsport 

activititeiten toegenomen. Ook het aantal kennismakingslessen en brede school activitei-

ten is toegenomen, een mooi resultaat! De sportraad Krimpen heeft op haar website 

(www.sportinkrimpen.nl) de agenda gepresenteerd. 

 

De Krimpense sportweek is niet in 2010 georganiseerd, wel is rondom de wielerronde de 

jaarlijkse sportmarkt georganiseerd. In de kerstvakantie was een tweedaagse sportin-

stuif in sporthal De Boog georganiseerd. Dit organisatie hiervan lag bij de Sportraad 

Krimpen en stichting JJMH.  

   

 3 Bewegingsactiviteiten aanbieden, initiëren en indiceren voor specifieke doelgroepen 

(zoals bijvoorbeeld het FitplusProject). 

   

  Begin 2010 heeft Gymnastiekvereniging KDO de FitPlusgroep 2009 in haar aanbod 

opgenomen. Met name niet-sporters en herintreders konden hier op eigen niveau bezig 

zijn met bewegen. Er werd gebruik gemaakt van diverse materialen en spelvormen b.v. 

badminton, hockey, korfbal. In het najaar 2010 is een nieuwe groep Fit Plus gestart.  

   

 4 Het financieel ondersteunen van de Wielerronde van Krimpen (nieuw beleid 4-8). 

   

  De wielerronde van Krimpen is inmiddels een begrip in Krimpen aan den IJssel en is 

bijna niet meer weg te denken. In 2010 is bij de verlening van de projectsubsidie beslo-

ten om vanaf 2011 de subsidie toe te voegen aan de erkenningssubsidies. 

   

 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

B. 1 Stroomlijnen en versterken van de ondersteuning van verenigingen. 

 2 Komen tot één aanspreekpunt voor verenigingen en andere maatschappelijke partners. 

 3 Versterken van de samenwerking met het onderwijs. 

   

  Een onmiskenbare verbetering voor Krimpen aan den IJssel is de formele oprichting van 

stichting Sportraad Krimpen in september 2010. Het platform voor de Krimpense sport-

verenigingen en tevens een gedegen gesprekspartner voor de gemeente. De combina-

tiefunctionarissen worden inhoudelijk aangestuurd vanuit de Sportraad Krimpen en zijn 

tevens ter ondersteuning voor de Krimpense verenigingen. De versterking van de sa-

menwerking met onderwijs is in 2010 toegenomen. 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

B. 1 Het beperken van fysieke en financiële drempels voor een brede sportparticipatie. 

   

  Zoals elk jaar zijn er subsidies verstrekt aan de sportverenigingen voor het aantal jeugd-

leden dat lid is. Via de BOS-impuls (Buurt, Onderwijs, Sport) zijn er allerlei sportieve 

activteiten in Krimpen aan den IJssel georganiseerd en zoals eerder gezegd zijn de 

sportieve brede school activiteiten uitgebreid. Voor de inwoners met een (zeer) laag 

inkomen is er de mogelijkheid om via het voorzieningenfonds een tegemoetkoming te 

krijgen. 
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 2 Eén van de twee Fte combinatiefunctionarissen wordt ingezet als Sportmakelaar. Deze 

heeft een ander takenpakket dan de reguliere combinatiefunctionaris sport (zie o.a. 

sportnota paragraaf 4.5). 

   

  In augustus 2010 is in Krimpen aan den IJssel de combinatiefunctionaris makelaar ge-

start, zij werd in november versterkt met de komst van de combinatiefunctionaris Sport. 

   

 3 De versterking krijgt een impuls door onder andere het inzetten van twee combinatie-

functionarissen. 

   

  De makelaar heeft, voor de deelnemende schoolbesturen aan het lokaal convenant, de 

brede school aanvragen voor wat betreft het sportaanbod geregeld. Daarnaast heeft de 

makelaar nieuw leven in de schoolsportcommissie geblazen, met een uitgebreider pro-

gramma als mooi resultaat. 

   

 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

C. 1 Vergroten van de toegankelijkheid door spreiding en bundeling. 

 2 Optimaliseren van het gebruik van accommodaties. 

   

  Er zijn geen accommodaties verhuisd in 2010, wel is RhönradTurnen (geborgd bij KDO) 

als nieuwe zaalsport op de maandagmiddag in sporthal De Boog gekomen. Bij de ver-

kenning naar de mogelijkheid van een multifunctionele sporthal is gelijktijdig gekeken 

naar de huidige in- en verdeling van de beschikbare binnensportaccommodaties. Deze 

verkenning loopt in 2011 door.  

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

C. 1 Stimuleren en ondersteunen van een voldoende en gevarieerd sportaanbod door plaat-

selijke vrijwilligersorganisaties ( sportverenigingen) door middel van een tarievenbeleid 

en het aanbieden van accommodaties. 

   

  Voor de sportaccommodaties zijn de nieuwe tarieven voor 2010 vastgesteld. Het betrof 

hier, gelet op de bezuinigingen,  een boventrendmatige huurverhoging. 

   

 2 Het ontwikkelen van een meerjaren investeringsplan, waarin de toekomst van de diverse 

sportaccommodaties inzichtelijk gemaakt wordt. Veel accommodaties stammen uit de 

jaren zeventig / tachtig. Voor deze accommodaties dient een plan opgesteld te worden. 

In de sportnota is uitgesproken om op de Noord- / Zuidas van Krimpen aan den IJssel 

sportpunten te creëren. 

   

  Een eerste aanzet hiervoor is in de kadernota gemeentelijk vastgoed in opgenomen, 

deze is in december 2010 vastgesteld. Een verdieping naar de sportaccommodaties is 

echter nog steeds noodzakelijk. 
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Tabel effect- en prestatie-indicatoren 

Omschrijving E/P Bron 
Nulmeting 

(jaar) 

Streef-

waarde 

2010 

Realisatie-

waarde 

2010 

Toelichting 

Aantal gemeentelijke sport-
accommodaties 

P 
Inventarisatie-

overzicht 
28 

(2007) 
28 28  

Aantal gebruiksuren sport-
zalen, sporthal en gymloka-
len 

P 

Gebruiksover-
zichten/aantal 

verhurin-
gen/registratie
s gebruikers-

aantallen 

2007 5.800 5.969  

Aantal recreatieve bezoe-
kers zwembad 

P 

Gebruiksover-
zichten/aantal 

verhurin-
gen/registratie
s gebruikers-

aantallen 

2007 168.000 146.066 
Is veroorzaakt door 2 

koude winters in 2010. 

Aantal overige bezoekers 
zwembad 

P 
Gebruikers-

aantallen 
2007 80.000 82.321  

Aantal jeugdleden tot en 
met 18 jaar bij sportvereni-
gingen 

E 
Info sportver-

enigingen 

2,237 
(incl. 41 met 
beperking) 

(2007) 

2.250 2.256  

 

 

 

4.2 Cultuur 
 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

A.  Een breed en gevarieerd  voor iedereen toegankelijk aanbod van culturele voorzienin-

gen en activiteiten, dat afgestemd is op de bestaande en de nog te ontwikkelen vraag 

van de Krimpense burgers. 

Het betreft zowel actieve als receptieve kunst en cultuurbeleving en -participatie. 

   

  Belangrijke culturele voorzieningen zoals de Bibliotheek aan den IJssel, het Streekmu-

seum, de Muziekschool en het multifunctioneel centrum De Tuyter worden ondersteund 

en in stand gehouden. Daardoor bestaat er een breed en gevarieerd aanbod en voor 

iedereen toegankelijk aanbod van culturele voorzieningen en activiteiten. 

 

Door het ondersteunen van kunstbeoefening op amateurbasis zoals muziek- en zang-

verenigingen, een jongerentheater, de Molukse en Afghaanse gemeenschap, een pro-

gramma voor kunst en cultuur voor senioren, voorstellingen en kunstexposities in De 

Tuyter wordt ontmoeting tussen inwoners bevorderd en wordt bijgedragen aan ontplooi-

ing en ontspanning van een brede groep van Krimpense burgers. 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

A. 1 Werken aan de ontwikkeling van een cultuurnota (2009-2010) (nieuw  beleid 4-3). 

   

  In januari 2010 is het advies van de Denktank Kunst & Cultuur opgeleverd. Met het ad-

vies worden de eerste contouren voor kunst- en cultuurbeleid vormgegeven. 

   

 2 Het subsidiëren van de basisbibliotheek, vestiging Krimpen. 

   

  Bibliotheek aan den IJssel heeft in 2010 naast de gebruikelijke budgetsubsidie ook een 

projectsubsidie ontvangen om een dyslexielezing te organiseren. 
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 3 Het exploiteren van een kleinschalig theater en een multifunctionele accommodatie en 

de organisatie en uitvoering van 20-25 voorstellingen per jaar (inclusief concerten). 

   

  In 2010 is het laatste theaterseizoen “oude stijl” van start gegaan. 

   

 4 Het instandhouden van de muziekschool. 

   

  In 2010 is een regeling getroffen rondom de harmonisatie van de lesgeldtarieven. 

   

 5 Het subsidiëren van amateurverenigingen. 

   

  Diverse amateurverenigingen hebben een erkenningsubsidie ontvangen in 2010. Daar-

naast zijn er diverse projectsubsidies verleend voor een Kunst- en Cultuurprogramma 

voor 50+, jongerentheater Quint, de Krimpense Panfluitdag, Impromaniacs en Vereni-

ging Huismuziek. 

   

 6 Het subsidiëren van een streekmuseum. 

   

  Naast de gebruikelijke budgetsubsidie, heeft het streekmuseum in 2010 ook een geldle-

ning ontvangen voor de herinrichting van de zolderverdieping. Ook heeft het streekmu-

seum samengewerkt met de Historische Kring bij de organisatie van het Jaren 60-

festival, waar de gemeente een projectsubsidie voor verleend heeft. 

   

 7 Het middels randvoorwaarden stimuleren van een sluitend binnen- en buitenschools 

cultureel educatief programma voor de jeugd tijdens de gehele schoolloopbaan. 

   

  Met de gemeentelijke ondersteuning voor Kunst+ en het rondje cultuur heeft de gemeen-

te cultuureducatie bevorderd in het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt 

cultuureducatie middels de Brede School gefaciliciteerd en gesubsidieerd. 

   

 8 Organiseren van een Culturele week ter gelegenheid van herdenking 60 jaar onafhanke-

lijk Molukken (nieuw beleid 4-1). 

   

  Er zijn in samenwerking met de Molukse gemeenschap diverse activiteiten georgani-

seerd, zoals een lezing met fototentoonstelling, een   herdenkingsbijeenkomst en een 

symposium in de Tuyter. 

Naast de ondersteuning van de Molukse gemeenschap, is de gemeente ook een subsi-

dierelatie aangegaan met de stichting WIJ (Afghaanse gemeenschap). Zij hebben als 

doel verbetering van integratie, onder andere door culturele bijeenkomsten en muziek.   

   

 9 Inzetten van de combinatiefunctionaris cultuur (nieuw beleid 4-2). 

   

  Deze staat gepland voor 2011. 
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Tabel effect- en prestatie-indicatoren 

Omschrijving E/P Bron 
Nulmeting 

(jaar) 

Streef-

waarde 

2010 

Realisatie-

waarde 

2010 

Toelichting 

Aantal uitleningen biblio-
theek 

E 
Basisbiblio-

theek 
220.000 
(2007) 

200.000 206.969  

Aantal bibliotheekpassen P 
Basisbiblio-

theek 
6.200 
(2007) 

6.000 6.279  

Aantal verhuurde uren De 
Tuyter 

P De Tuyter 
4.000 
(2008) 

4.000 3.876  

Aantal voorstellingen in De 

Tuyter 
P De Tuyter 

20 

(2008) 
20 22  

Aantal exposities in De 

Tuyter 
P 

Werkgroep 

kunstzaken 
7 8 8  

Aantal bezoekers  

Streekmuseum 
E 

Streekmuse-

um 

8.000 

(2007) 
11.000 11.028  

Aantal groepsrondleidingen 

Streekmuseum 
P 

Streekmuse-

um 

150 

(2007) 
150 131  

Aantal tentoonstellingen 

Streekmuseum 
P 

Streekmuse-

um 

2 

(2007) 
2 8  

Aantal leerlingen jaarcursus P Muziekschool 
493 

(2007) 
500 511  

Aantal deelnemers ensem-

ble 
P Muziekschool 

80 

(2007) 
120 88  

Aantal leerlingen korte 

cursus 
P Muziekschool 

268 

(2007) 
350 291  

Onderwijs PO en VO P Muziekschool 
1.936 

(2007) 
2.300 1.961  

Bereik publiek/aantal  

bezoekers 
P Muziekschool 

2.100 

(2007) 
3.500 3.656  

 

Toelichting: 

Indicatoren Muziekschool: waarden zijn per kalenderjaar en komen tot stand door een telling van de 

betreffende waarden uit de onderliggende schooljaren. 
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Programma 5 Maatschappelijke Ondersteuning 
 

Missie  

Elke inwoner moet kunnen meedoen in de 

Krimpense samenleving. Dat geldt voor jonge 

en gezonde mensen, maar ook voor senioren 

en mensen met beperkingen. Voor veel 

mensen gaat het vanzelf. Ze zijn betrokken bij 

wat er in hun buurt gebeurt en bereid zich in te 

zetten voor anderen. Soms lukt dat meedoen 

echter niet op eigen kracht. In dat geval kunnen 

inwoners rekenen op ondersteuning in de vorm 

van collectieve of individuele voorzieningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Maatschappelijke Ondersteuning 
 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

A.  De inwoners van Krimpen aan den IJssel zijn zelfstandig en zelfredzaam en participeren 

in de samenleving. 

   

  In 2008 is het beleidsplan WMO 2008-2010 vastgesteld, met als titel ‘Samen 
doen!’. Eind 2010 is besloten het huidige beleidsplan te verlengen met 1 jaar (2011) en 

is de startnotitie Op weg naar een Wmo beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. In deze 

notitie zijn uitgangspunten (beslispunten) vastgesteld zodat er een duidelijk kader be-

schikbaar is op de negen prestatievelden van de Wmo. Deze uitgangspunten vormen de 

basis voor het nieuwe beleidsplan dat eind 2011 aan uw raad wordt voorgelegd.   

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

A. 1 Het Beleidsplan Wmo Samen doen! 2008-2010 is uitgevoerd, met daarin opgenomen de 

volgende prestaties: 

• Prestatieveld 1: Het bevorderen van leefbaarheid en sociale samenhang in buur-

ten, wijken en dorpen. 

• Prestatieveld 2: Op preventie gerichte ondersteuning bieden aan jongeren met 

problemen met opgroeien en ouders met problemen met opvoeden 

• Prestatieveld 3: Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning 

• Prestatieveld 4: Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers 

• Prestatieveld 5:  Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke 

verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of 

een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal pro-

bleem. 

• Prestatieveld 6: Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking 

of een chronisch psychisch probleem ten behoeve van het behoud van hun zelf-

standig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer. 

• Prestatievelden 7, 8 en 9:  

Kaderstellende beleidsnota’s 

a. Nota Op weg naar een Wmo beleidsplan 

2012-2015.  

b. Beleidsnota Wijzigingen AWBZ 2010-2014 

c. Informatienota wijzigingen AWBZ vanaf 2009 

d. Beleidsplan Wmo Samen Doen!  (2008) 

e. Uitgangspuntennotitie Wmo beleidsplan 

(2007) 

f. Verordening voorzieningen maatschappelijke 

ondersteuning 2007 

g. Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 

h. Beleidsregels individuele verstrekkingen 2008 

i. Bedrijfsplan Lokaal Loket (2007) 

j. Notitie Burgerparticipatie (2006) 

k. Notitie Informele Zorg Ondersteund (2006) 

l. Strategische Kadernota Wmo (2005) 

m. Programma Woonzorgzonering (jaarlijks) 

n. Nota Ruimte voor Gezondheid (2008) 
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o Maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en opvang 
slachtoffers huiselijk geweld; 

o Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzon-
dering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen; 

o Het bevorderen van verslavingsbeleid. 

• Burgerparticipatie 

• Waarborgen kwaliteit en verantwoording 

   

  Uitvoeren van het Beleidsplan Wmo Samen doen! 2008-2010, met daarin opgeno-
men de volgende prestaties: 
Prestatieveld 1: Het bevorderen van leefbaarheid en sociale samenhang in buurten, 
wijken en dorpen 
Activiteit 
Project Oog en oor voor elkaar/fonds bewonersinitiatieven  
In samenwerking met het Wmo-beraad en het Seniorenplatform heeft de gemeente een 
werkgroep geformeerd, welke zich bezig houdt met het bevorderen van de sociale sa-
menhang en leefbaarheid. Het Plan van aanpak sociale samenhang en leefbaarheid in 
Krimpen aan den IJssel is vastgesteld. Eén van de speerpunten in dit plan was het in-
stellen van een Fonds Bewonersinitiatieven. Op 21 september is dit fonds ingesteld en 
vier aanvragen hebben een budget toegekend gekregen. 
 
Campagne Respect(vol taalgebruik) 
De campagne Respect(vol taalgebruik) is opgestart om aandacht te schenken aan taal-
verruwing. De actie liep van september 2009 tot augustus 2010. Op drie scholen na 
hebben alle scholen meegedaan door een poster te ontwerpen met als thema respect in 
het algemeen en respectvol taalgebruik in het bijzonder. Drie scholen hebben op kosten 
van de gemeente materialen aangeschaft over dit thema, zoals een pleinbord of een 
ouderavond georganiseerd. 
 
Prestatieveld 2: Op preventie gerichte ondersteuning bieden aan jongeren met proble-
men met opgroeien en ouders met problemen met opvoeden 
Zie Programma 3 Jeugd en Onderwijs. 
 
Prestatieveld 3: Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning 
Activiteit 
Zorgmijders  
Het LZN is uitgebreid met diverse partners. De seniorenadviseur is lid van het LZN. 
 
Regievoering gemeente 
De samenwerking tussen gemeente en MEE en tussen MEE en Meldpunt is versterkt.  
 
Prestatieveld 4: Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers 
Activiteit 
Vrijwilligers  
In 2010 is het beleidskader aangepast zodat het voor de gemeente mogelijk is om een 
subsidie te verlenen aan het Meldpunt zodat het Meldpunt een bijdrage beschikbaar kan 
stellen aan de vrijwilligersorganisaties die informele zorg verlenen. 
Ook in 2010 is het Krimpens Kompliment uitgereikt op een feestelijke receptie. 
 
Project “Voor en met elkaar”  
In het Vrijwilligers Platform Krimpen, (vrijwilligersorganisaties komen een keer per 6 
weken bijeen) is gesproken over "wat kunnen vrijwilligersorganisaties" nu met en voor de 
burgers ondernemen. Daarom is in 2010 het project opgezet voor de Vijverlaanflats om-
dat daar veel wisselingen van bewoners zijn, er veel onrust heerst en er geen samen-
hang/binding is. 
 
Mantelzorgers  
Een respijtfolder is door het Meldpunt uitgegeven. De mantelzorgers konden dit jaar 
kiezen uit een tweetal bijeenkomsten op de Dag van de Mantelzorg. 
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Prestatieveld 5: Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en 
van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psy-
chisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem. 
Activiteit 
In het kader van collectieve preventie OGGZ is in 2010 door Context een tweetal work-
shops verzorgd. 
 
Wijzigingen AWBZ  
Door wijzigingen in de ABWZ heeft de gemeente voor het jaar 2009 een vangnet gecre-

eerd voor personen die door de maatregelen tussen wal en schip dreigen te raken.  

Vanuit de ervaringen en evaluatie van dit vangnet is in juni 2010 een beleidskader voor 

de jaren 2010-2014 vastgesteld. Gekozen is om de huidige situatie (het tijdelijke vang-

net), de open inloopplus, te handhaven. De open inloopplus heeft in 2010 een redelijk 

bereik onder de doelgroep weten te bewerkstelligen en zorgt voor doorgeleiding naar 

zorg of de koffieochtenden in de ontmoetingscentra.  

 
Prestatieveld 6: 
Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psy-
chisch probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun 
deelname aan het maatschappelijk verkeer. 
Activiteit 
De tevredenheid van gebruikers van individuele voorzieningen is in 2010 gemeten. 
In 2010 hebben er nieuwe contractonderhandelingen plaatsgevonden met de diverse 
zorgaanbieders. In de nieuwe contracten (effectuering 2011) is de keuzevrijheid voor-
zieningen gehandhaafd en is het leveren van kwaliteit gewaarborgd.  
 
Prestatievelden 7,8 en 9 

• Maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en huiselijk geweld; 

• Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering 
van het bieden van psychosociale hulp bij rampen; 

• Het bevorderen van verslavingsbeleid. 
 
Activiteit 
Wet tijdelijk huisverbod is in samenwerking met het ASHG en lokale partners uitgevoerd. 
 
LTHG/LZN 
De bij de politie en hulpverlenende instellingen binnengekomen signalen (aantal, zwaar-
te van geweld) rechtvaardigden vanaf 1 januari 2010 een gespecialiseerde aanpak via 
een Lokaal Team Huiselijk Geweld (LTHG), naast een Lokaal Zorgnetwerk (LZN). De 
Krimpense aanpak is erop gericht huiselijk geweld zo snel mogelijk te stoppen en over-
dracht van geweld tussen generaties te voorkomen. 
 
Burgerparticipatie 
Activiteit 
Het Wmo beraad is zesmaal bijeen geweest en heeft drie adviezen gegeven. Het Wmo 
beraad heeft een aantal nieuwe leden geworven. 
 
Waarborgen kwaliteit en verantwoording 
Activiteit 
De voorbereiding en uitvoering van het klanttevredenheidsonderzoek (individuele voor-
zieningen) heeft, in nauw overleg met het Wmo-beraad, plaatsgevonden. 

   

 2 Uitvoeren van het programma Woonzorgzonering 2009-2010 met daarin opgenomen 

projecten gericht op het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwo-

ners van onze gemeente.  

   

  Het project BloemRijk in de Bloemenbuurt ging haar derde jaar in. De bewoners maak-

ten gebruik van de ontmoetingsruimte in het complex voor een breed scala aan activitei-

ten voor jong en oud. Ook het onderhoud van de buitenruimte is als bewonersactiviteit 



53 

opgepakt. Op 1 april trad een buurtcoach in dienst om de bewoners te steunen bij het 

opzetten van hun activiteiten, het betrekken van zo veel mogelijk bewoners en het ont-

wikkelen van een website voor uitwisseling van diensten. Het project is eigendom van 

QuaWonen. De gemeente dacht actief mee en co-financierde de buurtcoach. 

  Er werd uitvoering gegeven aan “Vertrouwd en Verzorgd Wonen” met een werkgroep 

bestaande uit zorg- & welzijnsinstellingen, de gemeente, woningcorporaties QuaWonen 

en SOR. Het project is uitgevoerd voor het gebied Rondweg Midden Wetering, waar 

QuaWonen nieuwbouw pleegt, en het gebied rond Tiendhove, waar in 2010 Het Facet 

(combi zorg-participatie-ontmoeting-brede school) is gebouwd . Met subsidie van de 

stadsregio en investeringen van de deelnemende partners is een samenwerkingsstruc-

tuur opgezet voor zelfstandig wonen met zorg thuis. Tevens is door de partners een 

multifunctioneel gebouw ontwikkeld met een gezamenlijke ontmoetingsfunctie (dorps-

plein) voor de hele omgeving. De werkgroep verrichtte een haalbaarheidsstudie naast 

de realisatie van de gebouwen, woningen en samenwerkingsafspraken tussen partijen. 

  Vanaf september 2010 is een impuls gegeven aan de open koffie-inlopen in de ontmoe-

tingscentra. Het Meldpunt organiseerde hiervoor de vrijwilligers en QuaWonen zorgde 

voor de ruimtes en de koffie. Hierdoor ontstonden er meerdere goed bezochte ontmoe-

tingsplekken, waar mensen elkaar treffen en regelmatig informatie beschikbaar is rond 

wonen, zorg, welzijn. De koffie-inlopen zijn voor een brede doelgroep, niet alleen voor 

senioren. 

   

 3 Uitvoeren van het activiteitenplan Burgerparticipatie. 

   

  In 2010 zijn door gemeente en Seniorenplatform drie nieuwsbrieven uitgegeven. Een 

daarvan ging over de aanleg van het glasvezelnetwerk en is aan alle 55+ inwoners ge-

stuurd. Ook organiseerde het Seniorenplatform 9 bijeenkomsten over glasvezel en 2 

bijeenkomsten over wonen en zorg, nu en later.  

  Leden van het  Wmo beraad en het Seniorenplatform participeerden in het project “Oog 

en Oor voor elkaar”, opgezet om invulling te geven aan prestatieveld 1 “Sociale samen-

hang en leefbaarheid” van de WMO. 
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Tabel effect- en prestatie-indicatoren 

Omschrijving E/P Bron 
Nulmeting 

(jaar) 

Streef-

waarde 

2010 

Realisatie-

waarde 

2010 

Toelichting 

Aantal geregistreerde man-
telzorgers bij het Steunpunt 
Mantelzorg 

E 
Steunpunt 
Mantelzorg 

137 
(2007) 

200 382  

Aantal deelnemers sociaal-
culturele en ontmoetingsac-
tiviteiten voor senioren 

E 
Meldpunt 

(coordinatie 
wijkcentra) 

870 
(2007) 

750 1.257 

Meer activiteiten geor-

ganiseerd dan voor-

gaande jaren. 

Aantal gebruikers van indi-
viduele voorzieningen: 
vervoer 

E SL 
871 

(2007) 
900 851 

Gedeeltelijk toewijzing 

op indicatie. 

Aantal gebruikers van indi-
viduele voorzieningen: 
rolstoel 

E SL 
344 

(2007) 
355 392 Toewijzing op indicatie. 

Aantal gebruikers van indi-
viduele voorzieningen: 
woningaanpassing 

E SL 
220 

(2007) 
230 302 Toewijzing op indicatie. 

Aantal gebruikers van indi-
viduele voorzieningen: hulp 
bij het huishouden 

E SL 
696 

(2007) 
730 764 Toewijzing op indicatie. 

% gebruikers dat genoemde 
voorzieningen een 7 of 
meer geeft 

E 
Cliënttevre-
denheidson-

derzoek 
 80 82  

Aantal themabijeenkomsten, 
panels en groepsgesprek-
ken 

P SL 
7 

(2008) 
7 3 

Workshops hebben niet 
plaatsgevonden. Het 
Wmo Beleidsplan wordt 
in 2011 opgesteld met 
bijbehorende workshops 
en bijeenkomsten. 

 

Toelichting indicatoren 

Het opstellen van het nieuwe Wmo beleidsplan is een jaar uitgesteld. In 2011 vinden er extra interac-

tieve bijeenkomsten plaats over de invulling van de Wmo. 

 

 

 

5.2 Volksgezondheid 
 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

A.  Verbetering van de gezondheid van de inwoners van Krimpen aan den IJssel en be-

scherming bieden tegen ziektes en epidemieën. 

   

  In 2010 is gestart met de bouw van het nieuwe gezondheidscentrum aan de Groenen-

daal. Het centrum biedt ruimte aan de 1
e
 lijn in één gebouw, gecombineerd met een 

nieuwe polikliniek van het IJsselland ziekenhuis en het Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Er is in 2010 projectmatig gewerkt aan de verbetering van de gezondheid van de inwo-

ners van Krimpen aan den IJssel. Daarnaast voerde de GGD taken uit in het kader van 

de Wet Publieke Gezondheid, o.a. de inspecties kinderdagverblijven en peuterspeelza-

len. Er zijn gerichte maatregelen genomen waar sprake was van gevaar voor de volks-

gezondheid via infectieziektebestrijding door de GGD en de afdeling Milieu en Hygiëne. 

In 2010 is de Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen uitgevoerd door het CJG Rijnmond en 

niet meer door de GGD vanwege de oprichting van centra voor jeugd en gezin. 

 a In 2010 is uitvoering gegeven aan de actiepunten genoemd in de Nota Volksgezondheid 

2008 -2011. Actiepunten uit de nota Volksgezondheid Krimpen aan den IJssel: 

1. Het verminderen van het percentage rokers onder jongeren 

2. Het verminderen van het gebruik van alcohol onder jongeren 

3. Het verminderen van het percentage volwassen probleemdrinkers 

4. Het terugdringen van het gebruik van (overige) genotmiddelen onder jongeren 

5. Het verminderen van overgewicht bij kinderen en jongeren 

6. Het terugdringen van de groei aantal personen met diabetes 
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7. Het vergroten van het bereik van depressiepreventie 

8. Het verbeteren van het binnenmilieu op scholen 

 b Er is zorg en begeleiding geboden, afgestemd op de jeugdige (0-19 jaar), zijn gezin en/ 

of omgeving. De gemeente investeerde in de verbetering van de samenwerking in de 

eerstelijns structuur voor jeugdigen (schoolmaatschappelijk werk, speel-o-theek, opvoe-

dingsondersteuning, Jeugdgezondheidszorg) met de inzet van een kwartiermaker CJG. 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

A. a 1. Projecten uitvoeren om alcoholgebruik van jongeren en het gebruik van (overige) 

genotmiddelen te verminderen. 

2. Projecten uitvoeren over gezonde voeding en het bevorderen van bewegen. 

3. Scholen ondersteunen die gezondheidsbeleid ontwikkelen. 

4. Bewoners ondersteunen bij het terugdringen van risicofactoren voor diabetes. 

5. Met scholen het binnenmilieu verbeteren door blijvende aandacht voor ventilatie in 

de scholen in samenwerking met o.a. de GGD Rotterdam-Rijnmond. 

6. Ondersteunen van initiatieven gericht op het gebruik of preventie van alcohol of ge-

notmiddelen. 

7. Ondersteuning bij omgaan met ingrijpende gebeurtenissen en tegengaan van de-

pressie. 

8. Inzet van een seniorenadviseur en een project vrijwilligersbezoek voor senioren met 

als doel ‘voorkomen dat zij niet meer meedoen’. 

9. Via de GGD Rotterdam-Rijnmond uitvoering geven aan de infectieziektebestrijding. 

   

  1. Voorlichting over verslavingen aan ouders van leerlingen groep 7+8 basisonderwijs 

en ouders van leerlingen VO door Bouman GGZ georganiseerd.  

2. Via de BOS impuls en de inzet van de sportmakelaar zijn kinderen en jongeren ge-

stimuleerd tot meer bewegen en sporten. Er is o.a. een training gegeven aan mede-

werkers kinderopvang en BSO om gerichter beweegactiviteiten te verzorgen in hun 

opvang. 

3. Voor de groep 55-65 jarigen is Fit Plus uitgevoerd i.s.m. Sportservice Zuid Holland 

en KDO. Een groep rondde af en een nieuwe groep startte in oktober met het pro-

gramma. 

4. In 2010 is gestart met een voorlichtingsproject aan specifieke doelgroepen met een 

kerkelijke achtergrond over verslaving door De Hoop GGZ. Er is een training ver-

zorgd voor het kader van de jeugdgroepen van een van de kerken. 

5. Drie basisscholen en een VO-school voerden het programma Gezonde School en 

genotmiddelen uit, dat is aangeboden door de GGD. 

6. De gemeente legde contacten met de 1
e
 lijn gezondheidzorg, die van start ging met 

een obesitas aanpak met verschillende disciplines. 

7. Er is geïnvesteerd in groepsactiviteiten vanuit collectieve preventie GGZ zoals as-

sertiviteit, overgang basisschool naar VO, preventie depressie bij scholieren en op-

zet van een verhalenproject vanuit thuiszorgorganisatie De Zellingen. Ook zijn er 

sociale vaardigheidstrainingen voor de jeugd uitgevoerd vanuit het CJG. 

8. De seniorenadviseur, werkzaam bij het Meldpunt en het project signalerend huisbe-

zoek hebben veel senioren bezocht en gewerkt aan gerichte doorverwijzing bij het 

ontdekken van ernstige problematiek.  

9. De organisatie MEE hield spreekuur voor mensen met beperkingen met als doel hen 

naar geschikte voorzieningen te verwijzen. 

10. Het Meldpunt en de vrijwilligersorganisaties verzorgden verschillende vormen van 

steun en diensten om kwetsbare bewoners te ondersteunen, zoals regelen van ver-

voer, huisbezoek, hulp bij invullen belasting enz. Ook vervult de nieuwe open inloop 

Plus (ex-AWBZ begeleiding klanten) een belangrijke rol voor de groep, die deze in-

loop bezoekt als steun en dagvulling.  

11. Het project verbetering binnenmilieu scholen en kinderdagverblijven, dat is gericht 
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op advisering bij verbetering van de luchtkwaliteit in klas- en verblijfslokalen, is door 

de GGD afdeling Milieu en Hygiëne uitgevoerd in samenhang met de regeling verbe-

tering binnenmilieu primair onderwijs, waarmee de schoolbesturen konden investe-

ren in verbeteringen aan de ventilatie. Alle scholen participeerden in het GGD pro-

ject. 

12. De vaccinatiecampagnes voor de jeugd zijn in 2010 uitgevoerd door het CJG Rijn-

mond; zij namen deze taak over van de GGD Rotterdam. De overige taken op het 

gebied van de Infectieziektenbestrijding voerde de GGD Rotterdam uit voor Krim-

pense inwoners. 

   

 b 1. Via de Vierstroom uitvoering geven aan de jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar. 

2. Via de GGD Rotterdam-Rijnmond uitvoering geven aan de jeugdgezondheidszorg 4 

tot 19 jaar.  

3. Met de partners verder vormgeven en implementeren van het Centrum Jeugd en 

Gezin, inclusief tijdelijke huisvesting (nieuw beleid 5-6) 

4. Realiseren van de invoering van het Elektronisch Kinddossier (EKD) in de jeugdge-

zondheidszorg (nieuw beleid 5-7). 

   

  1. Door de Vierstroom is uitvoering geven aan de jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar. 

2. Door het CJG Rijnmond is de jeugdgezondheidszorg 4 tot 19 jaar uitgevoerd.  

3. Krimpen participeerde in het Ambtelijk Overleg Jeugd en het Portefeuilleoverleg 

Jeugdzorg, dat zich bezig hield met de randvoorwaarden voor invulling van de Cen-

tra voor jeugd in de regiogemeenten. 

   

 

Tabel effect- en prestatie-indicatoren 

Omschrijving E/P Bron 
Nulmeting 

(jaar) 

Streef-

waarde 

2010 

Realisatie-

waarde 

2010 

Toelichting 

% kleuters met overgewicht E 
Jeugdmonitor 

Rotterdam 
14,5 

(2005) 
12 -- Gegevens niet bekend. 

% brugklassers dat ooit 
heeft gerookt 

E 
Jeugdmonitor 

Rotterdam 
6 

(2007) 
5 -- Gegevens niet bekend. 

% kinderen/jongeren dat na 
het volgen van een begelei-
dingsprogramma gelijkblij-
vend of verminderd gewicht 
hebben. 

E 
Evaluatie 

begeleidings-
programma 

82 
(2007) 

90 -- 
Programma is in 2010 

niet uitgevoerd. 
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Programma 6 Werk en Inkomen 
 

Missie 

De gemeente heeft een zorgplicht voor de 
burgers. Iedereen kan in de situatie komen 
dat hij of zij niet meer in het eigen levenson-
derhoud kan voorzien en daarom afhankelijk 
wordt van een (tijdelijke) financiële onder-
steuning. Door het bevorderen van actieve deelname aan de Krimpense samenleving wordt getracht 
deze personen te helpen om zo snel mogelijk (weer) op eigen benen te staan.  
 
Elke inwoner moet in staat gesteld worden om naar vermogen te participeren in de samenleving. 
Voor veel mensen gaat dat vanzelf, maar soms lukt dat niet op eigen kracht. In dat geval kunnen 
inwoners rekenen op ondersteuning door middel van verschillende voorzieningen op gebied van 
(re)integratie en educatie waarbij maatwerk en flexibiliteit de leidende principes zijn.  
 

 

6.1 Werk 
 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

A.  Werkzoekenden in Krimpen aan den IJssel stromen op een efficiënte (kortste route) en 

effectieve (duurzame) wijze uit de bijstand.  

   

  Het aantal cliënten met een uitkering levensonderhoud is aanzienlijk toegenomen. 

31-12-2009: 266 cliënten 

31-12-2010: 321 cliënten 

De toename van het cliëntenbestand is bijna volledig toe te schrijven aan de toename 

van het aantal aanvragen door jongeren voor een WIJ-uitkering (Wet Investeren in Jon-

geren). Dit is een landelijke tendens.  

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

A. 1 Uitvoering geven aan de geformuleerde doelstellingen op het gebied van werk.  

   

  Hieraan is regulier uitvoering gegeven. 

   

 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

B.  Jongeren krijgen een passend werkleeraanbod en indien nodig een inkomensvoorzie-

ning.  

   

  Hieraan is uitvoering gegeven. 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

B. 1 Zorgdragen voor een passend werkleeraanbod voor jongeren.  

   

  Hieraan is uitvoering gegeven. 

   

 

Kaderstellende beleidsnota’s  

a. Beleidsnota Wet participatiebudget 2009 

b. Nota Stimulering Zelfredzaamheid en On-

dersteuning Minima 2008 
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Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

C.  Afname van de instroom van nieuwe klanten. 

   

  Instroom 2009: 119 

Instroom 2010: 174 

De toename van de instroom is bijna volledig toe te schrijven aan de toename van het 

aantal aanvragen door jongeren voor een WIJ-uitkering. Dit is een landelijke tendens. 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

C. 1 Toepassen van diagnosegesprekken Work First (werkintake) in samenspraak met het 

UWV werkbedrijf. 

Op basis van het principe “werk boven inkomen” wordt aan potentiële bijstandsgerech-

tigden uitleg gegeven over welke arbeidsverplichtingen zij hebben. 

  Toelichting: 

Uit hoofde van de Wet werk en bijstand (WWB) hanteert de afdeling Samenleving diver-

se instrumenten om uiting te geven aan een evenwichtig re-integratiebeleid. Een van de 

belangrijke pijlers onder het beleid is de beproefde methodiek Work First. Work First 

wordt uitgevoerd in samenspraak met het UWV werkbedrijf. 

   

  Hieraan is uitvoering gegeven middels gesprekken op locatie UWV Werkbedrijf IJssel-

gemeenten. 

   

 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

D.  Toename van uitstroom van (zowel oude als nieuwe) klanten. 

   

  Uitstroom 2009: 85 

Uitstroom 2010: 119 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

D. 1 Het toeleiden van (zowel nieuwe als oude) bijstandsgerechtigden naar de reguliere ar-

beidsmarkt via de methodiek Work First. Bij Work First wordt alle energie ingezet om 

werklozen zo min mogelijk afstand tot de arbeidsmarkt te laten krijgen en zo snel moge-

lijk weer aan een reguliere baan te helpen. Klanten krijgen direct werk, of anders een 

training of traject in combinatie met werk aangeboden. 

   

  Hieraan is uitvoering gegeven via het aanbieden van een betaalde baan bij Promen of 

het direct aanbieden van een opleidingstraject.  

   

 2 Indien reguliere arbeid niet mogelijk blijkt, bestaat de mogelijkheid om een gesubsidieer-

de baan aan te bieden via een loonkostensubsidie. 

   

  Hieraan is o.a. uitvoering gegeven middels het aanbieden van betaalde banen bij Pro-

men. Daarnaast zijn via loonkostensubsidies ook werkplekken bij reguliere werkgevers 

gerealiseerd.  

   

 3 Het aanbieden van individuele trajectplannen (re-integratie). 

   

  In samenwerking met de ketenpartners is hieraan uitvoering gegeven. Ook zijn diverse 

opleidingstrajecten aan cliënten aangeboden. 
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 4 Het aanbieden en begeleiden naar sociale activering als volwaardig reactiveringinstru-

ment. 

   

  Door te investeren in vrijwilligerswerk bij ondermeer lokale zorgcentra wordt hieraan 

uitvoering gegeven.  

   

 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

E.  Efficiënte inzet van voorzieningen in kader van de WEB en WI. 

   

  Betreffende voorzieningen zijn aan de doelgroep aangeboden. 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

E. 1 Aandacht besteden aan de bekendheid van voorzieningen zowel intern als extern.  

   

  Hieraan is uitvoering gegeven.  

   

 2 Tweemaal per jaar een wervingsactie opzetten. 

   

  Hieraan is uitvoering gegeven.  

   

 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

F.  Een snellere toeleiding van WSW-geïndiceerden. 

   

  Hieraan is uitvoering gegeven.  

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

F. 1 Het aanbieden van een voorfinancieringstraject (opstapbaan) aan mensen op de wacht-

lijst WSW met een Wwb-uitkering. 

   

  Hieraan is uitvoering gegeven.  

   

 

Tabel effect- en prestatie-indicatoren 

Omschrijving E/P Bron 
Nulmeting 

(jaar) 

Streef-

waarde 

2010 

Realisatie-

waarde 

2010 

Toelichting 

Aantal cliënten dat door 
toepassing methodiek Work 
First niet in de bijstand 
instroomt 

E SL 
15 

(2007) 
15 22  

Aantal cliënten dat middels 
inzet re-integratie instru-
mentarium uit de bijstand 
stroomt 

E SL 
10 

(2007) 
20 22  

Aantal afgesloten traject-
plannen  
re-integratie 

P SL 
63 

(2007) 
40 -- 

Er worden geen traject-

plannen meer afgeslo-

ten, het is nu een meer 

individuele aanpak zoals 

sporenindeling en bege-

leiding naar werk e.d.. 

Aantal afgesloten traject-
plannen reactivering (socia-
le activering) 

P SL 
20 

(2007) 
20 16  
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6.2 Inkomen 
 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

A.  Aan bijstandsgerechtigden wordt klantgericht en rechtmatig algemene bijstand verstrekt. 

   

  Het aantal cliënten met een uitkering levensonderhoud is aanzienlijk toegenomen. 

31-12-2009: 266 cliënten 

31-12-2010: 321 cliënten 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

A. 1 Uitvoering geven aan de geformuleerde doelstellingen op het gebied van inkomenson-

dersteuning. 

   

  De wettelijke taken worden uitgevoerd. 

   

 2 Periodieke (bij) scholing van de klantmanagers op het gebied van klantgerichte dienst-

verlening. Klantgerichtheid houdt in het verrichten van onderzoek naar wensen of be-

hoeften van klanten/gebruikers en het hiernaar handelen. Kernwoorden zijn: inlevings-

vermogen, anticiperen en hulpvaardig. Streven is minimaal 2 keer per jaar een specifie-

ke training/scholing te verzorgen. 

   

  In samenwerking met bureau Langhenkel heeft (bij)scholing plaatsgevonden. 

   

 3 Het bewaken van de doorlooptijden van de aanvragen algemene bijstand (in relatie tot 

het rechtmatig verstrekken van algemene bijstand). 

   

  Via maandelijkse rapportages worden de afhandelingstermijnen van ingediende aanvra-

gen bewaakt. 

   

 4 Het inrichten van een gedegen poortwachtersfunctie bij zowel claimbeoordeling (vast-

stellen recht op algemene bijstand) als tijdens regulier proces middels toepassing van de 

methodiek hoogwaardig handhaven. De poortwachtersfunctie is gericht op het zodanig 

inrichten van het (aanvraag)proces dat algemene bijstand rechtmatig wordt verstrekt. 

Hoogwaardig handhaven is een methodiek die ervoor zorgt dat er alleen bijstand wordt 

verstrekt aan degenen die er daadwerkelijk recht op hebben. Dit wordt gerealiseerd door 

snel en adequaat (mogelijke) fraude te herkennen en op te lossen. 

   

  Onze gemeente neemt deel aan de intake bij het UWV Werkbedrijf. Dit beperkt nadruk-

kelijk het aantal aanvragen voor bijstand in de kosten van levensonderhoud. Aan hoog-

waardig handhaven wordt regulier uitvoering gegeven. Fraudebestrijding vindt plaats 

door middel van de inzet van Suwinet, Inlichtingenbureau, etc. Verder vindt ondersteu-

ning plaats op het gebied van fraudeonderzoeken door een Sociaal Rechercheur van 

ABO Rotterdam.   

   

 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

B.  Aan jongeren van 18 tot 27 jaar wordt indien noodzakelijk een inkomensvoorziening 

verstrekt.  

   

  Aantal WIJ-ers 2009: 11 

Aantal WIJ-ers 2010: 52 

   

   



61 

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

B. 1 Uitvoering geven aan de geformuleerde doelstellingen op het gebied van inkomenson-

dersteuning. 

   

  Hieraan is uitvoering gegeven. De wettelijke taken zijn uitgevoerd. 

   

 2 Klantmanagers deskundigheidsbevordering aanbieden op het gebied van de WIJ. 

   

  Klantmanagers hebben aanvullende scholing gekregen door het bureau Langhenkel. 

   

 

Tabel effect- en prestatie-indicatoren 

Omschrijving E/P Bron 
Nulmeting 

(jaar) 

Streef-

waarde 

2010 

Realisatie-

waarde 

2010 

Toelichting 

Aantal gebruikers Ioaw/az 
en WWB (periodiek levens-
onderhoud) 

P SL 
409 

(2007) 
440 426  

Aantal afgewerkte fraude-
signalen (grijs en zwart) 

P SL 
16 

(2007) 
10 12  

Aantal beëindigde uitkerin-
gen middels toepassing 
methodiek hoogwaardig 
handhaven 

P SL 
7 

(2007) 
5 6  

% bijstandsdichtheid per 31 
december (gemeente Krim-
pen aan den IJssel) 

E SL 
1,23 

(2007) 
1,20 1,12  

 

 

 

6.3 Minima 
 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

A.  Het stimuleren van zelfredzaamheid en inkomensondersteuning op maat van minima. 

   

  Ook in 2010 is hier verder uitvoering aangegeven op basis van de Nota Stimulering Zelf-

redzaamheid en ondersteuning minima.  

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

A. 1 Uitvoering geven aan de nota stimulering zelfredzaamheid en ondersteuning minima.  

Speerpunten binnen deze nota zijn: doelgroepen: ouderen, gezinnen met (jonge) kinderen 

en chronisch zieken en gehandicapten alsmede inwoners die behoefte hebben aan schuld

hulpverlening. 

   

  Hieraan is regulier uitvoering gegeven.  

   

 2 Het uitbreiden van de Schuldhulpverlening (nieuw beleid 6-1). 

   

  Vanaf augustus 2010 is er een klantmanager aangesteld die zich specifiek bezighoudt 

met schuldhulpverlening. Verder is de gemeente voor wat betreft schuldhulpverlening 

meer taken gaan uitvoeren. Dit heeft o.a. tot gevolg gehad dat het aantal cliënten dat 

een beroep dat op de gemeente voor ondersteuning bij schulden aanzienlijk is gestegen.  
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Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

B.  Het verstrekken van uitkeringen bijzondere bijstand en overige voorzieningen voor de 

minima (o.a. voorzieningenfonds en langdurigheidstoeslag). 

   

  Voortzetting van het reeds in 2008 ingezette (ruimhartiger) beleid. 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

B. 1 Voorlichting geven over beschikbare regelingen voor minima. 

   

  Hieraan is uitvoering gegeven.  

   

 2 Toezenden van de voorlichtingsfolder “Hoe zit het met de regelingen voor mensen met 

een minimum inkomen?” aan alle cliënten en betrokken instellingen. 

   

  Dit is uitgevoerd.  

   

 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

C.  Het terugdringen van het ondergebruik van voorzieningen voor de doelgroep minima. 

   

  Informatieverstrekking is verder verbeterd. En er heeft een screening van het bestand 

plaatsgevonden van klanten die nog geen gebruik maken van de ondersteunende rege-

lingen.  

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

C. 1 Het geven van goede en actuele voorlichting over voorzieningen voor minima door een 

periodieke update van voorlichtingsmateriaal en informatieverstrekking door en met hulp 

van de formulierengroep. 

   

  Hieraan is uitvoering gegeven.  

   

 2 Het bevorderen van samenwerking en het ontplooien van nieuwe initiatieven in de keten, 

door onder andere een verdere uitbouw van een aantal bilaterale contacten met een 

aantal partners binnen de “keten” van armoedebestrijding (Voedselbank, Formulieren-

groep, Diaconieën, Flanderijn en de Stichting de Zellingen). 

   

  In 2010 is een armoedeconferentie georganiseerd in samenwerking met de European 

Anti Poverty Network. Hieraan hebben alle maatschappelijke partners deelgenomen.  

   

 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

D.  Het stimuleren van gebruik van beschikbare educatieve voorzieningen WEB en WI. 

   

  Hieraan is regulier uitvoering gegeven.  

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

D. 1 Bekendheid geven aan de voorzieningen en organiseren van cursussen Nederlands en 

budgetteren aan o.a. laaggeletterden en minima. 

   

  Hieraan is uitvoering gegeven in samenwerking met ROC Zadkine. Hiertoe is o.a. de 

alfabetiseringsweek georganiseerd.  
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Tabel effect- en prestatie-indicatoren 

Omschrijving E/P Bron 
Nulmeting 

(jaar) 

Streef-

waarde 

2010 

Realisatie-

waarde 

2010 

Toelichting 

Aantal gebruikers bijzonde-
re bijstand 

P SL 
212 

(2007) 
240 296 

Toename cliënten als 

gevolg van conjunctuur. 

Aantal gebruikers ziektekos-
tenpakketten 

P SL 
496 

(2007) 
450 398  

Aantal gebruikers voorzie-
ningenfonds 

P SL 
143 

(2007) 
190 373 

Meer verstrekkingen met 

een lagere gemiddelde 

uitkering. €117,77 in 

2009 tegen €103,30 in 

2010 

Aantal gebruikers langdu-
righeidstoeslag voor perso-
nen jonger dan 65 jaar 

P SL 
131 

(2007) 
130 159 

Conform de verwachting 

voor de komende jaren. 

Aantal afgesloten trajecten 
schuldhulpverlening 

P SL 
10 

(2007) 
25 40  
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Programma 7 Beheer Buitenruimte  
 

Missie 

De kwaliteit van de buitenruimte bepaalt in 

belangrijke mate het woon- en leefklimaat. 

De gemeente Krimpen aan den IJssel wil 

haar inwoners een goed ingerichte én on-

derhouden buitenruimte bieden, waar het 

plezierig en veilig toeven is. Als gevolg van 

de slechte bodemgesteldheid is het beheer 

van die buitenruimte in onze gemeente ech-

ter geen gemakkelijke opgave. Bovendien 

moet ook met andere thema’s, zoals veilig-

heid, mobiliteit en duurzaamheid rekening worden gehouden. Het beleid is erop gericht om de bui-

tenruimte kwaliteitsgericht en kostenbewust te beheren en onderhouden, waarbij de dienstverlening 

aan de burger centraal staat. 

 

 

7.1 Wegen 
 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

A.  Een goed functionerend wegenstelsel (inclusief reiniging en gladheidbestrijding) met het  

oog op bereikbaarheid (zie programma 8) en veiligheid (zie programma 2). 

   

  De gemeente heeft in 2010 het rapportcijfer 6,7 gekregen voor het onderhoud van 

(doorgaande) wegen en fietspaden en het rapportcijfer 6,5 voor het onderhoud van we-

gen, paden en plaintjes in de buurt. Deze cijfers liggen beide 0,1 punt lager dan het ge-

middelde rapportcijfer in gemeentes met een vergelijkbaar inwonertal. 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

A. 1 Uitvoeren van het herstraatprogramma 2010; hierin worden maatregelen uit ‘Duurzaam 

Veilig’ meegenomen. 

   

  Uitgevoerd, o.a. Zwanenkade, van Eijcklaan, Stevenaak-Gipskruid eo en de Vroedschap 

eo. 

   

 2 Opstellen van het herstraatprogramma 2011 t/m 2020 in relatie met het Integraal Kwali-

teitsplan Buitenruimte. 

   

  Uitgevoerd, geen bijzonderheden. 

   

 3 Uitvoeren van het Integraal Kwaliteitsplan Buitenruimte. 

   

  De voorgestelde werkzaamheden in het kader van het integraal kwaliteitsplan buiten-

ruimte zijn uitgevoerd (o.a. Noorderstraat, trouwplein, Kortlandstraat). 

   

  Verder is regulier uitvoering gegeven aan het onderhoud. Gladheidsbestrijding had in 

2010 alle aandacht ivm twee winterperioden met veel sneeuwval en gladheid.  

Verder is veel aandacht gegeven aan de uitvoering van het fietsstructuurplan (o.a. Mid-

denwtering en Noorderstraat). 

 

Kaderstellende beleidsnota’s  

a. Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte (2007) 

b. Fietsstructuurplan (2009) 

c. Stedelijk Waterplan 2005-2015 (2004) 

d. Lange termijnvisie rioolvervanging  (2006) 

e. Gemeentelijk Rioleringsplan  (2008-2013) 

f. Herstratings- en rioleringsplanning  (2010-2019) 

g. Groenstructuurplan (2010) 

h. Groenbeleids- en beheerplan (2010) 
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Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

B.  Een veilige en energiezuinige openbare verlichting. 

 a Openbare verlichting die voldoet aan de eisen van de NPR 13201 en het Politiekeur-

merk Veilig Wonen. 

 b Energiezuinige openbare verlichting die bijdraagt aan de landelijke reductie van de CO2-

uitstoot. 

   

  Bij herstraat- en nieuwbouw projecten wordt het verlichtingsplan overeenkomstig de bij a 

genoemde eisen uitgevoerd. 

  CO2 reductie heeft alle aandacht, bijv. LED-verlichting Industrieweg en dimmen. 

  Voor de openbare verlichting in de buurt wordt het rapportcijfer 7,3 gegeven. Dat is 

exact gelijk aan het gemiddelde en iets lager (0,1 punt) dan het cijfer in 2006. 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

B. 1 Vervangen van verouderde en onveilige lichtmasten. 

   

  Hieraan is regulier uitvoering gegeven. Bij herstraat- en nieuwbouw projecten is door-

gaans een eigen net aangelegd. 

   

 2 Vervangen van oude armaturen en lampen door energiezuiniger exemplaren; ook bij 

nieuwe aanleg toepassen van energiezuinige verlichting.  

   

  Industrieweg (LED-verlichting). 

   

 3 Een hoger verlichtingsniveau conform het Integraal Kwaliteitsplan Buitenruimte. 

   

  Vervanging lichtmasten Raadhuisplein, Steenbakkerstraat en Kortlandstraa.t 

   

 

Tabel effect- en prestatie-indicatoren 

Omschrijving E/P Bron 
Nulmeting 

(jaar) 

Streef-

waarde 

2010 

Realisatie-

waarde 

2010 

Toelichting 

% meldingen m.b.t. de 
buitenruimte dat binnen de 
normtijd afgehandeld wordt 

P 
Meldingenbe-

stand 
70 

(2007) 
95 78 

Streefwaarde van 95% 

is onnodig hoog; de 

echte spoedgevallen 

worden altijd opgepakt. 

Rapportcijfer over totaal-
beeld van de verharding 

E 
Staat van de 

gemeente 
5,7 

(2006) 
6,3 6,2  

% energiebesparing door 
zuiniger lampen en armatu-
ren 

E 
Eigen ener-
giegegevens 

0 
(2007) 

3,93 3,54 

Gezien de keuze voor 

het Politiekeurmerk 

Veilig Wonen staat het 

halen van deze streef-

waarden onder druk 
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7.2 Water 
 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

A.  Een goed functionerend rioolstelsel met het oog op de volksgezondheid en een goede 

kwaliteit van het oppervlaktewater (conform de nieuwe regelgeving uit 2007).  

   

  Er vinden steeds minder overstorten van het riool plaats, door het meer afkoppelen van 

verhard oppervlak. 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

A. 1 Uitvoeren van het rioleringsprogramma (onderdeel herstraatprogramma; tevens relatie 

met Stedelijk Waterplan), waarbij het streven is om uiteindelijk ca 20% van het verharde 

(straat-)oppervlakte afgekoppeld te hebben. 

   

  Afkoppelen is een doorgaande activiteit, ondanks het feit dat er aan de basisinspanning 

voor verbetering van het rioolstelsel wordt voldaan. 

   

 2 Monitoren van de grondwaterstanden. 

   

  Er zijn 36 meetpunten verspreid over de gemeente. Deze zijn maandelijks gemeten. Van 

de meetgegevens wordt 1x per jaar een rapportage opgesteld.  

   

 3 Uitvoeren van het meetplan riolering met het oog op riooloverstorten op het oppervlak-

tewater. 

   

  In 2010 is verder gegaan met de monitoring van riooloverstorten.  

   

 4 Meedoen aan de Benchmark Rioleringszorg 2010. 

   

  Dit is uitgevoerd (zie B&W / Raadsadvies). Onze gemeente scoorde (zeer) goed. 

   

 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

B.  Verbetering kwaliteit en belevingswaarde van het oppervlaktewater in Krimpen: 

  Vergroting van het wateroppervlakte als berging voor neerslag en het op diepte houden 

van de watergangen; hierdoor wordt tevens de kwaliteit van het water verbeterd.  

  Aantrekkelijke waterpartijen met natuurvriendelijke oevers. 

   

  Bij het graven van extra water zijn de oevers veelal ingericht als natuurvriendelijke oe-

vers.  

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

B. 1 Uitvoeren van het Stedelijk Waterplan.  

   

  Het jaar 2010 is met name gebruikt om de uitgevoerde maatregelen (2005-2010) te eva-

lueren en het Stedelijk Waterplan te herijken. De evaluatie en herijking wordt medio 

2011 afgerond. 
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Tabel effect- en prestatie-indicatoren 

Omschrijving E/P Bron 
Nulmeting 

(jaar) 

Streef-

waarde 

2010 

Realisatie-

waarde 

2010 

Toelichting 

% van verhard (gemeente-
lijk) oppervlak dat van riool 
afgekoppeld is 

P 
GRP 2008 t/m 

2013 
16 

(2008) 
18,4 21,08  

Aantal m1 natuurvriendelijke 
oevers 

P 
Stedelijk 

Waterplan 
950 

(2006) 
3.000 4.656 

Streefwaarde voor 2013 

is inmiddels ruimschoots 

gehaald. 

 

 

 

7.3 Groen 
 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

A.  Een buitenruimte die mede door het groen leefbaar is en een goede belevingswaarde  

heeft: 

 a Handhaving/verbetering kwaliteit en duurzaamheid van het groen (conform het Integraal 

Kwaliteitsplan Buitenruimte). 

 b Groen met voldoende sierwaarde en variatie met het oog op de belevingswaarde van de 

buitenruimte. 

   

  Overeenkomstig het kwaliteitsplan buitenruimte is een gedeelte van het groen op beeld-

kwaliteit onderhouden (niveau basis en hoog). Met name bij vervangingen in verband 

met herstraatprojecten of nieuwe werken, is nadrukkelijk rekening gehouden met de 

sierwaarde en variatie (belevingswaarde). 

  Het rapportcijfer voor het onderhoud van het openbaar groen bedraagt eem 6,6. dat is 

0,2 punt lager dan het gemiddelde in de inwonercategorie 25-50.000. 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

A. 1 Uitvoeren van het groencontract. 

   

  De werkzaamheden binnen het groencontract zijn uitgevoerd. 

   

 2 Uitvoeren van het groenbeleidsplan. 

   

  Groenonderhoud, maar ook vervangingen etc zijn overeenkomstig de beleidsplannen 

uitgevoerd. 

   

 3 Uitvoeren VTA inspecties (Visual Tree Assessment) aan bomen. 

   

  VTA-inspecties en nader onderzoek zijn uitgevoerd. 

   

 4 Toepassen DOB-methode (Duurzaam Onkruid Beheer) bij onkruidbestrijding op verhar-

dingen.  

   

  De onkruidbestrijding op verharding is volgens de DOB-methode uitgevoerd. Dit jaar 

voor het eerst op beeldkwaliteit  (in plaats van frequentie) volgens het Integraal Kwali-

teitsplan Buitenruimte. 
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Tabel effect- en prestatie-indicatoren 

Omschrijving E/P Bron 
Nulmeting 

(jaar) 

Streef-

waarde 

2010 

Realisatie-

waarde 

2010 

Toelichting 

Rapportcijfer inwoners 
m.b.t. tevredenheid open-
baar groen 

E 
Staat v.d. 
gemeente 

6,8 
(2006) 

6,9 -- Niet bekend 

 

 

 

7.4 Speelplaatsen 
 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

A.  Voldoende en veilige speelplaatsen in de openbare ruimte. 

   

  Het rapportcijfer voor speelplekken in de buurt bedraagt een 6,7. Dat is gelijk aan de 

nulmeting in 2006 en het gemiddelde van de benchmark. 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

A. 1 Vervangen van verouderde toestellen; het controleren en onderhouden van alle speel-

plaatsen en –toestellen. 

   

  In 2010 zijn ongeveer 8 toestellen vervangen. Het controleren en onderhouden van de 

speelplaatsen is een doorlopende activiteit.  

   

 2 Het jaarlijks door derden laten inspecteren van alle speeltoestellen (450 st. in 2009). 

   

  In 2010 zijn alle speeltoestellen twee keer gekeurd door een extern bureau.  

   

 

Tabel effect- en prestatie-indicatoren 

Omschrijving E/P Bron 
Nulmeting 

(jaar) 

Streef-

waarde 

2010 

Realisatie-

waarde 

2010 

Toelichting 

% goedgekeurde speeltoe-
stellen 

P 
Veiligheids-

keuring 
80 

(2007) 
90 90  

 

 

 

7.5 Afval 
 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

A.  Stimulering afvalpreventie en hergebruik van huishoudelijk afval: 

 a Gescheiden inzameling van huishoudelijk afval, waarbij de scheidingsnorm van Senter 

Novem voor stedelijkheidsklasse 2 wordt nagestreefd. 

 b Voortzetting van de inzameling van kunststofafval ook bij de hoogbouw, nadat daar me-

dio 2009 bij de laagbouw mee gestart is.  

   

  Ad a: In 2010 is het niet gelukt te voldoen aan de scheidingsnorm. De NV MAK zal ver-

beterpunten aangeven om tot een betere afvalscheiding te komen. 

Het contract met van Gansewinkel is in 2010 verlengd.  

  Ad b: Dit is uitgevoerd. Samen met de NV MAK wordt in 2011 een evaluatierapport op-

gesteld. N.a.v. dit rapport eventueel bijstelling indien nodig/wenselijk.  
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Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

A. 1 Monitoren van de gescheiden inzameling met als doel zicht te krijgen op de mate van 

preventie en hergebruik. 

   

  Van 2010 geen gegevens beschikbaar. In het voorjaar van 2011 komt er een sorteer-

analyse van het afval en de NV MAK wordt gevraagd mee te doen aan een benchmark 

afvalscheiding.  

  Het rapportcijfer voor de afvalinzameling bedraagt een 7,6. Het gemiddelde van de ben-

chmark is 7,7. in 2006 scoorden we een 7,5. 

  Het rapportcijfer voor het schoonhouden van de buurt bedraagt een 6,7. Dat is 0,1 punt 

hoger dan de benchmark en de nulmeting in 2006. 

   

 

Tabel effect- en prestatie-indicatoren 

Omschrijving E/P Bron 
Nulmeting 

(jaar) 

Streef-

waarde 

2010 

Realisatie-

waarde 

2010 

Toelichting 

Aantal kilogrammen oud 
papier per inwoner 

P NV MAK 
66 

(2007) 
75 62  

% gescheiden ingezameld 
afval 

E NV MAK 
40 

(2007) 
48 32 

Door de wijze van afval-

inzameling is het halen 

van de landelijke norm 

niet mogelijk.   

Aantal kilogrammen huis-
houdelijk (rest-)afval per 
inwoner 

P NV MAK 
343 

(2007) 
325 335  
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Programma 8 Duurzaam wonen en werken 
 

Missie 

De gemeente Krimpen aan den IJssel is door 

haar unieke ligging een plezierige gemeente 

om te wonen, werken en recreëren. De ge-

meente biedt haar inwoners verschillende 

aantrekkelijke woonmilieus en voldoende 

mogelijkheden om in de gemeente te werken. 

De bereikbaarheid van het grootstedelijk ge-

bied en de Krimpenerwaard wordt gegaran-

deerd. Bij de verdere ontwikkeling van de 

gemeente is het thema duurzaamheid rich-

tinggevend. 

 

 

8.1 Duurzaamheid 
 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

A.  Milieuproblemen worden zoveel mogelijk voorkomen en/of in het hier en nu opgelost in 

plaats van ze door te schuiven naar elders of naar later. 

  In de Duurzaamheidsvisie staan concrete doelstellingen vermeld voor: 

• de thema’s energie, groen en water, verkeer en vervoer, luchtkwaliteit, geluid, 

bodem, afval, externe veiligheid en duurzaam bouwen; 

• de doelgroepen bedrijven en gemeentelijke organisatie; 

• communicatie. 

   

  Bij de beslissingen die we nemen houden we rekening met de gevolgen voor het milieu, 

de natuur en de sociale veiligheid. Duurzaamheid is het uitgangspunt in alle beleidsvel-

den en heeft steeds meer een plaats gekregen in de beginfase van beleidsvorming en/of 

nieuwe ontwikkelingen. Dit is concreet terug te zien bij de diverse thema’s in de pro-

gramma’s 2, 7 en 8. In 2010 is er een start gemaakt met het verbeteren van de commu-

nicatie. Dit wordt voorgezet in 2011. 

   

   

 

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

A.  Wij nemen verantwoordelijkheid voor de keuzes uit de Duurzaamheidsvisie en verwach-

ten dat organisaties en mensen waarmee we samenwerken hetzelfde zullen doen. 

 1 De strategie luidt meer concreet als volgt: 

• duurzaamheid is het uitgangspunt in alle beleidsvelden; 

• vooral daar inzetten, waar je als gemeente de meeste invloed hebt; 

• samenwerken met alle partners, binnen en buiten de gemeente; 

• zelf een voorbeeldfunctie vervullen; 

• het instrument communicatie wordt gericht ingezet. 

   

  De strategie is uitgevoerd door andere ander de volgende acties (een completer beeld 

wordt geschetst in de monitor die in de eerste helft van 2011 aangeboden wordt): 

• opwekken duurzame energie uit gemeentelijk snoei- en rooihout;  

• aanschaf eerste elektrische voertuig voor de handveegdienst;  

• deelname aan de Cursus Duurzaam Ondernemen; 

• invullen milieubarometer voor gemeentehuis; 

• aanstellen gemeentelijke klimaatcoördinator; 

Kaderstellende beleidsnota’s 

a. Structuurvisie ‘Ruimte voor ontwikkeling’ (2004) 

b. Centrumvisie (2006) 

c. Voortgangsrapportage herontwikkeling Storm-

polder (2 juni 2009) 

d. Duurzaamheidsvisie (2008) 

e. Woonvisie (2009) 

f. Fietsstructuurplan (2009) 

g. Uitvoeringscontract Hollandse IJssel 1999-2010 
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• prestatieafspraken met Qua wonen deels gericht op duurzaamheid; 

• deelname Energieloket Stadsregio; 

• beleid voor verduurzaming van de openbare verlichting; 

• uitgeven van een Duurzaamheids katern in de Klinker. 

   

 2 In de Duurzaamheidsvisie staan de concrete activiteiten in een meerjarenprogramma 

uitgewerkt. 

   

  In de raadsvergadering van februari 2010 hebben wij een integrale monitor gepresen-

teerd. De tweede monitor hebben wij in voorbereiding en bieden wij voor de zomerva-

kantie aan. 

   

 3 Actualisatie bestemmingsplannen (nieuw beleid). 

   

  Het concept voorontwerp voor Langeland is in november in twee inloopbijeenkomsten 

gepresenteerd. De reacties van bewoners en officiële instanties worden nu verwerkt, 

waarna dit jaar het formele proces van vaststelling zal starten.  

Ten behoeve van de bestemmingsplannen Kortland, Lansingh-Zuid en Stormpolder is 

een Plan van Aanpak vastgesteld. Daaraan wordt uitvoering gegeven door het ontwikke-

len van een detailhandelsvisie, een geluidruimteverdeelplan en beleid voor archeologie 

en erfgoed. 

   

 4 Saneren en herinrichten van zellingen langs de Hollandsche IJssel (Baai van Krimpen, 

Hof van IJssel, Van Duijvendijk). 

   

  Baai van Krimpen staat ten onrechte nog genoemd. De herinrichting van deze locatie is 

in 2008 al afgerond. Voor de projecten Hof van IJssel en Van Duijvendijk zie onder 8.3. 

   

 

Tabel effect- en prestatie-indicatoren 

Omschrijving E/P Bron 
Nulmeting 

(jaar) 

Streef-

waarde 

2010 

Realisatie-

waarde 

2010 

Toelichting 

% woningvoorraad met EPC 
van 0,6 

E Gemeente 
0 

(2006) 
1 0 

Verscherping EPC zoals 
verwoord in de duur-
zaamheidsvisie is pas in 
2009 ingegaan, die 
woningen worden op z’n 
vroegst in 2011 opgele-
verd. 

 

 

 

8.2 Mobiliteit (verkeersnetwerken) 
 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

A.  Een betere interne en externe bereikbaarheid van Krimpen aan den IJssel, onder andere 

door het terugdringen van voormijdbaar autogebruik, dat wil zeggen: 

• Een hogere gemiddelde snelheid van het reguliere autoverkeer (exclusief gebruikers 

busbanen) op de Algeracorridor tijdens de ochtend- en avondspits; 

• Het gebruik van de fiets voor ritten tot 7,5 km en van 7,5 tot 15 km neemt toe als 

alternatief voor het autogebruik.  

• Het aantal reizigers in het openbaar vervoer neemt toe ten koste van het autoge-

bruik. 

   

  De doorstroming tijdens de avondspits is verder verbeterd door de volgende maatrege-

len: 
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• De aansluiting van de Nijverheidsstraat op de Algeraweg in Capelle aan den IJssel 

is per 1 oktober 2010 definitief afgesloten van maandag tot en met vrijdag van 14.00 

uur tot 18.30 uur.  

• Met ingang van 1 februari 2011 blijft de Algerabrug tijdens de avondspits langer 

gesloten (tijdstip is verschoven van 18.30 uur naar 19.00 uur). 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

A. 1 Uitvoering geven aan de maatregelen benoemd in de Centrumvisie en de studie ‘We-

genstructuur subregio Rotterdam Noordoost 2010-2020’. 

   

  Aan genoemde studie is geen gevolg gegeven, omdat e.e.a. nu gekoppeld is aan het 

project Rotterdam Vooruit, waarbij de doorstroming op de Algeracorridor is gekoppeld 

aan het verbeteren van de doorstroming op de Brienenoordcorridor. 

  Ten aanzien van de maatregelen die in de Centrumvisie zijn genoemd is een second 

opinion van de verkeerskundige afdeling van de gemeente Rotterdam gevraagd. Hier-

over is reactie gevraagd aan de opsteller van de Centrumvisie. 

   

 2 Verder uitvoering geven aan het Fietsstructuurplan 2009. 

   

  Hieraan is uitvoering gegeven. Zie verder P2 (verkeersveiligheid) en P7 (Beheer buiten-

ruimte). 

   

 3 Herprofilering van de Industrieweg. 

   

  Deze herprofilering is – met subsidie  van de Stadsregio – integraal uitgevoerd. Aan-

dacht was er voor duurzaamheid (LED-verlichting), de fiets (verhoogde fietsstroken) en 

het openbaar vervoer (verplaatsing bushalte naar halte Waterbus). 

   

 4 Aanpassing bushaltes aan CROW-richtlijn fysieke haltetoegankelijkheid. 

   

  Hieraan is regulier uitvoering gegeven in het kader van het herstratingsprogramma. 

   

 5 Faciliteren van de komst van de stadsferry. 

   

  De stadsregio Rotterdam heeft dit voorjaar de realisatie van het project Stadsferry voor-

lopig 'on hold' gezet vanwege de onzekerheden omtrent de financiele aspecten. Het DB 

van de Stadsregio neemt naar verwachting op 18 mei 2011 een besluit over het al dan 

niet doorgaan van dit project. 

   

 6 Onderzoek uitbreiding Park&Ride Krimpenerwaard (nieuw beleid). 

   

  Eind oktober 2010 heeft de gemeente aan dS+V van de gemeente Rotterdam opdracht 

verleend tot het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. De resultaten van dit on-

derzoek komen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2011 beschikbaar. 
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Tabel effect- en prestatie-indicatoren 

Omschrijving E/P Bron 
Nulmeting 

(jaar) 

Streef-

waarde 

2010 

Realisatie-

waarde 

2010 

Toelichting 

Doorstroomsnelheid Algera-
corridor in km/u 

E 
RVVP monitor 

Stadsregio 
R'dam 

15-30 km/u 
(2005) 

30 36,2  

Rapportcijfer bereikbaarheid 
buurt met auto 

E 
Staat v/d 
gemeente 

7,5 
(2006) 

7,5 7,8  

Rapportcijfer OV in wijk E 
Staat v/d 
gemeente 

7,1  
(2006) 

7,1 

7,7 De gemeente scoort een 
vol punt hoger dan 
vergelijkbare gemeenten 
qua inwonertal. 

Rapportcijfer OV gemeente E 
Staat v/d 
gemeente 

7  
(2006) 

7 7,5 

De gemeente scoort 
aanzienlijk hoger, nl. 
bijna een vol punt, dan 
het gemiddelde van 
vergelijkbare gemeen-
tes. 

Aantal fietsers op de hoofd-
routes 

 Tellingen 
11.599   
(2008) 

12.000 11.371  

Aantal reizigerskilometers 
bus 

 Connexxion 
27,7 mln 
(2008) 

28,0 mln  
Gegevens komen bin-

nenkort beschikbaar. 

Indexcijfer reizigers Water-
bus (2006 = 100) 

 Waterbus 
100 

(2006) 
125  

Gegevens komen bin-

nenkort beschikbaar. 

 

Toelichting indicatoren 

De wegen van de Algeracorridor (‘grote kruising’ tot Kralingseplein) zijn zogenaamde subregionale 

wegen. Op basis van het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan 2003-2020 moet daar een minimale 

trajectsnelheid van 30 km/u kunnen worden gehaald. 

 

 

 

8.3 Wonen 
 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

A.  Krimpen aan den IJssel behoudt haar positie in de regio als een ontspannen, groenste-

delijke gemeente met prima basisvoorzieningen op het gebied van werken, winkelen, 

onderwijs, zorg, cultuur en sport. In Krimpen woon je vooral in het groen en aan het wa-

ter. 

 1 Een voldoende woningaanbod met toekomstwaarde dat aansluit bij de vraag en boven-

matige vergrijzing en ontgroening zoveel mogelijk voorkomt. 

 2 Integrale en gecoördineerde aanpak van bestaande wijken en voorraad. 

 3 Transformatie van verouderde bedrijfslocaties aan de Hollandsche IJssel en zo mogelijk 

ook aan de rivieren in een woonmilieu ‘wonen aan de rivieren’. 

 4 Een sluitend netwerk van wonen, zorg en welzijn (zie programma 5) 

 5 Keuzevrijheid op de woningmarkt  

 6 Nieuwe woningbouwprojecten voldoen aan de eisen van duurzaamheid (zie hiervoor het 

thema duurzaamheid) en het Politiekeurmerk Veilig Wonen (zie het programma Veilig-

heid). 

   

  Duurzaamheid en levensloopbestendigheid zijn ook in 2010 leidend geweest bij de ont-

wikkeling van woningbouwplannen.  

Er wordt (ook binnen de afzonderlijke bouwplannen) gedifferentieerd gebouwd: zowel 

wat betreft koop/huur als wat betreft de te onderscheiden doelgroepen. Op deze manier 

ontstaan er gemengde complexen/wijken, met veel keuzemogelijkheden en met een 

evenwichtige bevolkingsopbouw.  

Herstructurering vindt integraal plaats: woningen en woonomgeving worden in samen-

hang ontwikkeld (zie bijvoorbeeld Rondweg-Middenwetering, BloemRijk en Lijsterstraat). 

Binnen het woonmilieu ‘wonen aan de rivieren’ zijn de voorbereidingen voor een heront-
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wikkeling van de scheepswerf Van Duijvendijk volop ter hand genomen.   

De uitvoering van het programma Woonzorgzonering gaat onverminderd voort: de SOR-

locatie met o.a. het nieuwe Tiendhove wordt ontwikkeld en ook aan de ontwikkeling van 

de Prinsessenhof met o.a. een nieuwe zorgcluster wordt hard gewerkt. 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

A. 1 Een gemiddelde bruto woningbouwproductie van 150 woningen per jaar op een even-

wichtige wijze gespreid over de vijf onderscheiden woonmilieus. 

In de periode 2005/2009 zijn 676 woningen opgeleverd, waarvan 191 sociaal bereikbare 

huurwoningen. Dat blijft achter bij de afspraak van 1300 woningen (waarvan 382 bereik-

baar) die in het Convenant Woningbouwafspraken 2005 t/m 2009 met de Stadsregio zijn 

afgesproken. Wel zijn er ‘harde’ plannen voor nog eens 590 woningen, waarvan 179 

bereikbaar (zie tabel). 

   

  In 2010 zijn er slechts 2 woningen opgeleverd (op de Heeck-locatie), maar eind 2010 

waren er wel maar liefst 375 woningen in aanbouw genomen (146 Rondweg-

Middenwetering, 19 Lansingh-Zuid-Symfonia, 116 BloemRijk 2
e
 fase en 94 Lijsterstraat). 

Dit ondanks de slechte economische situatie en de onrust op de woningmarkt. 

   

 2 Uitvoering geven aan de Woonvisie, onder andere door het maken van prestatieafspra-

ken met de woningcorporaties en –ad hoc– met ontwikkelende partijen. 

a. In stand houden van de kernvoorraad bereikbare huurwoningen.  

b. Woningen worden zowel qua type als qua prijsklasse gedifferentieerd gebouwd. 

c. Meer woningen worden in maatschappelijk gebonden eigendom en in particulier 

opdrachtgeverschap gerealiseerd.  

d. Alle nieuwbouwappartementen zijn levensloopbestendig. 

   

  In maart 2010 is de samenwerkingsovereenkomst Prestatieafspraken Wonen 2010-2013 

QuaWonen-gemeente vastgesteld. Afspraken als hiervoor bij punt a. t/m d. genoemd 

zijn vastgelegd en daaraan wordt gewerkt. De aan de prestatieafspraken gekoppelde 

Monitor Prestatieafspraken wordt in het reguliere Ambtelijk Overleg (6 keer per jaar) en 

Bestuurlijk Overleg (2 keer per jaar) met QuaWonen besproken. 

   

 3 Bewaken en behouden van de slaagkans van de verschillende groepen woningzoeken-

den aan de hand van de Stadsregionale monitor slaagkansen. 

   

  In de overeenkomst Woonruimteverdeling Stadsregio Rotterdam is opgenomen dat bin-

nen de stadregio zoveel als mogelijk gebruik gemaakt zal gaan worden van een systeem 

voor het aanbieden van de huurwoningen, de registratie van de verhuringen en de regi-

stratie van woningzoekenden. QuaWonen heeft zich in 2010 aangesloten bij Woonnet 

Rijnmond. Dit heeft tot gevolg dat veel meer woningzoekenden van buiten onze gemeen-

te reageren op het Krimpense woningaanbod. Het gevolg is dat de percentages van de 

slaagkansen enorm zijn gedaald. Omdat 2010 geen duidelijk beeld geeft van de slaag-

kansen voor onze inwoners zullen wij in 2011 de vinger aan de pols houden en waar 

mogelijk ingrijpen.  

Administratie woningzoekenden: In verband met de overgang naar Woonnet Rijnmond 

heeft QuaWonen het woningzoekendenbestand  in 2009 opgeschoond. Voorheen gaven 

wij bij de indicatoren het aantal ingeschreven woningzoekenden (van binnen en buiten 

onze gemeente) bij QuaWonen aan. De registratie van het aantal woningzoekenden 

beperkt zich nu tot ingeschreven woningzoekenden uit onze gemeente.  
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Woonmilieu Projecten  

(in aanbouw en voorbereiding) 

Oplevering 

vanaf 

Aantal  

 
    

Lijsterstraat 2011 

(2010) 

94 

(94) 

Prinsessenflats 2014 

(PM) 

175 

(PM) 

Koekoeksplein PM PM 

In het centrum 

A. Schweitzerlaan/Boerhaavelaan PM PM 
    

Bloemenbuurt, fase 2 2011 

(2011) 

116 

(147) 

Lansingh-Zuid, fase 7 (Traviata) 2011 

(2011) 

16 

(16) 

Lansingh-Zuid, fase 8a (Infocentrum) 2012 

(2011) 

47 

(47) 

Lansingh-Zuid, fase 8b (naast Moria): 

Symfonia 1
e
 fase 

2011 

(2011) 

19 

(32) 

Lansingh-Zuid, fase 8b (naast Moria): 

Symfonia 2
e
 fase 

2012 

(2011) 

13 

Rondweg-Middenwetering 

De Nieuwe Vaart (fasen 1 en 2 zijn 

geïntegreerd).  

2011 

(2011) 

146 

(186) 

RK-kerk 2013 

(2012) 

14 

(14) 

Tiendhove 2013 

(2013) 

149 

(149) 

Molukse kerk PM PM 

Waalpark (DCV) PM PM 

In het groen en aan het 

water 

Jan van Zutphenhof PM PM 
    

In historisch Krimpen Geen projecten   
    

Van Duijvendijk 2013 

(PM) 

54 

(PM) 

Heeck, fase 1 2010 

(2010) 

2 

(6) 

Veerdam PM 

(PM) 

23 

(23) 

In de dijkzones 

Hof van IJssel PM 

(2012) 

25 

(25) 
    

Aan de rivieren Stormpolder PM PM 

 

Toelichting per ultimo 2010 

Lijsterstraat: bouw gestart in 2010 

Prinsessenflats: bouwregels vastgesteld 

BloemRijk, fase 2: bouw gestart in 2010 

Lansingh-Zuid, fase 7 (Traviata): bouw start in 2011  

Lansingh-Zuid, fase 8a (Infocentrum): bouw start in 2011   

Lansingh-Zuid, fase 8b (Symfonia 1
e
 fase): bouw gestart 

Lansingh-Zuid, fase 8b (Symfonia 2
e
 fase): bouwregels vastgesteld 

Rondweg-Middenwetering (De Nieuwe Vaart): bouw gestart in 2009 

RK-kerk: procedure vaststelling bouwregels gestart 

Tiendhove: bouw start in 2011 

Heeck: 2 woningen opgeleverd in 2010 

Veerdam: uitgesteld vanwege marktomstandigheden 

Hof van IJssel: bouwvergunning verleend 

De overige projecten bevinden zich nog in de initiatieffase 
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Tabel effect- en prestatie-indicatoren 

Omschrijving E/P Bron 
Nulmeting 

(jaar) 

Streef-

waarde 

2010 

Realisatie-

waarde 

2010 

Toelichting 

Aantal opgeleverde wonin-
gen: cumulatief vanaf begin 
2005 

P TBK 
551 

(2007) 
824 676 

In 2010 veel projecten 

opgestart waarvan de 

oplevering in 2011 is.  

Aantal opgeleverde wonin-
gen per jaar: vanaf begin 
2005 

P TBK 
184 

gem p/jaar 
(2007) 

150 2 Zie indicator hierboven. 

% slaagkans op de wo-
ningmarkt 

E 
Monitor Stads-

regio 
11,4% 
(2005) 

20 1,6 

Krimpen aan den IJssel 

is inmiddels ook aange-

sloten bij Woonnet 

Rijnmond, waardoor er 

veel meer reacties 

vanuit de hele regio op 

het Krimpense woning-

aanbod komen. 

% slaagkans voor starters 
op de woningmarkt 

E 
Monitor Stads-

regio 
10,4% 
(2005) 

20 1,2 

Krimpen aan den IJssel 

is inmiddels ook aange-

sloten bij Woonnet 

Rijnmond, waardoor er 

veel meer reacties 

vanuit de hele regio op 

het Krimpense woning-

aanbod komen. 

Voorraad bereikbare  
huurwoningen 

P 
Woningstich-

tingen 
4.036 
(2005) 

4.000 4.260  

Aantal ingeschreven wo-
ningzoekenden 

E 
Woningstich-

tingen 
4.672 
(2006) 

6.000 3.073 

De realisatiewaarde 

betreft het aantal inge-

schreven Krimpense 

woningzoekenden. 

Voorheen betrof het alle 

woningzoekenden bij 

QuaWonen. 

Aantal actieve woningzoe-
kenden op de huurmarkt 

E 
Woningstich-

tingen 
909  

(2005) 
800 3.500 

Toename i.v.m aanslui-

ting bij Woonnet Rijn-

mond. 

 

Toelichting indicatoren 

Monitoring van het aantal opgeleverde woningen is van belang in verband met het Convenant Wo-

ningbouwafspraken 2005 t/m 2009 dat met de Stadsregio is afgesloten.  De slaagkans geeft aan 

welk aandeel van de actieve woningzoekenden (min. 1 reactie per jaar) met succes heeft deelgeno-

men aan het aanbodmodel en een corporatiewoning heeft gevonden. De voorraad bereikbare huur-

woningen is in 2005, met behulp van gegevens van de woningstichtingen, vastgesteld op 4.036.  

Monitoring van het aantal opgeleverde woningen wordt vanaf 2010 gerelateerd aan de gemaakte 

Woningmarktafspraken 2010-2020 Stadsregio Rotterdam-gemeente Krimpen aan den IJssel.  

Slaagkans: QuaWonen heeft zich in 2010 aangesloten bij Woonnet Rijnmond. Dit heeft tot gevolg 

dat veel meer woningzoekenden van buiten onze gemeente reageren op het Krimpense woningaan-

bod. Het gevolg is dat de percentages van de slaagkansen enorm zijn gedaald. Omdat 2010 geen 

duidelijk  

beeld geeft van de slaagkansen van onze inwoners, zullen wij in 2011 de vinger aan de pols houden 

en waar mogelijk ingrijpen om de slaagkans van onze inwoners te verhogen.  

Woningzoekende administratie: In verband met de overgang naar Woonnet Rijnmond heeft Qua-

Wonen het woningzoekendenbestand in 2009 opgeschoond. Voorheen gaven wij bij de indicatoren 

het aantal ingeschreven woningzoekenden bij QuaWonen (van binnen en buiten onze gemeente) 

aan. De registratie van het aantal woningzoekenden beperkt zich nu tot de ingeschreven woning-

zoekenden uit onze gemeente.  
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8.4 Economie 
 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

A.  Vergroting van het aantal arbeidsplaatsen in de gemeente om zodoende de (lokale) 

economie te bevorderen en het forensisme te verminderen. 

   

  Ondanks de economische crisis is de daling van het aantal arbeidsplaatsen zeer beperkt 

gebleven. Vergroting van het aantal arbeidsplaatsen was in deze omstandigheden niet 

haalbaar. 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

A. 1 Verlenen van medewerking aan particuliere initiatieven die moeten leiden tot een cluster 

van innovatieve (metaal)bedrijven in de zuidwestelijke hoek van de Stormpolder. 

   

  Door de economische omstandigheden hebben particuliere initiatieven op dit terrein 

stilgelegen. Wel zijn er eind 2010 nieuwe mogelijkheden ontstaan met betrekking tot de 

‘Put’ aangezien de eigenaar (OGMS) deze wil verkopen. 

   

 2 Stimuleren van het lokale ondernemersklimaat door ontwikkeling parkmanagement en 

deelname aan netwerkevenementen. 

   

  Parkmanagement is in januari 2010 van start gegaan. De eerste helft van het jaar heeft 

vooral gestaan in het teken van opstarten en contacten leggen. Wegens vertrek van de 

eerste parkmanager heeft deze periode wat langer geduurd. In de tweede helft van het 

jaar is er een werkgroep opgestart voor het behalen van het Keurmerk Veilig Onderne-

men. Ook is er een inventarisatie gedaan voor buren alert en zijn er diverse energieten-

ders georganiseerd. Verder heeft Parkmanagement in samenwerking met de Onderne-

merskring Krimpen en de gemeente de cursus Duurzaam Ondernemen georganiseerd.  

Wat betreft netwerkevenementen hebben we in 2010 weer samen met Capelle aan den 

IJssel deelgenomen aan Business Op Het Water. Aangezien er weinig Krimpense on-

dernemers op dit evenement afkomen wordt in overleg met de Ondernemerskring Krim-

pen gekeken of voortzetting van deelname wenselijk is. 

Ook het thema duurzaamheid is gekoppeld aan netwerkevenementen. Ondernemers in 

Krimpen  zijn in het najaar 2010 uitgenodigd bij bedrijven in de regio om inspiratie op te 

doen over energiebesparing en CO2-reductie voor ondernemers. Dit maakte onderdeel 

uit van het project ‘Stimuleren energiebesparende maatregelen bij bedrijven’, één van de 

16 projecten van de Klimaatagenda die opgesteld is door de 15 regiogemeenten van de 

Stadsregio. 

   

 3 Jaarlijks uitbrengen van een voortgangsrapportage Herontwikkeling Stormpolder 

   

  Met de herprofilering van de Industrieweg zijn de eerste stappen in de herontwikkeling 

van de Stormpolder genomen. De voortgangsrapportage over 2010 wordt voor de zo-

mervakantie aangeboden. 
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Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

B.  Versterking van de winkelmogelijkheden voor lokale (en regionale) consumenten, met 

bijzondere aandacht voor: 

• behoud c.q. uitbouw van de (regionale) positie van het hoofdwinkelcentrum Crim-

penhof; 

• de positie van De Korf als wijkwinkelcentrum. 

   

  De winkelmogelijkheden zijn in stand gebleven. Om meer inzicht te verkrijgen in de ge-

wenste ontwikkelingsrichting voor (perifere) detailhandel in de gemeente en als input 

voor de nieuwe bestemmingsplannen is er najaar 2010 gestart met het ontwikkelen van 

een detailhandelsvisie. In deze visie zal er ook aandacht zijn voor de toekomstpositie 

van het hoofdwinkelcentrum Crimpenhof en onder andere wijkwinkelcentrum De Korf. In 

de eerste helft van 2011 bieden wij de detailhandelsvisie aan.  

Eind 2010 zijn er verkennende gesprekken geweest met de eigenaar van de Korf om te 

kijken naar de mogelijkheden voor modernisering en uitbreiding van het winkelcentrum. 

In 2011 zullen de plannen verder worden uitgewerkt. 

  De gemeente krijgt goede rapportcijfers voor het totale winkelaanbod (7,9 tegen bench-

mark 7,4). Voor dagelijkse boodschappen nog iets beter: 8,3 tegen 7,8 in de benchmark. 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

B. 1 Aanbieden van mogelijkheden aan het winkelcentrum Crimpenhof voor vernieuwing en 

uitbreiding van het vloeroppervlak. Hierbij worden de programmatische en stedenbouw-

kundige kaders die in de Centrumvisie zijn vastgelegd, in acht genomen. 

   

  Mede door de economische crisis is er vanuit de coöperatie van het winkelcentrum de 

Crimpenhof aangegeven dat er in 2010 geen ruimte was voor nieuwe ontwikkelingen. 

   

 2 Jaarlijks uitbrengen van een voortgangsrapportage Centrum. 

   

  In 2009 is de laatste voortgangsrapportage Centrum verschenen. Voor de zomervakan-

tie bieden wij een nieuwe voortgangsrapportage aan. 

   

 3 Instandhouding van de weekmarkt. 

   

  De weekmarkt is in stand gehouden.. 

   

 

Tabel effect- en prestatie-indicatoren 

Omschrijving E/P Bron 
Nulmeting 

(jaar) 

Streef-

waarde 

2010 

Realisatie-

waarde 

2010 

Toelichting 

Aantal arbeidsplaatsen E 
Kamer van 
Koophandel 

8250 
(2007) 

8.500 9.190 

Ondanks de economi-

sche crisis is de daling 

in het aantal arbeids-

plaatsen zeer beperkt. 

Rapportcijfer tevredenheid 
winkels in de buurt 

E 
Staat van de 

gemeente 
8 

(2006) 
8 7,9 

Dat is 0,5 hoger dan het 

gemiddelde. 

Rapportcijfer tevredenheid 
winkels in de  
gemeente 

E 
Staat van de 

gemeente 
7,8 

(2006) 
8 8,3 

Dat is 0,5 hoger dan het 

gemiddelde. 
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8.5 Recreatie 
 

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? 

A.  Verbetering – binnen de gemeentegrenzen en in de Krimpenerwaard – van de mogelijk-

heden om te recreëren. 

   

  De gemeente werkt hier vooral aan via haar deelname in het Natuur- en Recreatie-

schap. 

   

   

Wat gaan we ervoor doen? / Wat hebben we ervoor gedaan? 

A. 1 Instandhouding van de groenstructuur binnen de gemeentegrenzen. 

   

  De groenstructuur is ongewijzigd gebleven. 

   

 2 Instandhouding Zwaneneiland (incl. zwemwater). 

   

  Het zwemwater stond ook in 2010 op de lijst zwemwaterlocaties. 

   

 3 Toegankelijkheid van de Krimpenerwaard vergroten. 

   

  De fiets-/voetgangersinfrastructuur langs de provinciale weg N210 is, onder toevoeging 

van een voet-/fietstunnel nabij de kruising met de Krimpenerbosweg, verder verbeterd. 

   

Toelichting 

Krimpen aan den IJssel maakt onderdeel uit van de Krimpenerwaard, een agrarisch gebied met een 

typisch Hollands polderlandschap. De gemeente neemt deel aan en levert een financiële bijdrage 

aan het Natuur- en Recreatieschap dat eigenaar en beheerder is van de recreatiegebieden Krimpe-

nerhout en Loetbos. 

 

Tabel effect- en prestatie-indicatoren 

Omschrijving E/P Bron 
Nulmeting 

(jaar) 

Streef-

waarde 

2010 

Realisatie-

waarde 

2010 

Toelichting 

Zwanenwater op lijst 
zwemwaterlocaties 

P Provincie 
Ja 

(2007) 
Ja Ja  

 

De provincie heeft zwemwaterlocaties aangewezen waarvan de kwaliteit elke twee weken wordt 

gecontroleerd. Die kwaliteit kan (vooral tijdens het zomerseizoen) snel wijzigen. 
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§ A   Lokale heffingen  

Inleiding 

In deze paragraaf informeren wij u over de uitkomsten van het beleid, de gehanteerde tarieven en 

de aanwending van de verschillende gemeentelijke belastingen en heffingen gedurende het jaar 

2010.  

In onze gemeente zijn de volgende heffingen opgelegd: 

a. de onroerende zaakbelastingen; 

b. de hondenbelasting; 

c. de afvalstoffenheffing; 

d. de rioolheffing; 

e. de haven- en marktgelden; 

f. de lijkbezorgingsrechten; 

g. de leges, waaronder de bouwleges. 

 

De onder a. en b. genoemde belastingen hebben het karakter van een algemeen dekkingsmiddel. 

Dat wil zeggen dat de opbrengst vrij aanwendbaar is ter dekking van de algemene gemeentelijke 

kosten en aanvullend is op de uitkering uit het gemeentefonds.  

De bij c. t/m g. genoemde heffingen en rechten worden geheven ter volledige of gedeeltelijke 

compensatie van de kosten die de gemeente maakt bij de realisering en het onderhoud van die 

voorzieningen of de verleende diensten. 

Als uitgangspunten voor het beleid en de uitvoering ervan in 2010 heeft gediend de Belastingnota 

2009 en tevens de afspraken die in de coalitieakkoorden 2006-2010 en 2010-2014 zijn gemaakt. 

Dit is geconcretiseerd en geformaliseerd in de Kadernota 2010, die door de gemeenteraad op 2 juli 

2009 is vastgesteld.  

Ontwikkelingen en feiten in het algemeen 

Het beleidsmatig kader voor de gemeentelijke belastingen en heffingen is verwoord in de 

Belastingnota 2009, die op 17 december 2009 door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarmee ligt 

het beleid als grondslag voor de uitvoering ervan, weer voor vier jaar vast. Een nieuw element in 

het beleid is de invoering vanaf 2010 van de verzuimboete. Dit boetebeleid heeft vooral bij de 

heffing van de hondenbelasting een effect. Overige noodzakelijke en tussentijdse wijzigingen van 

het beleid zijn veelal via de jaarlijkse belastingvoorstellen aan de orde gesteld.       

 

Het jaar 2010 was het vijfde jaar waarin het gebruikersdeel van de OZB voor woningen niet meer 

wordt geheven. Ook in 2010 zijn geen vorderingen gemaakt in het overleg tussen de VNG en het 

rijk als het gaat om de samenstelling en de omvang van het gemeentelijk belastinggebied. De 

ontwikkelingen worden afgewacht. 

 

Het jaar 2010 was het vierde jaar van de jaarlijkse waardering in het kader van de wet WOZ. Het 

betekent dat jaarlijks de waardering wordt uitgevoerd, met als sluitstuk dat de WOZ-waarde voor 

elke belanghebbende eveneens jaarlijks wordt bekend gemaakt in de vorm van een beschikking. 

Op 15 februari 2010 heeft elke belanghebbende van een object de nieuwe waarde (met als 

waardepeildatum 1 januari 2009) ontvangen en zijn de aanslagen voor de onroerende 

zaakbelastingen 2010 opgelegd.  

Het aanslagbiljet ging vergezeld van de Belastinggids 2010. Overigens werden in 2010 globaal 170 

bezwaarschriften (dat is 1,26% van alle beschikte objecten) ontvangen, die begin december 2010 

allemaal zijn afgedaan. In dit kader werden 20 hoorzittingen gehouden. Met de tijdige afdoening is 

voldaan aan de fiscale beslistermijnen, zoals die ingaande 2008 van kracht zijn geworden. 

 

Tegen de uitspraak op het bezwaar is in drie gevallen door belanghebbenden beroep ingesteld bij 

de rechtbank. De verweerschriften zijn inmiddels ingediend en de zittingen in de rechtbank worden 

eerst medio 2011 verwacht. 
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De wet die leidt tot de basisregistratie ‘waarde onroerende zaken’ is op 1 januari 2009 in werking 

getreden. Het spreekt vanzelf dat de gegevens die nu al worden bijgehouden voor de uitvoering 

van de wet WOZ, een belangrijke rol spelen bij deze basisregistratie. De realisering van een 

Landelijke Voorziening heeft om financiële redenen nog steeds niet plaatsgevonden. Onduidelijk is 

wat dit voor het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) betekent.    

 

Het toezichthoudende orgaan betreffende de wet WOZ, de Waarderingskamer, maakt sinds 2008 

de toezichtresultaten van alle gemeenten via het internet openbaar. Ook in 2010 heeft het orgaan 

onze gemeente beoordeeld voor wat betreft de processen van de administratie, de marktanalyse 

en de waardebepaling. Deze monitor vindt tweemaal per jaar plaats door middel van vragenlijsten. 

Overigens werd in 2010 geen inspectie ter plaatse gehouden. De kwalificatie van de procesgang 

binnen onze gemeente is opnieuw als ‘goed’ gewaardeerd.  

 

Sinds 2008 is de wettelijk geregelde limitering van de tarieven van de onroerende zaakbelastingen 

los gelaten. Dit betekent dat de gemeente bij het jaarlijks vaststellen van de tarieven niet meer 

gebonden is aan limieten. Een voorwaarde is wel dat loslating niet leidt tot een fikse lastenstijging. 

Belangenorganisaties vreesden dat de gemeenten die vrijheid zouden misbruiken, hetgeen –ook in 

onze gemeente- niet bewaarheid is geworden.  

 

In de Kadernota 2009 is –voor de laatste maal- aandacht gegeven aan de zogenaamde ‘verbrede 

rioolheffing’, die ingaande 1 januari 2010 in onze gemeente is ingevoerd. Verder is van belang dat 

de  

vroegere bouwvergunning is verdwenen door de komst op 1 oktober 2010 van de zogenaamde  

omgevingsvergunning.  

 

Werkelijke inkomsten 

In de rekening 2010 zijn de volgende opbrengsten verantwoord: 

  Rekening 

2009 

Begroting 

2010 

Rekening 

2010 
     

a. de onroerende zaakbelastingen:    

 OZB gebruikers 803.231 832.199 828.701 

 OZB eigenaren 4.289.805 4.361.292 4.371.308 

b. de hondenbelasting 146.112 147.660 148.009 

c. de afvalstoffenheffing  3.692.358 3.657.914 3.627.766 

d. de rioolheffing 2.453 662 2.521.540 2.564.127 

e. de haven- en marktgelden 114.481 118.612 108.559 

f. de lijkbezorgingsrechten  275.675 336.537 328.199 

g. de leges, waaronder de bouwleges  802.580 1.264.927 1.067.639 

 

Bij de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing is het bedrag dat wordt 

kwijtgescholden aan belastingplichtigen, conform het BBV, niet meer in mindering gebracht op de 

opbrengst, maar apart verantwoord. De werkelijke inkomsten zijn met inbegrip van de per 31 

december 2010 nog te ontvangen bedragen.  

Beleid en uitvoering ten aanzien van de lokale heffingen 

In september 2010 is opnieuw een controleactie gehouden van het bestand hondenbelasting. Deze 

keer in een gedeelte van de gemeente, zodat door vijf controleurs op ongeveer 4.000 adressen de 

vraag van het houderschap is gesteld met als resultaat 52 ‘zwarte’ honden. En andermaal is 

(helaas) gebleken dat die jaarlijkse controle kennelijk ‘gewoon’ nodig is. 
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In het vierde kwartaal van 2010 is het herwaarderingsproces in het kader van de wet WOZ 

afgerond, met als doel om op 14 februari 2011 alle belastingplichtigen in kennis te stellen van de 

nieuwe WOZ-waarde. Deze nieuwe waarde voor 2011 kent de waardepeildatum van 1 januari 

2010.  

Ook in 2010 is de werkmethodiek gecontinueerd om de aanslagoplegging van de overige 

belastingen en heffingen met regelmaat te doen. Nagenoeg alle aanslagen, waarvan het 

belastbare feit in 2010 lag, zijn in dat jaar opgelegd. Dit geldt overigens ook voor de WOZ-

beschikkingen. 

 

Verder is in 2010 opnieuw de communicatie verzorgd ten behoeve van de belastingplichtigen over 

aanslagoplegging en verschuldigdheid, over de mogelijkheden van de automatische incasso en 

over  kwijtschelding. Die informatie werd onder andere in de Belastinggids 2010 opgenomen en 

ook steeds vaker wordt de website van de gemeente gebruikt. Het door burgers gebruikmaken van 

het e-loket en van het e-mailadres van de belastingafdeling, bleek ook in 2010 beperkt. Verwacht 

wordt dat de groei van het aantal digitale handelingen en meldingen, bijvoorbeeld via het WOZ-

portaal, beperkt zal blijven.     

 

Voor een correcte aanslagoplegging en inning bleken ook in 2010 kwalitatief goede basisgegevens 

nodig. Lastig is en blijft het om de adresgegevens van winkels, bedrijven, instellingen, verenigingen 

etc. op te sporen, te achterhalen en te actualiseren.   

 

In 2009 hebben twee bewindslieden bij gemeenten aandacht gevraagd om voortaan ‘automatisch’ 

kwijtschelding te verlenen. Dit houdt in dat niet langer eerst de aanslagen door de gemeente 

worden opgelegd waarna betrokkene een verzoek tot kwijtschelding kan doen. Het houdt wel in 

een onmiddellijke, directe en ambtshalve kwijtschelding, nadat een (globale) toets is uitgevoerd. De 

faciliteit van het ‘automatisch’ kwijtschelden wordt ondersteund en mogelijk gemaakt door de 

Stichting Inlichtingenbureau. Als uitgangspunt van dit rijksbeleid zijn te noemen een grotere impuls 

in de armoedebestrijding en bij de schuldhulpverlening, het tegengaan van het niet-gebruik van 

inkomensvoorzieningen en het terugdringen van de administratieve last en rompslomp.  

In onze gemeente gaat het om de afvalstoffenheffing en de rioolheffing (gebruikersdeel). Beide 

heffingen worden door drinkwaterbedrijf Oasen N.V. per maand of per kwartaal in rekening 

gebracht. 

Wanneer kwijtschelding aan de orde is, dan wordt die in nagenoeg alle gevallen medio april 

verleend en uitbetaald voor wat betreft de verkorte procedure. Bij het geringere aantal via de 

reguliere procedure is dit proces rond de zomer afgerond. Ook omdat Oasen N.V. het 

administratieve proces niet kan wijzigen, is de automatische kwijtschelding in onze gemeente niet 

aan de orde. 

In de belastingvoorstellen 2010 is voorgesteld om een test met een groep aanvragers bij het 

Inlichtingenbureau uit te voeren. De resultaten waren opvallend. In diverse gevallen bleek dat na 

toetsing via het Inlichtingenbureau, geen recht op automatische kwijtschelding bestond, terwijl deze 

op grond van de ontvangen informatie van de aanvrager, wel is verleend. De desbetreffende 

aanvragers zijn over de uitkomst geïnformeerd en verwacht wordt dat in veel gevallen in 2011 geen 

verzoek zal worden ontvangen. De conclusie is dat in onze gemeente de automatische 

kwijtschelding niet aan de orde is en tevens dat het gebruik van het Inlichtingenbureau een extra 

controlemiddel bij de toetsing van de aanvragen is.     

Tariefoverzicht van de diverse heffingen 

De lokale belastingen en heffingen in 2010 zijn gerealiseerd via de verschillende tariefstructuren. 

Op basis van de tarieven werden de belastingaanslagen vervaardigd en verzonden, hetzij door de 

gemeente zelf hetzij door een derde. In de belastingvoorstellen voor 2010 zijn deze tarieven terug 

te vinden. 
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De lokale lastendruk 

Op basis van de tarieven is voor 2010 de lokale lastendruk te berekenen. De stijging van deze 

lokale lastendruk is vast te stellen door die berekening eveneens te maken voor 2009. Dit leidt tot 

een nominaal en een relatief verschil. De lasten op basis van de lokale heffingen zijn als volgt: 

 

In model 1 is de lastendruk in 2010 afgenomen met €  0,39 en relatief met 0.09%. 

 

Model 2 Onderdeel 2010 2009 
    

OZB het eigenarendeel 241,34 237,60 

OZB het gebruikersdeel  n.v.t. n.v.t. 

Rioolheffing het eigenarendeel 118,70 113,05 

Rioolheffing het gebruikersdeel 99,12 94,56 

Afvalstoffenheffing meerpersoonshuish. 313,44 313,44 

Hondenbelasting 77,75 76,98 
   

Een koopwoning met een 

WOZ-waarde van € 220.000, 

bewoond door 2 personen, en 

tevens is een hond aanwezig; 

het waterverbruik is 180 m
3
. 

Totale lastendruk per jaar 850,35 835,63 

In model 2 is de lastendruk in 2010 toegenomen met €  14,72 en relatief met 1,76%. 

 

Kwijtschelding 

Het gemeentelijke kwijtscheldingsbeleid is van toepassing geweest op de onroerende 

zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolrechten. Vanaf 2010 wordt kwijtschelding 

verleend voor de eerste hond. 

De uitvoering van de kwijtschelding, die betrekking heeft op een doelgroep bestaande uit globaal 

300 personen/gezinnen, is gebonden aan de wet- en regelgeving van het rijk. Daartoe zijn twee 

maal per jaar de normbedragen van het rijk ontvangen, die zijn gebruikt bij de beoordeling van de 

kwijtscheldingsverzoeken. De volgende bedragen zijn kwijtgescholden. 

 Rekening 2009 Begroting 2010 Rekening 2010 
    

Afvalstoffenheffing 77.892 81.000 79.501 

Rioolheffing 16.776 18.000 17.307 

Hondenbelasting 0 3.000 3.327 

Invordering 

Het gemeentelijke invorderingsbeleid volgt nauwkeurig en actueel de wetgeving. De basis voor 

bevoegdheden en de rechten en plichten met betrekking tot het invorderen van gemeentelijke 

heffingen ligt besloten in diverse wetten met name in de Gemeentewet, de Algemene wet inzake 

rijksbelastingen (Awr) en de Invorderingswet. De Awr en alle overige van toepassing zijnde 

wetgeving zijn op een logische, stringente en overzichtelijke manier toegepast en vertaald in het 

gemeentelijke invorderingsbeleid. Dit beleid bestaat uit de landelijke Leidraad Invordering 

Gemeentelijke Belastingen,  aangevuld met enige Krimpense beleidsregels.  

 

Model 1 Onderdeel 2010 2009 
    

OZB het gebruikersdeel n.v.t. n.v.t. 

Rioolheffing het gebruikersdeel 49,56 47,28 

Afvalstoffenheffing éénpersoonshuish. 287,32 290,76 

Hondenbelasting 77,75 76,98 
   

Een huurwoning, bewoond door 

1 persoon, die ook houder is 

van een hond; het water-

verbruik is 90 m
3
. 

Totale lastendruk per jaar 414,63 415,02 
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§ B Weerstandsvermogen 

Inleiding 

Krimpen aan den IJssel heeft het weerstandsvermogen gedefinieerd als het vermogen om niet-

structurele tegenvallers op te vangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten. Het gaat daarbij 

om vrij aanwendbare middelen, die gebruikt kunnen worden om niet-structurele tegenvallers op te 

vangen. Tegenvallers met een structureel karakter moeten jaarlijks binnen de ruimte van de 

exploitatie kunnen worden opgevangen. 

Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële 

positie van de gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenramingen. Juist om 

die gezondheid te kunnen bepalen, ligt er een duidelijke relatie met de risico’s waarvoor geen 

voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten. De omvang van het 

weerstandvermogen wordt derhalve mede bepaald door de som van de in kaart gebrachte risico’s. 

 

Daarnaast wordt het weerstandsvermogen de komende jaren van een groter belang voor de 

gemeente, omdat het toezicht van de provincie zich de komende jaren intensief bezig gaat houden 

met het “duurzaam financieel evenwicht” bij gemeenten. 

Weerstandscapaciteit 

Een andere bepalende factor is de weerstandscapaciteit. Hierbij gaat het om middelen waarover 

de gemeente beschikt, om niet begrote kosten te dekken. Mogelijke onderdelen van de 

weerstandscapaciteit zijn: 

a. de post onvoorzien; 

b. het aanwendbare deel van de algemene reserves; 

c. het vrije deel van de reserve bijzondere doeleinden; 

d. de onbenutte belastingcapaciteit; 

e. de stille reserves. 

De post onvoorzien 

Jaarlijks wordt in de begroting op basis van het aantal inwoners een raming opgenomen op de post 

onvoorzien. Ingaande de begroting 2007 is het bedrag per inwoner bepaald op € 10, hetgeen ook 

voor 2010 gold. De totale raming komt daarmee op een bedrag van € 289.120. Bij de vaststelling 

van de begroting werd dit bedrag verhoogd tot € 691.339 als gevolg van het positieve saldo van de 

begroting.  

Gedurende het jaar 2010 is een gedeelte van dit bedrag ingezet ter dekking van nog niet in de 

begroting opgenomen lasten en baten. Na de laatste wijziging in december 2010 resteerde nog 

een bedrag van € 487.411. 

De algemene reserve 

Met ingang van 2004 wordt aan de algemene reserve, zowel van de algemene dienst als van het 

grondbedrijf, geen rente meer toegevoegd. Dat houdt in dat bij benutting ook geen middelen vrij 

gemaakt behoeven te worden om de bespaarde rente op te vangen. Wel moet bedacht worden dat 

na aanwending ook weer in de aanvulling moet kunnen worden voorzien. 

Voor de algemene reserve van de algemene dienst geldt ingaande 2009 een bodem van 

€ 2.000.000 en een plafond van € 5.000.000. De algemene reserve heeft een duidelijke relatie met 

de reserve nieuw beleid. Als de algemene reserve groter is dan het genoemde plafond, zal het 

meerdere (bij de jaarrekening) als voeding dienen voor de reserve nieuw beleid. Indien de 

algemene reserve echter door de bodem zakt, zal de reserve nieuw beleid terugvloeien. Het doel 

van de algemene reserve is het verrekenen van exploitatiesaldi (zowel voordelige als nadelige). 

Daarnaast worden de kosten van bodemsanering, die niet aan andere kostendragers zijn toe te 

rekenen, gedekt uit de algemene reserve.  
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De onbenutte belastingcapaciteit  

Bij de onbenutte belastingcapaciteit kan gedacht worden aan de vier belangrijkste eigen inkomsten 

van de gemeente, te weten de OZB, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de leges voor zover 

deze niet reeds “maximaal” of kostendekkend zijn. In Krimpen aan den IJssel zijn de 

afvalstoffenheffing en de rioolrechten kostendekkend. Derhalve vindt maximale benutting plaats.  

Het gebruikersdeel (OZB) voor woningen is ingaande 2006 afgeschaft. De tarieven voor eigenaren 

zijn ook in het jaar 2010 niet meer gemaximeerd, zodat ze nog een onderdeel kunnen uitmaken bij 

het bepalen van de onbenutte belastingcapaciteit. Hierbij moet wel bedacht worden, dat op basis 

van het coalitie-akkoord de lastenverzwaring voor de burgers zoveel mogelijk beperkt dient te 

blijven.  

De stille reserves 

Stille reserves zijn activa die tegen nul zijn gewaardeerd en direct verkoopbaar zijn. In de praktijk is 

gebleken dat er voor gemeenten slechts beperkte mogelijkheden zijn voor verkoop. 

Berekening weerstandscapaciteit 

Dit leidt tot het volgende overzicht van de weerstandscapaciteit in Krimpen aan den IJssel: 

 

 

 

Weerstandscapaciteit exploitatie 

bedragen in duizenden euro's 

 

2010 
  

vermogen; vrij aanwendbare reserves  

Algemene Reserve – Algemene Dienst 5.011 

Algemene Reserve – Bouwgrondexploitatie 2.884 

Reserve Nieuw Beleid 975 

Saldo rekening 2010 757 

Subtotaal 9.627 
  

 

onbenutte belastingcapaciteit 

 

OZB 0 

Rioolrechten 0 

Afvalstoffenheffing 0 

Leges en andere heffingen 

Onvoorziene uitgaven 

0 

487 

Subtotaal 487 
  

  

Totale weerstandscapaciteit 9.957 

 

Bij de berekening van de weerstandscapaciteit is uitgegaan van de stand per 31 december 2010. 

De Uitkomst van de jaarrekening is net als voorgaande jaren meegenomen in de berekening. Het 

besluit over de bestemming van dit saldo kan de hoogte van de weerstandscapaciteit uiteraard nog 

beïnvloeden. De hoogte van de weerstandscapaciteit is ten opzichte van 2009 fors gedaald met 

€3,6 miljoen. 
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Risico’s 

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, worden op tal van gebieden financiële risico’s ingeschat. Op 

grond van de nieuwe voorschriften BBV, blijft de wettelijke verplichting bestaan om dit te doen. 

Onder een risico wordt verstaan een op dit moment onvoorzienbare gebeurtenis. In het hierna 

opgenomen overzicht opsomming risico’s worden de risico’s weergegeven. Het gebruikte model is 

identiek aan dat van voorgaande jaren, dat wil zeggen dat er een financiële bandbreedte per risico 

is opgenomen. Hieruit blijkt overduidelijk dat risico’s qua gewicht, maar ook actualiteit verschillend 

zijn. Kortheidshalve wordt verwezen naar het overzicht opsomming risico’s. Daarnaast zijn er ook 

de normale risico’s, verband houdend met de bedrijfsvoering. Deze reguliere risico’s maken geen 

deel uit van de risico’s in de paragraaf weerstandsvermogen. 

Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen dient iets te zeggen over de samenhang tussen de weerstandscapaciteit 

en de risico’s van de gemeente en wij zijn van mening, dat het weerstandsvermogen in goede 

balans moet blijven met enerzijds de risico’s die we voorzien en anderzijds de veelheid aan 

voorzieningen en projecten die we willen uitvoeren. Uit de lijst met opgesomde risico’s blijkt dat we 

een financiële buffer nodig hebben van minimaal € 1.130.000 en maximaal € 13.735.000 (dit is 

gemiddeld € 7.432.500). Daarbij hebben we de investering voor de toekomstige huisvesting van 

het ambtelijke apparaat overigens buiten beschouwing gelaten. 

 

De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 9 miljoen, terwijl de bodem en het plafond van de 

algemene reserve zijn vastgesteld op respectievelijk € 2 miljoen en € 5 miljoen. Het gemiddeld 

benodigd bedrag aan risico’s is daarmee afgedekt. 

 

Daarnaast moet echter bedacht worden dat de risico’s zich nooit op een zelfde moment zullen 

openbaren en dat het onderhoud van kapitaalgoederen (met name herstraten, rioleringswerken en 

gebouwaanpassingen) zijn geregeld in meerjarige onderhoudsprogramma’s en daardoor minder 

risicovol zijn. 

Verenigingen en stichtingen 

Naast de risico’s zoals deze hiervoor zijn vermeld is het zo, dat in deze paragraaf aangegeven 

dient te worden met welke partijen de gemeente een relatie heeft die zich alleen uitstrekt tot een 

financieel risico, zonder bestuurlijke inmenging van de gemeente. 

De gemeente Krimpen aan den IJssel is middels een lidmaatschap verbonden aan diverse 

verenigingen en stichtingen. Hoewel de actuele statuten van deze verenigingen en stichtingen niet 

allemaal bekend zijn bij de gemeente, mag worden verondersteld dat de gemeente in een aantal 

gevallen financiële risico’s zou kunnen lopen. Dit risico wordt overigens niet erg groot 

verondersteld. In de besturen heeft de gemeente overigens geen afvaardiging. 

 

De gemeente verstrekt budgetsubsidies aan een groot aantal verenigingen en stichtingen. In die 

hoedanigheid is de gemeente niet aansprakelijk voor exploitatietekorten en niet aansprakelijk bij 

faillissementen en/of liquidaties. Hierbij dient de kanttekening te worden gemaakt dat de gemeente 

niet snel zal instemmen met een faillissement van een gesubsidieerde vereniging of stichting. Het 

verstrekken van subsidie impliceert immers dat het werk door de gemeente van belang wordt 

gevonden. 
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Opsomming risico’s 2010 

 

omschrijving van het risico portefeuil- 

lehouder 

Afdeli

ng 

Financiële 

bandbreedte 

Stand van zaken / 

Ontwikkelingen 

1. Grondsaneringen Blankenberg Ruimte 150.000–225.000  

 De kosten die gemoeid zijn met de toekomstige uit te 

voeren grondsaneringen. Pas in een laat stadium is 

inzicht te krijgen in de omvang en de kosten van 

grondsaneringen die door de provincie worden 

uitgevoerd. 

  Incidenteel 

Nadelig 

Situatie geldt onverkort.  

2. Algemene uitkering / gemeentefonds Prins F&C 150.000 – 400.000  

 De ontwikkeling van het gemeentefonds is een onzekere 

factor. 

  Structureel 

nadelig 

De normeringsystematiek tot en met 2011 is buiten werking 

gesteld. In plaats daarvan zijn voor deze jaren een reeks van 

nominale uitkeringen voor het gemeentefonds 

overeengekomen. Tot en met 2011 is het gemeentefonds 

beschermd tegen aanvullende bezuinigingsoperaties.  

In 2012 treedt de ‘trap op, trap af"systematiek’ weer in 

werking. De onderhandelingen over het bestuursakkoord zijn 

nog niet afgerond. De gevolgen voor Krimpen blijven 

onduidelijk. 

3. Volwassenen-educatie Blankenberg ASL 30.000  

 Binnen de regionale afspraken in het kader van Oliver is 

in 1998 een regionale ESF subsidie aangevraagd en 

ontvangen. Onlangs is bekend geworden dat deze 

subsidie wordt teruggevorderd. 

  Incidenteel 

nadelig 

De ontvangen regionale ESF subsidie in het kader van Oliver 

zal worden teruggevorderd. Het is op dit moment nog 

onduidelijk wanneer deze terugvordering daadwerkelijk zal 

plaatsvinden. Alle gemeenten binnen Oliver zullen naar rato 

een bedrag moeten terugbetalen. Voor onze gemeente 

betekent dit een bedrag van € 30.000. De gemeente 

Rotterdam is, namens de Oliver-gemeenten, een 

bezwaarprocedure gestart. 

4. Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) Blankenberg ASL 300.000 – 400.000  

 Jaarlijks geeft de gemeente Krimpen minder uit voor de 

WIN dan de rijksbijdrage.  

  Incidenteel 

nadelig 

Niet bekend is of het rijk op termijn de budgetten terugvordert. 

 

5. EMK-terrein Blankenberg Ruimte 500.000 – 700.000  

 Het EMK-terrein is een aantal jaren geleden, volledig 

afgedekt. Het saneren van het terrein was toen te 

kostbaar. De provincie heeft aangegeven het terrein voor 

een tweede keer aan te willen pakken.  

  Incidenteel 

nadelig 

De saneringsmogelijkheden en mogelijke functionele benutting 

van het terrein zijn volop in onderzoek. Op dit moment zijn 

daarvan nog geen resultaten te melden. De locatie krijgt 

voorrang bij de herontwikkeling van de Stormpolder. 
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6. Risico ‘niet halen woningbouwafspraken’ Blankenberg Ruimte 0 – 1.000.000  

 In het “Convenant Woningbouwafspraken 2005 t/m 

2009 Stadsregio Rotterdam-Gemeente Krimpen 

aan den IJssel” is afgesproken dat in Krimpen 1300 

woningen in die periode zullen worden opgeleverd. 

  Incidenteel 

nadelig 

In het convenant is tevens een boeteclausule opgenomen 

inzake onderschrijding van de taakstelling: als de afgesproken 

1300 woningen niet worden gehaald, dan kan de stadsregio 

aan de gemeente een heffing van € 2.000 per niet-gebouwde 

woning opleggen. O.a. mogelijke vertragingen in ruimtelijke 

ordeningsprocedures brengen risico’s met zich mee dat 

minder woningen worden opgeleverd dan afgesproken.  

De afwikkeling is een jaar opgeschoven. Het DB van de SR 

zal in diens vergadering van 18 mei 2011 een besluit nemen 

omtrent het wel/niet toepassen van de heffing.  

7. Raadhuis Huizer I&F 10.000.000-30.000.000  

 Het raadhuis is bijna 40 jaar oud en het is van groot 

belang de onderhoudstoestand in beeld te hebben. Uit 

onderzoek blijkt voor welke instandhoudingskosten we in 

de komende jaren komen te staan. Daaruit kan ook 

voortvloeien dat een beslissing genomen moet worden 

over handhaving van het gebouw, of nieuwbouw in het 

centrumgebied. 

  Incidenteel 

nadelig 

Op meerdere momenten is in de afgelopen periode enige 

discussie gevoerd over het vernieuwen van de huisvesting 

voor het bestuur en het ambtelijk apparaat. Gestreefd wordt 

naar nieuwbouw en centralisering van de ambtelijke diensten. 

Het is duidelijk dat de realisering van een nieuw raadhuis van 

vele factoren afhankelijk is. Getracht wordt in het geheel van 

de planontwikkeling de nieuwbouw van het raadhuis op de 

meest verantwoorde wijze in te passen. Er is tevens een 

eerste verkenning gedaan naar een “Huis van Bestuur en 

Cultuur”. Bij de algehele uitwerking van het Centrumplan wordt 

geopteerd voor een uitwerkingsaanpak waarbij in ieder geval 

in de beginperiode een (financierings)surplus ontstaat. 

8. Macro-economische ontwikkelingen Prins F&C 0 - 250.000  

 De macro-economische ontwikkelingen kunnen nadelige 

gevolgen hebben voor de inkomsten en uitgaven die in 

de begroting zijn opgenomen.   

  Structureel  

nadelig 

Bij de bijstelling van ramingen in de loop van het jaar is zo 

veel mogelijk rekening gehouden met de recente 

ontwikkelingen. 

9. Grondverwervingen Blankenberg Ruimte 0 -500.000  

 

 

 

In de achterliggende periode zijn een aantal 

grondposities verworven. Gelet op de economische 

situatie kunnen deze investeringen voor financieel 

nadeel zorgen. 

  Incidenteel 

nadelig 

Als de financiële crisis aanhoudt, kan het nadelige gevolgen 

hebben voor het ontwikkelen van (woningbouw) plannen. 

Projectontwikkelaars kunnen terughoudend zijn om de 

plannen samen met de gemeente te verwezenlijken. 

 

10.  Onderhoudstoestand constructie C.G. Roosweg Blankenberg Ruimte 0 – 10.000.000  

 

 

 

Over de onderhoudstoestand van de constructie onder 

de C.G. Roosweg tussen het kruispunt en de aanbrug 

van de Algerabrug is een rapportage verschenen.  

  Incidenteel 

nadelig 

De rapportage geeft aanleiding tot verder onderzoek en 

overleg met de provincie.  
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11. Wet Werk en Bijstand Blankenberg ASL 0-200.000  

 

 

 

 

 

Gelet op de huidige economische situatie is de 

verwachting dat de bijstandsuitgaven veel hoger zullen 

zijn dan de vergoeding (I-deel) van het Rijk.  

Onze gemeente loopt een maximaal financieel risico van 

10% van de rijksbijdrage van € 3.616.274,-  Voor de 

uitgaven boven dit bedrag moeten wij een aanvullende 

uitkering aanvragen. In de begroting is hiervoor een extra 

bijdrage geraamd van ongeveer € 190.000,- 

 

 

  Structureel 

nadelig 

De uitgaven in 2010 zijn binnen de 10% grens gebleven. 

Het totale negatieve saldo inkomsten en uitgaven bedroeg in 

2010 bedroeg € 356.839.-  Dit is de rekening verantwoord. 

Wij kunnen over 2010 dus geen beroep doen op extra 

middelen van het RIJK. 

Voor 2011 en volgende jaren verwachten wij een aanzienlijk 

nadelig saldo omdat het aantal cliënten met een uitkering blijft 

stijgen en de vergoeding van het Rijk wederom flink is 

verlaagd. In de begroting 2011 rekening 2011 zullen wij het 

nadelig saldo volledig opnemen..   

12. AWBZ pakket  Aeyelts 

Averink-

Winsemius 

ASL 0 – 30.000   

 

 

 

 

 

Vangnet ex AWBZ vanaf 2010   Structureel 

nadelig 

De AWBZ is afgesloten voor ondersteunende begeleiding, 

zonder overheveling van taken (resp. financiering) naar de 

gemeenten. In nieuw beleid is voorshands uitgegaan van € 

30.000. In 2009 en 2010 is geïnventariseerd op welke wijze 

deze functie zou kunnen worden opgevangen. Daarom is een 

open inloopplus gecreëerd (kleine vorm van dagbesteding) en 

in geval van nood kan een individuele verstrekking verkregen 

worden (gezinscoach e.d.). 
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§ C Onderhoud kapitaalgoederen 

Inleiding 

De gemeente Krimpen aan den IJssel is als beheerder van de openbare ruimte verantwoordelijk voor 

een groot aantal kapitaalgoederen. Deze kapitaalgoederen zijn nodig om wonen, werken en recreëren 

mogelijk te maken. De gewenste kwaliteit van kapitaalgoederen zoals wegen, bruggen,  riolering, 

groen, water, openbare verlichting en gebouwen bepaalt mede het voorzieningenniveau in de 

gemeente en de daarmee gemoeid zijnde (jaarlijkse) lasten. Deze paragraaf beoogt aan te geven op 

welke wijze ervoor zorg is gedragen dat op korte en lange termijn de kwaliteit van de kapitaalgoederen 

(financieel) is gewaarborgd. Het beleid ten aanzien van het onderhoud en de vervanging van 

kapitaalgoederen is onder meer vastgelegd in de volgende nota’s: 

 

Onderdeel Nota Jaar 
   

Riolering - Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2008-2013 

Wegen - Herstratings – en rioleringsplanning 

- Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte 

2010-2019 

2007 

Groen - Groenbeheersplan/-structuurplan 2009 tevens 

onderdeel KBOR 

Water - Stedelijk Waterplan eind 2004 

Gebouwen en  

accommodaties 

- Advisering onderhoud kapitaalgoederen maat- 

  schappelijk nut en economisch nut 

 

februari 2008 

 

Reeds enige jaren werd gediscussieerd over de hoogte van de benodigde stortingen voor de 

voorziening onderhoud kapitaalgoederen op het terrein van (voornamelijk) de gebouwen. In februari 

2008 is geadviseerd verschillende vervangingsinvesteringen met economisch nut onder te brengen in 

de exploitatie. Ten behoeve van de vervangingen met maatschappelijk nut is besloten per jaar een 

totaalbedrag van € 800.000 beschikbaar te stellen. Wanneer vervangend onderhoud nodig is, wordt 

het benodigde bedrag afgezonderd van dit totaalbedrag en geraamd op het juiste product en 

programma. Vanwege deze gewijzigde opzet is het totaalbedrag van de benodigde stortingen 

aanzienlijk teruggebracht in de meerjarenbegroting. 

Riolering 

Het gemeentelijke beleid op het terrein van de riolering is vastgelegd in het Gemeentelijk 

Rioleringsplan (GRP). Het GRP voor de periode 2008-2013 is in de raadsvergadering van 25 

september 2008 vastgesteld. De kaders van het GRP zijn leidend voor de investeringen op het gebied 

van de riolering. De uitvoering van het GRP hangt nauw samen met het beheer van wegen, groen, 

openbare verlichting en bruggen, omdat waar mogelijk combinaties van uit te voeren werken worden 

gezocht teneinde de kosten en de overlast te beperken. De investeringen in het rioolstelsel zijn 

globaal in tweeën te verdelen. Enerzijds vindt cyclische vervanging plaats en anderzijds wordt 

verbetering van het stelsel nagestreefd. De afgelopen jaren is met name ingezet op verbetering van 

het stelsel door het aanleggen van V.I.S.-riolering, bergbezinkvoorzieningen en het afkoppelen van 

verharde oppervlakten, waartoe de gemeente via de door het toenmalig Zuiveringschap opgelegde 

basisinspanning is verplicht. Tevens is in 2008 aandacht geschonken aan de notitie Riolering van de 

commissie Bbv, met betrekking tot de wijze waarop met de rioleringsfinanciën dient te worden 

omgegaan. 

 

In afwijking van de berekeningen bij de begroting 2010 zijn zowel de stand van de voorziening als de 

onttrekking van de voorziening riolering afwijkend ten opzichte van de begroting. Met name de lange 

voorbereidingstijd die nodig is voordat een werk tot uitvoering komt, zorgt ervoor dat de werkelijke 

standen en onttrekkingen uit de voorziening afwijken. 

Daar in de meeste gevallen slechts sprake is van tijdsfasering mag aangenomen worden, dat de 

hoogte van de voorziening toereikend is.   
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Wegen  

In 2007 is een integraal kwaliteitsplan voor beheer van de openbare ruimte vastgesteld. Dit 

beleidsplan geeft de kaders en normen aan die als input voor het beheer van wegen, openbare 

verlichting, groen en riolering dienen. Ter uitvoering van dit kwaliteitsplan zijn via de begroting 2008 

financiële middelen beschikbaar gesteld, waarbij ervan wordt uitgegaan, dat geleidelijk uitvoering 

gegeven kan worden aan dit plan. Deze ontwikkeling heeft weliswaar raakvlakken met vervangingen 

in de openbare ruimte, maar moet financieel geheel los hiervan worden gezien, omdat het 

onderhoudsbudgetten betreft. De betreffende budgetten zijn daarom rechtstreeks opgenomen in 

programma 7. 

 

De investeringen in de reconstructie van wegen worden gedekt uit de daartoe gevormde voorziening 

herstraten. Deze voorziening wordt gevoed door stortingen ten laste van het programma Beheer 

buitenruimte. Teneinde de voorziening voldoende toereikend te houden wordt de storting jaarlijks met 

5% verhoogd. In het kader van de inspanningen om de begroting 2010-2013 sluitend te maken is 

besloten om de komende vier jaar de storting met € 200.000 te verlagen. De toereikendheid van de 

voorziening komt in die periode hierdoor niet in gevaar. 

Openbare verlichting 

Het onderhoud en de vervanging van de openbare verlichting zijn opgenomen in het hiervoor 

genoemde kwaliteitsplan. Hierbij is specifiek aandacht geschonken aan de wijze waarop het beheer 

plaats moet vinden. Naast de jaarlijkse budgetten voor onderhoud en vervanging ten laste van 

programma 7 Beheer buitenruimte, wordt de uitvoering van verlichtingsplannen bij herstratingen 

gedekt uit de voorziening herstraten. 

 

Ter vervanging van ouderdom of slijtage heeft in 2010 groepsremplace in de openbare verlichting 

plaatsgevonden ten laste van de voorziening onderhoud kapitaalgoederen. 

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 7 

Beheer buitenruimte en onderdelen van andere programma’s zoals in het geval van de 

begraafplaatsen en groen bij accommodaties. Omvormingen van plantsoenen komen eveneens ten 

laste van programma 7. Daarnaast vinden investeringen in het openbaar groen plaats bij 

reconstructies. Dekking wordt daarbij vooralsnog gevonden ten laste van de voorziening herstraten. 

Water 

Het onderhoud van het openbare water binnen de gemeente vindt plaats aan de hand van het 

jaarlijkse baggerprogramma. In 2010 zijn geen (nieuwe) baggerwerkzaamheden uitgevoerd, maar in 

gang gezette werken afgerond. 

Integrale planning beheer buitenruimte 2010-2019 

Bij de begroting zijn de planning voor het beheer van de buitenruimte en de financiële gevolgen  

daarvan opgenomen. In 2010 zijn de volgende werken uitgevoerd: 
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Totaal  t.l.v. t.l.v. 

2010  voorziening  voorziening  

  

  Herstraten riolering 

Voorbereidingskosten herstraten en riolering 135.605 135.605 0 

Melodie, Rondo, Staccato 367 367 0 

Van Ostadelaan / Van Eijcklaan 346.291 300.513 45.778 

Meidoornhof 73 73 0 

Acacia 170 170 0 

Vogelbuurt 2 (Kievitstraat e.o.) 14.842 8.888 5.954 

Lavendel 425.439 413.975 11.464 

Aken- en Kruidenbuurt 1.046.010 785.667 260.343 

Vroedschap, Baljuwstraat en Schepenstraat 310.032 - 81.968 392.000 

Veld en Beemd, Binnenweg 52.948 - 548.662 601.610 

Zwanenkade  1.005.940 522.617 483.323 

Dijkgraafstraat  88.623 53.067 35.556 

Asfalteren aanbrug Algerabrug 257.524 257.524 0 

Roos 12-62 21.281 7.422 13.859 

Linde, Olm 60.032 60.032 0 

Breestraat  212.143 96.800 115.343 

Herprofilering Industrieweg 973.115 973.115 0 

Herstraten en ophogen Tulp 39.322 39.322 0 

Herstraten Noorderstraat 90.000 90.000 0 

Herstraten Spiritoso 34.464 34.464 0 

Herstraten Molenaar van Schelvenlaan 25.373 25.373 0 

Riolering Lekdijk 228-250 51.886 0 51.886 

Optimalisering rioolpompgemalen IJsseldijk 39.928 0 39.928 

Totaal 5.231.408 3.174.364 2.057.044 

 

 

Gebouwen en accommodaties 

De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft een groot aantal gebouwen en accommodaties in beheer. 

Teneinde deze goed te laten functioneren is planmatig onderhoud noodzakelijk. Het onderhoud aan 

gebouwen en accommodaties is opgenomen in het systeem van Onderhoud Kapitaalgoederen (OK) 

van Oranjewoud.  

 

In februari 2008 is de manier van (financiële) verwerking van deze investeringen gewijzigd. Er is 

afgesproken, dat in 2010 een (geïndexeerd) bedrag van € 824.160  beschikbaar is van waaruit alle 

investeringen OK gefinancierd kunnen worden. 

Op basis van noodzakelijk geacht onderhoud zijn verschillende budgetten (ten laste van het 

totaalbedrag) specifiek beschikbaar gesteld. In de loop van 2010 is voor in totaal € 742.899 

afgezonderd van het totaalbedrag. Een bedrag van € 81.261 blijft daarmee onbenut en als saldo in de 

voorziening onderhoud kapitaalgoederen zitten. Vooralsnog wordt geen nieuwe berekening van de 

stortingen gedaan, omdat de evaluatie in de loop van 2011 wordt afgewacht. 

 

Verloop diverse voorzieningen 

Op basis van de hierboven opgenomen investeringen is het verloop van de voorzieningen Onderhoud 

Kapitaalgoederen, herstraten en rioleringen als volgt: 
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 Onderhoud  Herstraten Rioleringen 

 Kapitaal goederen    
    

Stand 1 januari 2010 2.667.001 13.715.025 5.326.039 
    

Storting tlv exploitatie 684.460 1.363.920 1.459.732 

Investeringen 2010 550.344 3.174.364 2.057.315 
    

Stand 1 januari 2011 2.801.117 11.904.581 4.728.456 
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§ D Financiering 

Inleiding 

Deze paragraaf heeft in hoofdzaak betrekking op de treasuryfunctie. Treasury is het vakgebied dat 

zich bezighoudt met de financierbaarheid en liquiditeit van een organisatie en de daaruit 

voortkomende financiële risico’s. De gemeente is verplicht een treasuryparagraaf op te nemen in het 

kader van de Wet Fido. Er moet uit blijken dat de uitvoering van de treasuryfunctie uitsluitend de 

publieke taak dient, dat het beheer verstandig is en dat aan de kasgeldlimiet en renterisiconorm wordt 

voldaan. 

Doelstellingen van het treasurybeleid 

De doelstellingen van het treasurybeleid (artikel 1 treasurystatuut) zijn: 

1. Het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden om de 
programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting te kunnen uitvoeren; 

2. Het beschermen van de gemeente tegen financiële risico’s, zoals: renterisico, kredietrisico, 
koersrisico en intern liquiditeitsrisico; 

3. Het minimaliseren van de in- en externe verwerkingskosten bij het beheren van de geldstromen 
en de financiële posities; 

4. Het optimaliseren van het rendement van de beschikbare liquiditeiten, binnen de gegeven kaders, 
zoals vastgesteld in de Wet fido, Ruddo en dit statuut. 

5.  

 

Met andere woorden: in de paragraaf dienen de huidige treasurysituatie en de relevante 

ontwikkelingen te worden beschreven en hoe daarmee wordt omgegaan. De inhoud dient van dien 

aard te zijn dat verantwoordingsinformatie kan worden afgelegd. In de begroting moeten de 

beleidsdoelstellingen worden beschreven met daaraan gekoppeld prestatie-indicatoren.  

In de jaarrekening dient te worden beschreven in hoeverre deze beleidsdoelstellingen zijn behaald. 

Geconcludeerd kan worden dat het geheel, zoals hierna gesteld, een verantwoord verloop heeft, en 

dat de praktijk aansluit op het treasurystatuut uit 2010 en de in 2009 van kracht geworden gewijzigde 

Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). 

Algemene ontwikkelingen 

Een belangrijke eis uit de Wet Fido is dat de uitvoering van de treasuryfunctie uitsluitend de publieke 

taak dient te zijn. De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft geen beleggingen die niet in het 

verlengde van de publieke taak liggen. Momenteel heeft de gemeente aandelen van Eneco, NV MAK, 

Oasen NV en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).  

Risicobeheer 

Tot en met de jaarrekening 2007 hebben wij rente toegerekend over onze activa met een gemiddelde 

rekenrente (de zgn. omslagrente). Deze omslagrente werd zowel bij de begroting als bij de 

jaarrekening berekend aan de hand van: 

1. de rente van langlopende geldleningen; 

2. de rente van kortlopende leningen; 

3. het totaal geïnvesteerd vermogen (boekwaarde per 1 januari). 

Ingaande 2008 is besloten geen rente meer toe te rekenen aan onze activa en slechts het saldo op de 

kostenplaats rente ten gunste of ten laste te brengen van de exploitatie. De afgelopen jaren heeft 

deze kostenplaats een aanzienlijk positief saldo te zien gegeven. Ook voor 2010 was dat weer het 

geval. 

 

De rentegevoeligheid - renterisico - kan worden gedefinieerd als de mate waarin het saldo van de 

rentelasten en rentebaten verandert door wijziging in het rentepercentage op leningen en uitzettingen 

met een rentetypische looptijd van een jaar of langer. 
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Bij de inwerkingtreding van de Wet Fido is het begrip rente risiconorm ingevoerd. Uitgangspunt hierbij 

is om zoveel mogelijk spreiding in de looptijden van leningen aan te brengen. De wettelijk 

vastgestelde renterisiconorm van 20% houdt in dat in enig jaar de aflossing van de lange schuld niet 

hoger mag zijn dan 20% van de gehele vaste schuld. 

 

De berekening van de huidige meerjarige rente risiconorm is opgenomen in het hierna volgende 

overzicht. Uit het overzicht blijkt dat de gemeente in de komende jaren geen renterisico loopt. 

 

 

Renterisico per 2010 
2010 2011 2012 2013 

1a Renteherziening op vaste schuld o/g 0 0 0 0 

1b Renteherziening op vaste schuld u/g 0 0 0 0 

2 Renteherziening op vaste schuld (1a-1b) 0 0 0 0 

3a Nieuw aan te trekken vaste schuld 0 0 0 0 

3b Nieuw uit te zetten langlopende lening 0 0 0 0 

4 Netto nieuw aan te trekken vaste 

schuld (3a-3b) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

5 Te betalen aflossingen  1.990.000 2.323.333 2.323.333 2.323.333 

6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 1.990.000 0 0 0 
      

7 Renterisico op vaste schuld (2+6) 1.990.000 0 0 0 

 Toets en rente risiconorm     
      

8 Stand van de vaste schuld per 1 januari 19.920.000 17.930.000 15.606.667 15.606.667 
      

9 Het bij min. regeling vastgesteld perc. 20 % 20 % 20 % 20 % 
      

10 Rente risiconorm (20% van 8) 3.984.000 3.586.000 3.121.333 3.121.333 
      

11 Renterisico op vaste schuld (7) 0 0 0 0 

12 Ruimte(+)/overschrijding(-); (10-11) +3.984.000 +3.586.000 +3.121.300 +3.121.300 

 

 

Ook een risico loopt de gemeente bij het zelf verstrekken van gelden. Afhankelijk van het type 

instelling kan een zeker risico worden bepaald. In de navolgende tabel zijn de verstrekte gelden 

gegroepeerd naar de onderscheiden risicogroepen. 

 

Kredietrisico op verstrekte gelden 

Risicogroep 

Met/zonder 

(hyp.) zekerheid 

Restant 

Schuld 

% 

    

Woningcorporaties met garantie WSW Met (50%) 248.818 0,92 

Hypotheekverstrekkingen aan ambtenaren Met 22.675.343 86,48 

Overige toegestane instellingen volgens treasurystatuut Zonder 3.079.897 1,66 

Semi overheidsinstellingen (Stimuleringsfonds huisvesting) Zonder 272.799 10,94 
    

Totaal  26.276.857 100 

Financieringspositie 

De uitvoering van de financiering van de gemeentelijke activiteiten is de verantwoordelijkheid van de 

(nieuwe) afdeling Financiën en Control. Hierbij wordt de gemeente als één geheel beschouwd. Dit houdt 

in dat bij het bepalen van de financieringsbehoefte alle baten en lasten betrokken worden. De 

achterliggende gedachte daarbij is dat tijdelijke overschotten van de ene activiteit een andere activiteit 

kunnen financieren. Deze wijze van financieren wordt ook wel aangeduid als totaalfinanciering. Hierdoor 

worden de rentekosten beperkt. Projectfinanciering is in 2010 niet toegepast.  

Leningenportefeuille 

Gelet op het voorlopig vastgelegde investeringsniveau wordt er van uitgegaan, dat in 2010 een 

langlopende geldlening aangetrokken zal worden, omdat in 2009 geen lening met is aangetrokken. De 



99  

onderstaande tabel geeft inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de 

opgenomen leningen. De verwachte mutaties als gevolg van nieuwe leningen, aflossingen en rente 

zijn: 

Mutaties in leningenportefeuille Bedrag in euro’s Gemiddelde rente 
   

Stand per 1 januari 2010 19.920.000 4,17% 
   

Nieuwe leningen 0  

Reguliere aflossingen 1.990.000  

Vervroegde aflossingen 0  
   

Stand per 31 december 2010 17.930.000 4,17% 

Relatiebeheer 

De gemeente onderhoudt met verschillende banken een relatie. Zo is de Bank voor Nederlandse 

Gemeenten (BNG) de huisbankier. Met de BNG is een raamovereenkomst voor geïntegreerde 

dienstverlening gesloten, welke in 2006 opnieuw is afgesloten. Daarnaast heeft de gemeente twee 

bankgirorekeningen.  

Uitzetting 

De afgelopen jaren is er steeds sprake van een overschot aan (kas)gelden. Deze worden volgens het 

door de raad op 27 april 2010 vastgestelde treasurystatuut en Ruddo uitgezet. De liquiditeitspositie bij 

het opmaken van de begroting en mede gelet op het investeringsniveau geeft de indruk dat voor de 

voor ons liggende periode sprake zal zijn van dalende overschotten. Voor het jaar 2010 is, hiervan 

uitgaande, als volgt gebruik gemaakt. 

 

Mutaties in kasgeldvoorziening (uitgezet) Bedrag Gemiddelde 

rente 

Gemiddelde 

looptijd 
    

Geraamde stand per 1 januari 2010 7.043.457   
    

Nieuwe leningen 13.500.000 1,29% 3 mnd 

Reguliere aflossingen 17.043.457 1,22% 3 mnd 
    

Stand per 31 december 2010 3.500.000   

 

De gelden worden in meerdere kleine porties vanaf € 500.000 als deposito’s weggezet. De looptijd 

varieert van 1 tot 12 maanden. Geprobeerd wordt, door het gefaseerd uitzetten, steeds op korte 

termijn (3 maanden) te kunnen beschikken over een deposito om de liquiditeitspositie optimaal te 

houden. De deposito’s zijn geplaatst bij Interpolis Achmea Zorgverzekeringen NV. 

 

Aantrekken 

In het begin van het jaar was er sprake van een dalende overschotten. Op bepaalde momenten van 

het jaar was het daarom nodig om voor korte tijd een deposito aan te trekken, om te voorzien in 

voldoende liquditeiten. 

Voor jaar 2010 heeft dat als volgt plaatsgevonden: 

 

Mutaties in kasgeldvoorziening (opgenomen) Bedrag Gemiddelde 

rente 

Gemiddelde 

looptijd 
    

Geraamde stand per 1 januari 2010 0   
    

Nieuwe leningen 10.600.000 0,42% 34 dgn 

Reguliere aflossingen 10.600.000 0,42% 34 dgn 
    

Stand per 31 december 2010 0 0,42%  
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Dit betrof met name de eerste twee maanden van het jaar. Begin van het jaar 2010 is de 

financieringspositie bezien en is er geconsolideerd. 

Kasgeldlimiet 

Voor het bepalen van de liquiditeitspositie – dit is de mate waarin op korte termijn aan de opeisbare 

verplichtingen kan worden voldaan – is de zogenaamde kasgeldlimiet belangrijk. Hieronder wordt 

verstaan 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.  

De betreffende informatie wordt opgenomen in deze paragraaf Financiering. Voor de interne 

bedrijfsvoering zijn de kwartaalcijfers van belang voor het signaleren van overschrijdingen.  

 

 

Hierna volgt de berekening van de begrote kasgeldlimiet van 2010: 

Kasgeldlimiet 
Eerste 

kwartaal 

Tweede 

kwartaal 

Derde 

kwartaal 

Vierde 

kwartaal 
     

 Omvang begroting per 1 januari 2010 

(=grondslag) -/- kostenplaatsen 

 

 90.241.167 

-32.516.555 

 57.724.612 

 90.241.167 

-32.516.555 

 57.724.612 

 90.241.167 

-32.516.555 

 57.724.612 

 90.241.167 

-32.516.555 

 57.724.612 
      

1 Toegestane kasgeldlimiet     

 - in procenten van de grondslag 8,5 % 8,5 % 8,5 % 8,5 % 

 - in bedrag     4.906.592     4.906.592     4.906.592     4.906.592 
      

2 Omvang vlottende korte schuld (+/+)     

 Opgenomen gelden < 1 jaar 0 0 0 0 

 Schuld in rekening courant 747.480 0 0 0 

 Gestorte gelden door derden < 1 jaar 13.790 13.456 15.834 15.305 

 Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld 2.200.000 0 1.333.333 0 
      

3 Vlottende middelen (-/-)     

  Contante gelden 12.970 12.931 13.979 11.386 

  Tegoeden in rekening courant 0 474.773 1.817.143 120.137 

  Overige uitstaande gelden <1 jaar 7.043.457 4.010.640 5.500.000 4.000.000 
      

4 Toets kasgeldlimiet     

 Totaal netto vlottende schuld 2-3 -4.095.157 -4.484.888 -5.981.955 -4.116.218 

 Toegestane kasgeldlimiet 1     4.906.592    4.906.592    4.906.592 4.906.592 
      

 Ruimte (+) / overschrijding (-) 1-4 9.001.749 9.391.480 10.888.547 9.022.810 
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§ E Bedrijfsvoering 
 

Organisatie, dienstverlening en bedrijfsvoering 

In 2010 is de dienstverlening richting de Krimpense bevolking verder geoptimaliseerd. Iedereen heeft 

daaraan zijn bijdrage geleverd. Uitgangspunt was niet langer aanbodgericht, maar vraaggericht.  

Bij de opbouw van de organisatie is ingespeeld op het dienstverleningsconcept. Daarin staat 

aangegeven op welke wijze bestuur en organisatie willen inspelen op vragen en wensen van burgers. 

Wij willen een vraaggerichte wijze van denken en doen. Kernbegrippen zijn: servicegericht, kwaliteit, 

toegankelijk, transparant en helder, betrouwbaar en flexibel. De zogenaamde “schijf van zes”. 

Via het cultuurtraject is getracht deze kernwaarden verder vorm te geven. Overkoepelend thema 

hierbij was integriteit. Het cultuurtraject is geconcretiseerd door het op te hangen aan drie 

pilotprojecten, namelijk telefonie, de website en het documentmanagementsysteem (DMS). 

Daarnaast was er aandacht voor het opleiden en trainen van het management, vormgegeven in een 

managementdevelopment-programma. Medewerkers hadden een rol in het cultuurtraject door te 

participeren in een klankbordgroep, waarin ze actief konden meedenken en adviseren en uitdragen 

binnen het eigen team.  

 

 

Personeel en organisatie 

 

Inhuur tijdelijk personeel 

In 2010 is ingezet op alternatieve oplossingen ter voorkoming van inhuur en verlaging van uitgaven 

aan tijdelijk personeel. Daarnaast heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel zich aangesloten bij de 

mantelovereenkomst voor  inhuur van tijdelijk personeel van de gemeente Rotterdam.  

 

Strategisch personeelsbeleid 

In de nieuwe organisatiestructuur is het sectorenmodel vervangen door het afdelingenmodel. De 

organisatiestructuur is nu zo plat mogelijk, doordat verantwoordelijkheden laag in de organisatie 

gelegd zijn. Hiermee wordt van de medewerkers meer taakvolwassenheid en een zelfsturende 

instelling verwacht.   

Van het management wordt een integrale aansturing verwacht en bewaking van de samenhang 

tussen verschillende ambities.  

 

Onderdelen die in 2010 in dit kader zijn opgepakt zijn: organisatiecultuur, integriteit, introductiebeleid, 

vorming & opleiding, functiebeschrijving & –waardering, integraal management & coachend 

leidinggeven en Arbo. 

 

Cultuur  

In 2010 is het “project cultuur” afgerond. De aandacht voor cultuur zal er echter constant moeten zijn 

en zal verder geïntegreerd worden in de bedrijfsprocessen. Rondom telefonie en de website zijn heel 

concreet afspraken gemaakt, waarbij tevens een nulmeting is gedaan met betrekking tot het 

telefoongedrag. De website heeft zich zelfs zo ver doorontwikkelt dat er een landelijke prijs is 

gewonnen. DMS is nog volop in ontwikkeling en rolt zich steeds verder uit in de organisatie. 

 

Integriteit 

Integriteit heeft in 2010 als zelfstandig thema zijn beslag gekregen. In maart is er een grote 

personeelsbijeenkomst geweest waarbij nieuwe medewerkers de eed- of belofte hebben afgelegd. 

Medewerkers die voor 2006 in dienst waren hebben een integriteitsverklaring moeten ondertekenen, 

evenals externen die voor de gemeente werkzaam zijn. Vanaf maart wordt er periodiek door de 

burgemeester, in aanwezigheid van de gemeentesecretaris, de eed of belofte afgenomen van nieuw 

personeel. 
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Introductiebeleid 

Het introductiebeleid is uitgewerkt, onder andere in een checklist, een introductiemap/boekje en een 

kennismakingsprogramma. 

 

Vorming & opleiding 

In het kader van de organisatieontwikkeling, waarin wordt gestreefd naar integraal management en 

taakvolwassen medewerkers, is het van belang strategisch op te leiden. Voor het management is er 

een start gemaakt met een managementdevelopmentprogramma. Voor medewerkers is het van 

belang strategisch op te leiden. POP’s zijn belangrijker geworden en zullen geïntegreerd moeten  

worden in bestaande personeelsinstrumenten. 

 

Functiebeschrijving & -waardering 

Er zijn nieuwe generieke functieprofielen beschreven en vastgesteld. Daarmee is de eerste stap gezet  

naar een nieuw functiebeschrijvings- en waarderingssysteem. Dit proces is uiterst zorgvuldig vorm 

gegeven onder begeleiding van een projectgroep met klankbordgroepen en inspraakrondes. Zodra de 

waardering definitief is afgerond, staat er een modern functiegebouw, waar we weer een aantal jaren 

mee vooruit kunnen. 

 

Integraal management & coachend leidinggeven 

Integraal management vloeit voort uit de nieuwe organisatiestructuur. In deze filosofie wordt aan het 

management (en uiteindelijk aan de medewerkers) niet alleen een taak opgedragen, maar ook de 

daarvoor nodige ruimte en vrijheid gegeven bij de uitvoering. Leidinggevenden zijn binnen gestelde 

kaders verantwoordelijk voor output, personeel en middelen. Dit vergt coachende stijl van 

leidinggeven. Er is een begin gemaakt om het management hiervoor te faciliteren door training, 

managementrapportages en advisering.  

 

Arbo 

2010 is besteed aan de uitwerking van de actiepunten uit het jaarplan Arbo 2009, zoals  

agressiebeheersing en bedrijfshulpverlening (BHV). Daarnaast was er aandacht voor Arbo bij de  

diverse verhuisbewegingen. 

 

Informatisering en automatisering 

 

Informatisering 

 

landelijke ontwikkelingen 

Op landelijk niveau wordt hard gewerkt aan het realiseren van de elektronische overheid. Hiertoe is 

eind 2008 het Nationaal Uitvoeringsprogramma elektronische dienstverlening (NUP), met een looptijd 

tot eind 2010, in het leven geroepen. Hierin worden 19 projecten genoemd voor verbetering van de e-

dienstverlening bij de overheid. Via het NUP wordt gewerkt aan de basisinfrastructuur van de totale 

overheid (rijk, provincies, gemeenten en waterschappen). De gemeente vormt hierin het centrale 

aanspreekpunt voor de ondernemers en de burgers en neemt hierdoor deel aan tal van 

(informatie)ketens. De basisinfrastructuur die via het NUP wordt gerealiseerd omvat vijf gebieden: E-

toegang, E-authenticatie, Informatie-uitwisseling, Nummers en Basisregistraties. In 2010 krijgt de 

realisatie van het uitvoeringsprogramma zijn vervolg via diverse projecten.  

 

gemeentelijke inspanningen 

De invoering van de elektronische overheid, nieuwe wetgeving, maatschappelijke kwesties en 

veranderende wensen en eisen in software en de voortschrijdende technologie oefenen een grote 

invloed uit op de inrichting van onze werkprocessen. Organisatie en informatiesystemen moeten een 

goed werkend geheel vormen dat kan meebewegen met alle veranderingen die steeds weer opnieuw 

op onze organisatie afkomen. Samenhang, flexibiliteit, transparantie en betrouwbaarheid zijn de 

kernwoorden waarmee we onze werkprocessen, gegevensbanken en systemen moeten inrichten om 

adequaat te kunnen reageren op veranderingen. Een volledig digitale interne informatiehuishouding 
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vormt een belangrijke randvoorwaarde om dit in praktijk te brengen. De invoering van een document 

managementsysteem (DMS) in 2010 is een belangrijk middel om dit te bereiken. Daartoe is in 

september 2009 het DMS project van start gegaan. 

 

website 

Om de dienstverlening naar ondernemers en burgers verder te verbeteren en om interactieve 

beleidsvorming beter te ondersteunen wordt de website in 2010 gemoderniseerd. 

 

informatiebeleidsplan 

In 2010 verschijnt het informatiebeleidsplan 2010-2014 dat alle voorgaande zaken omvat aangevuld 

met zaken die voor de bedrijfsvoering en dienstverlening noodzakelijk zijn. 

 

projecten 

De uit te voeren werkzaamheden zijn neergelegd in diverse projecten waarvan er enkelen al in 

uitvoering zijn genomen. Alle projecten zijn opgenomen in de projectenkalender en de prioritering 

ervan is vastgesteld. De complexiteit en de hoeveelheid activiteiten op verschillende kennisgebieden 

legt de komende jaren een fors beslag op de capaciteit van de afdeling Informatievoorziening en 

Facilitaire zaken (I&F). Waar nodig zullen externe vakspecialisten worden ingehuurd met 

inachtneming van de nieuwe regels voor inhuur. De afdeling I&F zal ook een beroep doen op 

medewerkers van andere afdelingen om de projectteams aan te vullen met inhoudelijke kennis op de 

verschillende beleidsterreinen van de gemeentelijke organisatie. 

 

Enkele in het oog springende ‘orders’ voor de komende tijd zijn het (verder) inrichten van een aantal 

basisregistraties. Landelijk zijn er een tiental aangewezen. Voor de gemeenten zijn de belangrijkste: 

- de Gemeentelijke Basisregistratie Persoonsgegevens (GBA) 

- de Basisregistratie Adressen 

- de Basisregistratie Gebouwen 

- de Basisregistratie WOZ 

 

GBA 

De GBA bevat informatie over de persoonsgegevens.  

De wetgeving van de GBA geeft aan dat de invoeringsdatum van de nieuwe GBA 1 januari a.s. is. Het 

is een omvangrijk project dat met grote nauwkeurigheid en kwaliteitskenmerken moet worden 

uitgevoerd. Onze plannen voorzien in een gecertificeerde oplevering van het project per eind maart 

2010. 

 

BAG 

De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (samen meestal in één adem als de BAG aangeduid) 

bevatten gegevens over adressen (alle adressen van verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen) 

en gebouwen (informatie over panden en verblijfsobjecten op basis van een bepaald aantal 

kenmerken). De wet BAG is per 1 juli 2009 in werking getreden. Op dat moment waren 4 gemeenten 

(1%) succesvol op de zgn. Landelijke Voorziening aangesloten. Het BAG project is zeer omvangrijk. 

Duizenden brondocumenten moeten worden onderzocht en worden vastgelegd. Gegeven de massa 

die moet worden behandeld is de aanvankelijke planning bijgesteld. Onze planning voorziet er nu in 

dat de gekwalificeerde zelfcheck en de proefaansluiting eind september 2010 zijn gerealiseerd. De 

gecertificeerde aansluiting op de Landelijke Voorziening is dan per 1 december 2010 gereed. 

Deze nieuw momenten zijn met VROM gecommuniceerd en zijn bindend (periodieke monitoring). 

 

WABO 

Een ander omvangrijk project is het inrichten van een elektronische omgeving om te voldoen aan de 

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (de WABO). Het rijk hield tot voor kort vast aan de 

inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2010. Eind september is besloten de invoeringsdatum 

enkele maanden op te schuiven om de wet- en regelgeving zorgvuldig te laten verlopen. Gezien de 

complexiteit van de administratieve, technische voorbereidingen (oa. op landelijke niveau) en de 
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verlangde inrichtingseisen komt uitstel ons gelegen. Wij doen er alles aan om op de latere datum van 

inwerkingtreding gereed te zijn. 

 

WOZ 

De Basisregistratie WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken) is al per 1 januari 2009 als authentieke 

registratie in werking. In de loop van 2010 zal nog worden aangesloten op de Landelijke Voorziening 

WOZ. Deze was nog niet gereed bij de inwerkingtreding van de wet.  

 

WRO 

Als laatste in de rij noemen wij de wijziging van de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO). De wijziging 

houdt onder meer in de digitalisering van de bestemmingsplannen. Nieuwe bestemmingsplannen 

dienen vanaf 1 januari 2010 direct digitaal tot stand te komen. Via een overgangsperiode dienen 

bestaande bestemmingsplannen uiterlijk per 1 juli 2013 in een elektronisch jasje te steken. 

Tenslotte is binnen afzienbare tijd nog op komst de voor de gemeente belangrijke Basisregistratie 

voor Grootschalige Topografie (BGT). Wetgeving hiervan is de Tweede Kamer gepasseerd. 

De BGT borduurt voort, zij het in sterk vergrote uitvoering, op de al via de BAG gecreëerde 

objectgerichte geometrie. 

 

zware inspanningen en de resultaten 

Het zal duidelijk zijn dat al deze veranderingen, vaak gebaseerd op zeer fijnmazige wetgeving, een 

zware wissel trekken op de organisatie. Met inbegrip van het meergenoemde DMS zijn vrijwel alle 

werkprocessen in relatief korte tijd aan wijziging onderhevig. In de organisatie zal hiervoor veel 

flexibiliteit, denkkracht en aanpassingsvermogen moeten worden geleverd. Behalve een zware 

opgave liggen hier tegelijkertijd ook kansen om de bedrijfsvoering in te richten in overeenstemming 

met ons dienstverleningsconcept (o.a. eenmalige opslag en meervoudig gebruik van authentieke 

gegevens). Zware inspanningen en tastbare resultaten kunnen zo in de komende jaren hand in hand 

gaan. 

 

Automatisering 

De hiervoor genoemde ontwikkelingen onderstrepen het belang van goed functionerende 

geautomatiseerde hulpmiddelen als ondersteuning bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Er 

worden steeds hogere eisen gesteld aan de actualiteit, de betrouwbaarheid, de beschikbaarheid en de 

verwerkingscapaciteit van ondersteunende hulpmiddelen. Ergo, eisen die worden gesteld aan de 

infrastructuur en applicaties. Hiertoe worden jaarlijks applicaties aangeschaft en geactualiseerd, 

vervangen of uitgebreid en worden onderdelen van de infrastructuur vernieuwd. De applicaties en de 

infrastructuur zullen in 2010 meegroeien met de actuele eisen op basis van de informatiearchitectuur. 

Om het digitale werken goed te ondersteunen, ligt in 2010 het hoofdaccent op de infrastructuur. De 

opslagcapaciteit wordt uitgebreid en de back-upvoorziening wordt vervangen.  

 

Ook nemen de kwaliteitseisen in de organisatie toe, niet in het minst door de nog steeds toenemende 

afhankelijkheid van de ICT-toepassingen. Dit alles stelt ook steeds hogere eisen aan de  mensen die 

de I-functie invullen. Daarom zal in 2010 ook weer veel aandacht worden geschonken aan het verder 

vergroten van de kwaliteit en professionaliteit van de diensten die de afdeling I&F op dit punt aan de 

organisatie biedt. De medewerkers zullen daartoe dan ook de nodige tijd besteden aan relevante 

trainingen en cursussen. 

 

Financiën en Control 

Concerncontrol 

In 2010 zou een plan worden ontwikkeld om concern brede control in te voeren in de organisatie. 

Doordat andere projecten (zoals BAG) voorrang hadden, vormde de beschikbare tijd een knelpunt, 

hierdoor zijn de doelstellingen op dit gebied in 2010 niet gehaald.  
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Management- en bestuursrapportages 

Eind 2009 is een start gemaakt met het beschikbaar stellen van de financiële informatie via 

rapportages in Cognos 8. In 2010 zijn er diverse rapportages bijgekomen en hebben de 

budgethouders toegang gekregen tot het systeem, zodat zij zelf ook hun gegevens kunnen inzien.  

Naast de financiële informatie is inmiddels ook de personeelsinformatie via Cognos 8 te benaderen. 

Er wordt nog gewerkt aan de rapportages op personeelsgebied. De basisrapportages zijn inmiddels 

beschikbaar, maar in 2011 worden deze nog verbeterd.  

Factuurproces 

In 2010 is Corsa in productie genomen voor het afhandelen van de inkomende facturen. Facturen die 

de organisatie binnenkomen worden gescand en digitaal doorgestuurd naar de administratie, waarna 

de facturen digitaal naar de budgetbeheerders en budgethouders gaan. Met dit systeem is voor de 

administratie altijd inzichtelijk waar een factuur zich in de organisatie bevindt. 

Treasurystatuut 

Het vorige treasurystatuut is door de raad vastgesteld op 6 november 2003. Sindsdien hebben zich 

ontwikkelingen voorgedaan die het noodzakelijk maakten het treasurystatuut aan te passen. Op 3 juni 

2010 is het nieuwe treasurystatuut vastgesteld door de Raad.  

Budgetnota 

In 2010 is een nieuwe budgetnota opgesteld, de vorige budgetnota voldeed niet meer doordat de 

organisatie in de tussentijd is gewijzigd. Begin 2011 is de budgetnota begin 2011 vastgesteld en deze 

is per 1 januari 2011 van kracht.  

 

Facilitaire zaken 

Huisvesting 

De herschikking van de werkplekken is, als gevolg van de vernieuwde organisatie, binnen de 

bestaande huisvesting gerealiseerd zonder dat daarvoor ingrijpend is verbouwd.   

Het beleid met betrekking tot het onderhoud van het raadhuis is op basis van herstelonderhoud 

voortgezet. Met deze werkwijze zal uiteindelijk in 2015 totale renovatie moeten plaatsvinden dan wel 

nieuwbouw gerealiseerd moeten zijn. Vooralsnog wordt verwacht dat er met de getroffen voorziening 

voor instandhouding van het raadhuis kan worden volstaan. 

 

 

Communicatie 

Het afgelopen jaar heeft de strategische kant van communicatie extra aandacht gekregen. Zo is er 

een start gemaakt met het opstellen van een communicatienota met daarin aandacht voor het 

strategische communicatiebeleid van de gemeente. Het professionaliseren van de afdeling 

communicatie hoort hierbij. Hiermee is in 2010 een start gemaakt door de rol van de 

communicatieadviseurs verder te ontwikkelen.  

 

De website is vernieuwd en wordt ingezet als strategisch communicatiemiddel. En niet zonder 

resultaat: de gemeente Krimpen aan den IJssel voldeed als eerste gemeente in Nederland aan de 

webrichtlijnen van de landelijke overheid. Ook zijn in 2010 twee subsites gerealiseerd: voor zwembad 

De Lansingh en de muziekschool. Verder is gestart met het inzetten van social media, zoals Twitter 

om inwoners en stakeholders nog sneller te bereiken.  

 

Verder heeft in 2010 de dagelijkse ondersteuning van publiek, bestuur en ambtelijk apparaat de 

constante aandacht gehad.  
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Algemene bestuurlijke en juridische ondersteuning 

In de nieuwe organisatie zijn de centrale bestuurlijke en juridische zaken (BJZ) ondergebracht bij de 

nieuwe afdeling Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO). De inrichting van deze functie is 

gebaseerd op twee beginselen: 

1. Voor de uitvoering van het primaire proces is de benodigde (specialistische) BJZ-kennis 

ondergebracht bij de afzonderlijke vakafdelingen. De afdelingen zijn daarop kwalitatief en 

formatief ingericht; 

2. Naast deze decentraal ingerichte specialistische vakkennis, is er een centraal ingerichte 

generalistisch onderdeel BJZ, ondergebracht bij BMO. 

 

De centraal ingerichte BJZ kent een bestuurlijke en juridische component.  

1. De bestuurlijke component betreft algemene onderwerpen, zoals de ontwikkeling van 

gemeenschappelijke regelingen, bestuurlijke consequenties van de invoering van algemene 

wet- en regelgeving (o.a. Awb) en ondersteuning van bestuurlijke processen (o.a. 

intensivering samenwerking, bestuurskrachtmeting, stadsregionale ontwikkelingen enz.) 

2. De juridische component betreft algemene onderwerpen, zoals de invoering van algemene 

wet- en regelgeving (o.a. Awb), regierol afhandeling bezwaarschriften, waar nodig de 

ontwikkeling van een centrale kaderstelling ter bevordering van de algemene juridische 

kwaliteit binnen de organisatie en een algemeen klankbord op generalistisch juridisch 

beleidsterreinen.  

 

Essentieel voor een goede uitvoering van bovengenoemde taken is een proactieve gemeentebrede 

communicatie over BJZ taken. Daartoe wordt onder voorzitterschap van de concernjurist een juridisch 

vakberaad (JVB) opgezet, bestaande uit vertegenwoordigers van alle afdelingen uit de nieuwe 

organisatie. Het JVB is verantwoordelijk voor het tijdig signaleren en beoordelen van ontwikkelingen 

binnen (nieuwe) algemene wet- en regelgeving. Het beraad ziet eveneens toe op een tijdige en 

correcte afronding van de besluitvormingsprocessen dienaangaande, inclusief de invoering binnen de 

gemeentelijke organisatie. 

 

Binnen het geheel van de concerncontrol is dit vakgebied een belangrijke peiler voor de betrouwbare 

en rechtmatige overheid. 

Wat mag het kosten? 

 

De kosten van de bedrijfsvoering worden in de begroting door middel van een kostenplaats verdeeld 

over de gemeentelijke producten en daarmee tevens verdeeld naar de 8 programma’s. 
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§ F Verbonden partijen 
 

Het Besluit begroting en verantwoording (artikel 15) geeft aan dat in deze paragraaf de partijen 

moeten worden opgenomen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie heeft én waarin zij een 

financieel belang heeft. De partijen waaraan alleen een financieel risico kleeft worden opgenomen in 

de paragraaf weerstandsvermogen en partijen waarmee een bestuurlijk belang gediend is, maar 

waaraan geen juridisch afdwingbare financiële verplichtingen kleven, maken onderdeel uit van een 

programma. 

 

Op basis hiervan zijn hierna weergegeven de gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, 

verenigingen en deelnemingen (vennootschappen) waarin de gemeente Krimpen aan den IJssel 

bestuurlijk én financieel participeert. 

 

De gemeenschappelijke regelingen voeren beleid en beheer uit op betreffende terreinen voor de 

gemeente. In zijn algemeenheid geldt, dat voor een gemeenschappelijke regeling wordt gekozen 

indien de gemeente dit beleid niet alleen dan wel niet doeltreffend kan uitvoeren. In een aantal 

gevallen geldt dat uit oogpunt van efficiency en kostenbeheersing uitvoering door een 

gemeenschappelijke regeling de voorkeur heeft. 

 

De deelname in het aandelenkapitaal van een aantal vennootschappen vloeit in hoofdzaak voort uit de 

van oudsher maatschappelijke belangen die door deze vennootschappen worden cq werden 

nagestreefd. 

Gemeenschappelijke regelingen 

Hieronder is een overzicht van de gemeenschappelijke regelingen opgenomen inclusief de financiële 

bijdrage. 

Financiële bijdrage aan: Pro-

gramma 

werkelijk 

2008 

werkelijk 

2009 

geraamd 

2010 

werkelijk 

2010 
      

Stadsregio Rotterdam 1 140.290 143.364 144.351 144.351 

Streekarchief Midden-Holland) 1 99.780 104.960 110.295 111.575 

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond  

• Taken voormalig RHRR  

• Brandweertaken, vh IBO 

 

2 

2 

 

208.394 

968.200 

 

217.196 

951.830 

 

222.488 

1.018.621 

 

222.488 

1.018.621 

Technisch Bureau Krimpenerwaard 2 + 7 409.976 388.597 412.865 420.876 

DCMR (milieu) 2 + 8 345.800 363.868 367.291 367.253 

GGD Rotterdam Rijnmond 5 315.030 339.377 353.381 360.845 

Werkvoorzieningschap PROMEN 6 52.512 51.511 53.000 60.209 

Volwassenen-educatie Rijnmond (OLIVER) 6 295.886 324.852 306.904 230.288 

Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard en  

Koepelschap Buitenstedelijk Groen 
8 172.459 189.382 201.665 200.347 

      

TOTAAL  3.008.327 3.074.937 3.175.763 3.136.853 

 

Bij deze gemeenschappelijke regelingen is de gemeente vertegenwoordigd in het bestuur. Aan de 

gemeenschappelijke regelingen zijn financiële risico’s verbonden, zij het dat in het algemeen het 

risicoprofiel laag is en zich veelal uit in een redelijk voorspelbare stijging van de jaarlijkse 

exploitatielasten. In deze jaarrekening is in het algemeen een lichte stijging van de bijdragen 

zichtbaar, die overigens onder controle wordt gehouden door een regionaal indexeringssysteem. 

Vanaf 2011 is regionaal een taakstelling aan de gemeenschappelijke regelingen opgelegd.  

 

Met betrekking tot de bovenstaande regelingen wordt hieronder ingegaan op actuele ontwikkelingen 

en specifieke kenmerken van de regelingen. 
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Stadsregio Rotterdam 
  

Juridische vorm Gemeenschappelijke regeling 

Wettelijk kader Wgr-plus 

Doelstellingen, taken De Stadsregio Rotterdam is een regionaal bestuur dat werkt aan 

een goed bereikbare regio met een sterke concurrentiepositie en 

een aantrekkelijk leef-, woon- en vestigingsklimaat. De 

stadsregio versterkt daartoe de economische, ruimtelijke en 

sociale samenhang van de regio. 

Relatie met 

programmabegroting Krimpen 

(programma, doelen) 

De Stadsregio heeft met name een relatie met Programma 8. Er 

is ook een relatie met Programma 3 (Jeugdzorg). 

Financiële bijdrage € 144.351 

Financiële risico’s zeer gering 

Bestuurlijke 

vertegenwoordiging Krimpen 

De wethouders A.A. Aeyelts Averink-Winsemius en A. Prins  

hebben zitting in de regioraad (het AB); de wethouders Aeyelts 

Averink-Winsemius , Blankenberg en Prins nemen deel aan de 

portefeuillehoudersoverleggen. 

Belangrijke 

ontwikkelingen/opmerkingen 

De Stadsregio heeft een nieuwe Regionaal Strategische Agenda 

opgesteld. Daarbij is Krimpen aan den IJssel, als onderdeel van 

de oostkant van de regio, stevig(er) op de kaart gekomen. Dat is 

met name van belang voor de beleidsthema’s wonen, mobiliteit 

en economie (Programma 8). 

 

Streekarchief Midden-Holland 
 

Juridische vorm Gemeenschappelijke regeling 

Wettelijk kader Wet Gemeenschappelijke Regelingen 

Doelstellingen, taken Het op een verantwoorde wijze beheren, ontsluiten en ter 

beschikking stellen van permanent te bewaren gemeentelijke 

archiefbescheiden. 

Relatie met 

programmabegroting Krimpen 

(programma, doelen) 

Programma 1 Bestuur en dienstverlening 

Financiële bijdrage € 111.575 

Financiële risico’s Gering 

Bestuurlijke 

vertegenwoordiging Krimpen 

Mevrouw A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder 

Vertegenwoordiger in het Dagelijks Bestuur van het 

Streekarchief. 

Belangrijke 

ontwikkelingen/opmerkingen 

Gezamenlijke aanpak informatisering en formattering 

archiefbescheiden. 

 

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
  

Juridische vorm Gemeenschappelijke regeling 

Wettelijk kader Wgr 

Doelstellingen, taken Het doelmatig organiseren en coördineren van werkzaamheden: 

• ter voorkoming, beperking en bestrijding van brand;  

• ten behoeve van het vervoer van zieken en 

ongevalslachtoffers; 

• ten behoeve van de geneeskundige hulpverlening bij 

ongevallen en rampen; 

• noodzakelijk voor een doeltreffende rampenbestrijding en 

crisisbeheersing. 

Relatie met De VRR is opgenomen in het programma veiligheid (punt 2.4) 
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programmabegroting Krimpen 

(programma, doelen) 

brandveiligheid, crisisbeheersing en rampenbestrijding, 

vergunningverlening en handhaven (gebruiksvergunning). 

De werkzaamheden van de GHOR en het ambulance vervoer 

zijn opgenomen in programma 5 volksgezondheid. 

Financiële bijdrage € 1.241.109 

Financiële risico’s Gering, met uitzondering van het FLO-risico 

Bestuurlijke 

vertegenwoordiging Krimpen 

De burgemeester vertegenwoordigt Krimpen aan den IJssel. 

Belangrijke 

ontwikkelingen/opmerkingen 

Uniformering van de werkprocessen en borging van het kwali-

teitsniveau zijn van belang (Regionaal Crisisplan). 

 

Technisch Bureau in de Krimpenerwaard (TBK) 
  

Juridische vorm Gemeenschappelijke regeling 

Wettelijk kader Wgr 

Doelstellingen, taken • bouw- en woningtoezicht ingevolge de Woningwet 

• toezicht op naleving Bouwverordening 

• zorg voor technische werken op het gebied van: 

o weg- en waterbouw 

o rioleringen 

• landmeetkundige werkzaamheden 

• werkzaamheden t.b.v. exploitatieberekeningen 

grondexploitaties 

Relatie met 

programmabegroting Krimpen 

(programma, doelen) 

Het TBK is betrokken bij het programma 2 Veiligheid (thema 2.6 

vergunningverlening en handhaving), het programma 7 Beheer 

Buitenruimte (thema’s 7.1 Wegen en 7.2 Water) en het 

programma 8 Duurzaam wonen en werken (RO-projecten) 

Financiële bijdrage € 420.876 (bijdrage per inwoner voor bouw- en woningtoezicht). 
Overige diensten worden per project afgerekend o.b.v. een 
uurtarief 

Financiële risico’s Gering 

Bestuurlijke 

vertegenwoordiging Krimpen 

Voorzitter: wethouder A. Prins 

Leden algemeen bestuur: R.J.F van der Ven, A. Zweers 

Belangrijke 

ontwikkelingen/opmerkingen 

Met de inwerkingtreding van de WABO in 2010 zijn nieuwe 

afspraken gemaakt over de rol van TBK in het vergunning- en 

handhavingproces. 

 

DCMR 
  

Juridische vorm Gemeenschappelijke regeling 

Wettelijk kader WGR 

Doelstellingen, taken Uitvoering Wet milieubeheer (vergunningverlening en 

handhaving) 

Relatie met 

programmabegroting Krimpen 

(programma, doelen) 

De DCMR is betrokken bij het programma 2 Veiligheid 

(onderdeel 2.6; vergunningverlening en handhaving), en het 

programma 8 Duurzaam wonen en werken 

Financiële bijdrage € 367.253 (de werkelijke bijdrage over 2010 was € 373.004 wat 

heeft geleid tot een overschrijding van € 5.751 die voornamelijk 

werd veroorzaakt door meer adviesvragen vanuit de gemeente. 

Deze overschrijding is hier niet terug te vinden aangezien het 

bedrag afgeboekt wordt van de reserve die openstaat bij de 

DCMR) 

Financiële risico’s Gering 

Bestuurlijke 

vertegenwoordiging Krimpen 

Mevrouw A.A. Aeyelts Averink-Winsemius 
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Belangrijke 

ontwikkelingen/opmerkingen 

Met de inwerkingtreding van de WABO in 2010 zijn nieuwe 

afspraken gemaakt over de rol van DCMR in het vergunning- en 

handhavingproces. 

 

Halt Rotterdam-Rijnmond 
  

Juridische vorm Gemeenschappelijke regeling 
Wettelijk kader Wet gemeenschappelijke regelingen 
Doelstellingen, taken Het verder verbeteren van de kwaliteit van samenwerking tussen 

de Halt-bureaus in de regio Rotterdam-Rijnmond. 
Relatie met 

programmabegroting Krimpen 

(programma, doelen) 

De werkzaamheden van Halt vallen onder het programma 2 

Veiligheid, meer specifiek onder criminaliteit van jeugdigen (punt 

2.2). 
Financiële bijdrage Alle lasten en baten lopen via de begroting van Krimpen. Er wordt 

dus (vooralsnog) geen bijdrage aan Halt Rotterdam-Rijnmond 

overgemaakt. 
Financiële risico’s Gering 
Bestuurlijke 

vertegenwoordiging Krimpen 
De burgemeester is lid van het AB en DB Halt. 

Belangrijke 

ontwikkelingen/opmerkingen 
Het voornemen van het Haltbestuur was om met de 

regionalisering medio 2010 de overgang te bewerkstelligen van de 

lokale Halt-medewerkers in de regio naar de GR Halt Rotterdam 

Rijnmond. Najaar 2010 heeft het Haltbestuur besloten om nader 

te onderzoeken of de stichtingsvorm voor de Haltorganisatie niet 

een rechtsvorm is die beter aansluit bij de 

landelijke ontwikkelingen. 
 

GGD: Openbaar Lichaam Openbare Gezondheidszorg Rotterdam – Rijnmond (OGZRR) 
  

Juridische vorm Gemeenschappelijke regeling 

Wettelijk kader WGR 

Doelstellingen, taken Met het productenpakket van de GGD Rotterdam - Rijnmond geeft 

de gemeente invulling aan de wettelijke taken op grond van de  

Wet Publieke Gezondheid.  

Het productenpakket van de GGD omvat o.a. 

Infectieziektenbestrijding, Jeugdgezondheidszorg, Milieu & 

Hygiëne en Persoonsgerichte zorg. 

Relatie met 

programmabegroting Krimpen 

(programma, doelen) 

Programma 5. Maatschappelijke ondersteuning, thema 

Volksgezondheid. 

Doel: Verbetering van de gezondheid van de inwoners van 

Krimpen aan den IJssel en bescherming bieden tegen ziektes en 

epidemieën. 

Financiële bijdrage € 360.845 

Financiële risico’s Laag. De bijdrage wordt verhoogd met de overeengekomen index 

(+ 4.02 % 2010 t.o.v. 2009) en aangepast aan de demografische 

ontwikkeling (aantal inwoners en aantal jeugdigen) en het aantal 

kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. 

Bestuurlijke 

vertegenwoordiging Krimpen 

Mevrouw A.A. Aeyelts Averink-Winsemius 

Belangrijke 

ontwikkelingen/opmerkingen 

De jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen is in 2010 al uitgevoerd 

door Stichting CJG Rijnmond. De Vierstroom draagt per 1-1-2011 

ook de uitvoering voor de jgz 0-4 over naar CJG Rijnmond, 

waardoor toegewerkt kan worden naar integrale uitvoering 

jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen.  
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Promen 
  

Juridische vorm Gemeenschappelijke regeling 

Wettelijk kader WGR 

Doelstellingen, taken Uitvoeren van WSW taken voor 14 gemeenten 

Relatie met 

programmabegroting Krimpen 

(programma, doelen) 

Programma 6 Werk en inkomen 

Werkvoorzieningsschap Promen 

Financiële bijdrage € 60.209 (€ 479,75 per geplaatste inwoner) 

Financiële risico’s Gering 

Bestuurlijke 

vertegenwoordiging Krimpen 

Wethouder J.H. Blankenberg heeft zitting in het algemeen bestuur 

van Promen. 

Belangrijke 

ontwikkelingen/opmerkingen 

Het werkvoorzieningsschap verkeert in financieel zwaar weer. Een 

reorganisatie lijkt onvermijdelijk.  

 

Volwasseneneducatie Rijnmond (OLIVER) 
  

Juridische vorm Gemeenschappelijke regeling 

Wettelijk kader Wet Gemeenschappelijke Regelingen 

Doelstellingen, taken Volwassen inwoners met een minimaal opleidingsniveau in staat 

te stellen om deel te nemen aan educatieve activiteiten, met het 

doel meer slaagkansen te krijgen op de arbeidsmarkt. 

Relatie met 

programmabegroting Krimpen 

(programma, doelen) 

Programma 6 Werk en inkomen. 

 

Financiële bijdrage € 230.288 

Financiële risico’s Gering 

Bestuurlijke 

vertegenwoordiging Krimpen 

Wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius 

Belangrijke 

ontwikkelingen/opmerkingen 

Geen 

 

Koepelschap Buitenstedelijk Groen 
  

Juridische vorm Gemeenschappelijke regeling 

Wettelijk kader Wet Gemeenschappelijke Regelingen 

Doelstellingen, taken Bijdragen aan opheffing tekort aan buitenstedelijk groen in de 

Rotterdamse regio, realiseren van een evenwichtige verdeling van 

kosten van inrichting, beheer, bestuurlijke aansturing van de 

realisatie van het beleid en bevorderen evenwichtige ontwikkeling 

en instandhouding van buitenstedelijk groen. 

Relatie met 

programmabegroting Krimpen 

(programma, doelen) 

Programma 8 

Financiële bijdrage (in samenhang met Natuur- en Recreatieschap) 

Financiële risico’s Gering 

Bestuurlijke 

vertegenwoordiging Krimpen 

Wethouder J. Blankenberg: lid dagelijks bestuur en raadslid G. 

Boudesteijn: lid algemeen bestuur 

Belangrijke 

ontwikkelingen/opmerkingen 

Geen 

 

Natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard 
  

Juridische vorm Gemeenschappelijke regeling 

Wettelijk kader Wet Gemeenschappelijke Regelingen 
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Doelstellingen, taken Aanleg en instandhouding natuur- en recreatiegebieden in 

Krimpenerwaard 

Relatie met 

programmabegroting Krimpen 

(programma, doelen) 

Programma 8 

Financiële bijdrage € 200.347 (Aan het Natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard 

wordt een bruto-bijdrage betaald en via het Koepelschap 

Buitenstedelijk Groen wordt op basis van een vastgestelde 

verrekeningsmethodiek een bedrag terugontvangen. Euro 

200.347 betreft de in 2010 betaalde netto-bijdrage)  

Financiële risico’s Gering 

Bestuurlijke 

vertegenwoordiging Krimpen 

Wethouder J. Blankenberg, voorzitter 

Belangrijke 

ontwikkelingen/opmerkingen 

Komende jaren veel aandacht voor (achterstallig) groot onderhoud 

en vervanging 

 

Vennootschappen 

 

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

Dividend  Deelneming 

(in euro) Werkelijk 

2009 

Begroting 

2010 

Werkelijk 

2010 

Eneco 680.670 923.427 600.000 600.768 

OASEN 13.160 - - - 

Bank Nederlandse Gemeenten 74.418 46.575 61.812 81.670 

NV Milieuservices AVR Krimpen 144.000 - - - 

 

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 strekt zich feitelijk uit tot de economische waarde 

van het aandelenpakket indien deze lager ligt dan de aankoopprijs. Tevens is in de tabel opgenomen 

het uitgekeerde dividend. Mogelijke fluctuaties in de hoogte van de dividenduitkering vormen 

eveneens een risico. 

 

De raming van de dividenduitkering van Eneco is jaarlijks gelijkblijvend opgenomen voor een bedrag 

van € 600.000. 
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G Grondbeleid 

Inleiding 

 

Net als geld is ‘grond’ een schaars middel. Verschillende functies, zoals infrastructuur, woningen, 

bedrijven, maatschappelijke voorzieningen en recreëren ‘concurreren’ als het ware om de beperkte 

ruimte binnen onze gemeentegrenzen. Daarom is het belangrijk om door het vaststellen van 

ruimtelijk beleid het duurzame gebruik van die ruimte vast te leggen en te bevorderen.  

In onze gemeente zijn de doelstellingen van het ruimtelijk beleid op hoofdlijnen vastgelegd in de 

structuurvisie ‘Ruimte voor ontwikkeling’ (september 2004). In de Structuurvisie zijn de kaders 

geformuleerd die – letterlijk – ruimte moeten bieden aan ontwikkelingen en (vastgoed)projecten op het 

gebied van mobiliteit, wonen, werken, recreëren en maatschappelijke voorzieningen. Ontwikkelingen 

en projecten die in deze begroting met name zijn benoemd in de programma’s Jeugd en Onderwijs 

(3), Sport en Cultuur (4), Maatschappelijke Ondersteuning (5) en Duurzaam Wonen en Werken (8). 

 

Met het formuleren van alleen ruimtelijk beleid zijn wij er echter nog niet. Wij zullen ook een strategie 

moeten ontwikkelen om dit beleid ten uitvoer te brengen. Daarvoor is allereerst van belang dat de 

publiekrechtelijke taken en bevoegdheden die het gemeentebestuur op dit terrein heeft, in 2008 in de 

nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) zijn herbevestigd en vastgelegd. 

Het centrale publiekrechtelijke instrument waarmee de gemeente het grondgebruik kan regelen, blijft 

het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan wordt het ruimtelijk beleid van de gemeente én van 

andere overheden vertaald naar een formeel juridisch kader. Nadat de gemeenteraad het 

bestemmingsplan heeft vastgesteld, vormt het de juridische basis voor de toetsing van 

vergunningaanvragen voor het realiseren van bouwwerken of het gebruik van grond. Per 1 oktober 

2010 is uiteindelijk de Wabo in werking getreden. Vanaf die datum spreken we dus over de 

‘omgevingsvergunning’. 

Op dit moment is het gehele gemeentelijk grondgebied ‘afgedekt’ met bestemmingsplannen. Als 

gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe Wro zullen deze (verouderde) plannen echter vóór 1 

juli 2013 moeten worden geactualiseerd en gedigitaliseerd. Op dit moment wordt al gewerkt aan de 

herziening van het bestemmingsplan Langeland. Het eerste voorontwerp heeft in 2010 een informele 

ronde van inspraak doorlopen. Verder is detailhandels- en archeologiebeleid in voorbereiding. Dt is 

nodig om later in de bestemmingsplannen te verwerken.  

 

Een ander belangrijk instrument om de doelstellingen van dit ruimtelijke beleid te realiseren is het 

gemeentelijk grondbeleid. Hieronder verstaan wij alle maatregelen en besluiten van het 

gemeentebestuur die betrekking hebben op de verwerving, het (tijdelijk) beheer, het bouwrijp maken 

en de uitgifte van grond.  

Hierbij gaat het dus in de eerste plaats om besluiten die worden geregeerd door het privaatrecht. 

Wanneer het niet lukt om tot ‘minnelijke verwerving’ over te gaan, heeft het gemeentebestuur echter 

ook de mogelijkheid om met een voorkeursrecht of onteigening publiekrechtelijk te opereren.  

Verder is in de nieuwe Wro een afzonderlijke afdeling (de zgn. Grondexploitatiewet) opgenomen, 

waarin de positie van de gemeente wordt versterkt in het geval een particulier niet mee wenst te 

werken aan het gemeentelijk ruimtelijk beleid. Op zich is dit geen directe aanleiding om het 

gemeentelijk grondbeleid te formaliseren.  

Desalniettemin hebben wij het voornemen om nu óók vast te leggen op welke wijze het 

gemeentebestuur het grondbeleid (strategisch) wil inzetten. Hiertoe zal een Nota Grondbeleid ter 

vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 

 

Tot dat moment zal in de lijn van de tot nu toe gehanteerde werkwijze worden doorgewerkt. Dat 

betekent dat wij in algemene zin onderscheid blijven maken tussen een actieve en een faciliterende 

gemeentelijke rol.  

In beginsel opereren wij faciliterend, dat wil zeggen dat wij de beleidsdoelstellingen op het gebied 

van duurzaamheid, mobiliteit, wonen, economie, recreëren en maatschappelijk voorzieningen 
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proberen te realiseren door het formuleren van heldere kaders (bijv. in een bestemmingsplan of in 

stedenbouwkundige randvoorwaarden) en door overleg met marktpartijen. Bij deze vorm van 

grondbeleid loopt de gemeente zelf zo min mogelijk financiële risico’s. Nadeel is echter dat de 

gemeente beperkt is in haar sturingsmogelijkheden. Bovendien kan ook niet worden geprofiteerd van 

de waardevermeerdering die bijv. een functieverandering van bedrijvigheid naar wonen met zich 

meebrengt. 

In sommige gevallen kiezen wij daarom voor een actief grondbeleid. De gemeente is actief wanneer 

zij zelf gronden in bezit heeft (zoals bijv. in Lansingh-Zuid en de IJsseldijkzone) of gronden verwerft 

(zoals bijv. in de Stormpolder en de werf Van Duijvendijk). Duidelijk mag zijn dat de gemeente dan wel 

zélf het financiële risico loopt. Toch kan het actief verwerven van grond van belang zijn om 

ongewenste ontwikkelingen te voorkomen of gewenste ontwikkelingen te bespoedigen.  

In het duale stelsel is het college bevoegd tot grondaankoop. Wel zullen wij voor iedere aankoop 

afzonderlijk het benodigde krediet aan de gemeenteraad vragen. Wij informeren de raadscommissie 

daarbij actief over de argumenten voor de aankoop en de eventuele risico’s die de gemeente loopt. 

Grondexploitatie 

De informatie in deze paragraaf geeft inzicht in de actieve rol die de gemeente speelt en de eventuele 

risico’s die daarbij worden gelopen. Grondexploitatie gaat altijd gepaard met risico’s. Met name bij 

grondverwervingen bestaat altijd een kans dat de investering niet kan worden opgebracht door 

inkomsten uit de ontwikkeling. Zoals gebruikelijk zijn bij het opstellen van de begroting 2011 in het 

najaar van 2010 actuele berekeningen van de bouwgrondexploitatie in het algemeen en de complexen 

in het bijzonder gemaakt. Met behulp van deze regelmatige actualisatie en de informatie die voortkomt 

uit deze jaarrekening worden de risico’s beheersbaar gehouden. Mede op basis van de financiële 

informatie wordt besloten over de haalbaarheid en wenselijkheid van ontwikkelingen. Bij deze 

jaarrekening zijn de hercalculaties opnieuw getoetst en voor de belangrijkste onderdelen waar nodig 

geactualiseerd. 

 

In deze paragraaf worden de ontwikkelingen van 2010 en de effecten voor de toekomst verduidelijkt. 

De hoofddoelstellingen zijn reeds beschreven in programma 8. In dit programma wordt tevens 

inhoudelijke verantwoording afgelegd met betrekking tot de voortgang van de projecten. De toelichting 

in deze paragraaf is voornamelijk financieel getint en betreft de belangrijke ontwikkelingen met 

betrekking tot de afzonderlijke complexen, ontwikkelingen en reserves. 

Bouwgrond in exploitatie (complexen) 

In de onderstaande tabel treft u het financiële verloop van het complex Lansingh-Zuid aan, per 31 

december 2010 de enige lopende grondexploitatie. 

 
-/- = voordelig 

Complex/onderdeel Boekwaarde  

1-1-2010 

Investeringen Opbrengsten Balanswaarde 

31-12-2010 

In exploitatie     

Lansingh-Zuid -1.783.236 73.265 2.875.000 -4.584.971 

Nog te maken kosten    4.712.896 

Nog te verwachten opbrengsten    3.798.328 

Verwacht exploitatieresultaat    -3.670.404 

 

Complex Lansingh-Zuid 

Naar mate de voltooiing van Lansingh-Zuid nadert nemen de zekerheden toe en de risico's af. 

Inmiddels is duidelijk hoe de laatste fasen worden ingevuld en wat het eindbeeld van Lansingh-Zuid 

wordt. Dat geldt zowel voor het beeld in de wijk als voor het financiële plaatje.  Aan de lastenkant zijn 

nog forse bedragen opgenomen voor met name het woonrijpmaken van de resterende locaties. 

Daarnaast zal nogmaals een deel in de voorziening herstraten worden gestort en zijn bijdragen voor 

de reserves gecalculeerd conform het geldende beleid. Vooralsnog wordt afwikkeling van het complex 

in 2014 voorzien. Het surplus dat naar verwachting resteert wordt in eerste instantie gestort in de 
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algemene reserve bouwgrondexploitatie. Eerder is al door uw raad bevestigd dat deze middelen 

wellicht kunnen worden ingezet ten behoeve van de gemeentelijke hoofdinfrastructuur waarin de 

komende jaren forse investeringen nodig zijn. In de afronding wordt zorgvuldig omgegaan met het 

surplus van het complex. Het betreft de laatste substantiële inkomsten uit bouwgrondexploitatie in de 

gemeente. Het is daarom van belang deze middelen op de meest optimale wijze in te zetten. 

Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) 

De gemeente heeft op diverse locaties grond en vastgoed in eigendom die voor (her)ontwikkeling zijn 

bestemd. Deze posities zijn de afgelopen jaren tot stand gekomen via verwerving en betreffen voor 

een ander deel gronden die al lange tijd gemeentelijk eigendom zijn. De overeenkomst tussen de 

diverse locaties is dat er minstens een intentie tot (her)ontwikkeling is en dat de kosten vooruitlopend 

daarop zijn geactiveerd. De nadere invulling van de locaties wordt nog uitgewerkt en ter 

besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Uitgangspunt is dat alle boekwaarden worden betrokken bij 

de (her)ontwikkeling van de locatie, zodat een minimaal kostendekkende grondexploitatie tot stand 

komt.  

 
-/- = voordelig 

Complex/onderdeel Boekwaarde  

1-1-2010 

Investeringen Desinves 

teringen 

Boekwaarde 

31-12-2010 

Boekwaarde 

per m
2
 

Niet in exploitatie      

Ronal 2.464.722 326.925 1.078 2.790.569 €     332 

Centrum 760.488 180.682 760.489 180.681 €         1 

Waalpark 1.520.364 101.247 2.500 1.619.111 €       32 

Stormpolder 1.359.680 101.220 3.600 1.457.300 €       84 

Werf aan de IJssel 1.506.006 405.716 42.100 1.869.622 €     125 

Gezondheidscentrum 89.900 123.350 0 213.250 €       87 

Krimpenerbosweg-Oost 1.993 11.237 0 13.230 €         0 

Tuincentrum 0 432.128 0 432.128 €       73 

Totaal  7.703.153 1.682.505 809.767 8.575.891  

 

 

Ronal - Kerkdreef 

In 2008 is het kantoorpand aan de Kerkdreef 1 aangekocht (Ronal-locatie). Inmiddels zijn besluiten 

genomen over de nieuwbouw van de Adm. De Ruyterschool op deze locatie en de daaropvolgende 

herontwikkeling van het gebied dat daardoor beschikbaar komt. Tevens wordt hierbij de boerderij 

IJsseldijk 296/298 betrokken die eigendom is van de gemeente. Na de bouw van de school vindt 

herontwikkeling van het resterende gebied plaats en wordt IJsseldijk 296/298 verkocht. Uit de 

hercalculaties 2011 blijkt dat een kostendekkende ontwikkeling mogelijk is. De ontwikkeling wordt 

opgepakt na de realisatie van de nieuwe school. De bouwkosten van de school worden gedekt door 

afschrijving ten laste van programma 3, waarmee in de meerjarenbegroting 2011-2014 al rekening is 

gehouden. 

 

Centrum 

De ontwikkeling van het nieuwe centrum is een complex en dynamisch proces. De bouw van de 

Waterlijster is inmiddels gestart en de plannen voor het deelgebied Prinsesseflats krijgen steeds meer 

vorm. De ontwikkeling rondom het winkelcentrum is vooralsnog niet op gang gekomen. Jaarlijks 

verantwoorden wij de voortgang van de centrumontwikkeling via een afzonderlijke informatienota aan 

de gemeenteraad. In de raadsvergadering van 19 mei 2011 is die nota aan de orde geweest.  

 

Het geactiveerde saldo van de Centrumontwikkeling per 31 december 2009 is gedekt uit de 

bestemmingsreserve Centrum. Doel van deze reserve is om indien nodig (tijdelijke) tekorten in de 

Centrumontwikkeling te kunnen dekken en ruimte te creëren om waar nodig de ambities financieel te 

ondersteunen. Verdere onderbouwing van de gewenste cq benodigde omvang van de 
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bestemmingsreserve wordt verstrekt bij de grond- en vastgoedexploitatie die wordt aangeboden 

wanneer de planvorming daarvoor voldoende gevorderd is. 

 

Waalpark 

In 2010 zijn geen grote stappen gezet met betrekking tot deze locatie. Wel is verkend of een andere 

inrichting van het gebied een oplossing kan bieden voor de problematiek van DCV. Tot nu toe is er 

geen zicht op een financieel haalbare variant, zowel qua exploitatie als qua investering. Door de 

aanleg van de kunstgrasvelden is er wel ruimte gekomen om een deel te herontwikkelen. Vooralsnog 

gaan wij ervan uit dat een ontwikkeling van het huidige 4
e
 veld en de locatie van de manege tot een 

sluitende exploitatie leidt. Dit wordt ook ondersteund door stedenbouwkundige plannen en 

civieltechnische berekeningen. Het positieve saldo is zelfs aanmerkelijk hoger dan in de hercalculaties 

2011 werd vermeld, nu dit conceptplan geheel is doorgerekend. Op dit moment doen wij nog geen 

nadere voorstellen, in afwachting van mogelijk verbeterd zicht op de haalbaarheid van alternatieven. 

 

Stormpolder 

De financiële bewegingen in de Stormpolder waren in 2010 minimaal. De voorbereidingen voor 

diverse deelplannen gaan echter wel voort. In alle gevallen wordt ingezet op het verkrijgen van 

subsidies, die tot dusverre al vaak zijn verkregen. Eenmaal per jaar wordt u via een separate 

rapportage geïnformeerd over de ontwikkelingen. In de raad van 19 mei 2010 is deze rapportage aan 

de orde geweest. 

 

Werf aan de IJssel 

Voor het ontwikkelen van woningbouw op het oostelijk deel van de voormalige scheepswerf Joh. Van 

Duijvendijk is inmiddels een geschikte partij gevonden. De grondopbrengst waarover 

overeenstemming is bereikt ligt hoger dan aanvankelijk geraamd. Het zicht op een sluitende 

ontwikkeling van het gehele terrein is daarmee aanmerkelijk verbeterd. De restauratie van de loodsen 

is weliswaar een negatief onderdeel, maar het surplus op de woningbouw lijkt meer dan voldoende om 

dit op te vangen. Op een later moment wordt bezien op welke wijze wordt omgegaan met het beheer 

en eigendom van de loodsen na de restauratie. 

RO-projecten 

Naast complexen en niet in exploitatie genomen gronden zijn er in de gemeente een aantal locaties 

waar op initiatief van marktpartijen aan een nieuwe ruimtelijke invulling wordt gewerkt. Deze 

zogenaamde RO-projecten bevinden zich in verschillende projectstadia. De kosten die de gemeente 

voor deze projecten maakt worden verzameld en waar mogelijk in rekening gebracht bij de 

ontwikkelaar. De crisis laat zich bij deze projecten nadrukkelijk gelden. In tegenstelling tot voorgaande 

jaren zijn er geen nauwelijks ontwikkelingen bijgekomen en projecten die nog niet in de 

uitvoeringsfase zijn laten weinig vorderingen zien. Hierdoor zijn de gemeentelijke lasten ook lager dan 

de afgelopen jaren. De kosten worden evenals voorheen via programma 8 in deze jaarrekening 

verwerkt. Door verrekening met de reserve RO-projecten vindt dekking plaats. Deze reserve wordt 

gevoed door positieve saldi van RO-projecten. 

Reserves 

De bouwgrondexploitatie omvat naast de complexen en projecten tevens een aantal reserves. Op 

deze reserves zijn de afspraken uit de nota reserves en voorzieningen van toepassing. In deze 

paragraaf gaan we kort in op het verloop en de stand in relatie met de doelstelling van deze reserves. 
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Reserve Saldo  

1-1-2010 

 Mutaties 

2010 

Saldo 

31-12-2010 

Geraamde 

beschikking 

Vrij  

besteedbaar 

Algemene reserve BE 5.205.625 -2.321.363 2.884.262 2.965.659 5.849.921 

Reserve RO-projecten 146.818 -8.799 138.019 -99.782 38.237 

Reserve Centrum 0 239.511 239.511 0 239.511 

Reserve Hoofdinfrastructuur 0 1.000.000 1.000.000 135.828      1.135.828 

TOTAAL reserves BE 5.352.443 -1.090.651 4.261.792 3.001.705 7.263.497 

 

Algemene reserve bouwgrondexploitatie 

De algemene reserve bouwgrondexploitatie vervult dezelfde rol voor de bouwgrondexploitatie als de 

algemene reserve voor de programma’s. De omvang van de algemene reserve bouwgrondexploitatie 

dient in verband te worden gebracht met de risico’s van de ontwikkelingen. Hierbij moet met name 

worden gedacht aan de boekwaarden van niet in exploitatie genomen gronden. Nieuwe 

grondaankopen worden gewaardeerd tegen marktwaarde, waarbij de mogelijkheden voor 

kostendekkende (her)ontwikkeling vooraf worden onderzocht. Op dit moment wordt verwacht dat alle 

grondaankopen minimaal kostendekkend kunnen worden (her)ontwikkeld. In de nota reserves en 

voorzieningen is gesteld dat de algemene reserve bouwgrondexploitatie 25% van de boekwaarden 

van niet in exploitatie genomen gronden moet bedragen. Eind 2009 is het saldo van die gronden € 8,6 

miljoen en dat van de reserve € 2,9 miljoen, waarmee ruimschoots aan deze eis is voldaan. Omdat de 

huidige boekwaarde bestaat uit acht locaties is het risico ook nog eens gespreid. De komende jaren 

ontwikkelt het saldo zich positief, met name door de afwikkeling van het complex Lansingh-Zuid. 

Economische crisis 

Het terrein van de bouwgrondexploitatie en de ruimtelijke ordening is voortdurend in beweging, wat 

zeker ook geld voor de financiële dimensie binnen dit terrein. Door jaarlijkse hercalculatie (bij de 

begroting), doorlopende monitoring en een voldoende reservepositie wordt getracht de risico’s te 

beheersen. Op dit moment kunnen we nog steeds spreken van een gezonde situatie. De 

economische crisis is nadrukkelijk voelbaar in de wereld van bouw en ontwikkeling. De animo van 

ontwikkelaars voor nieuwe projecten is duidelijk verminderd en als gevolg hiervan zien wij dalende 

grondprijzen, vertragingen en moeizame processen. Wij spelen hierop in door in exploitatieopzetten 

conservatief te rekenen en de risico's in beeld te brengen en beperkt te houden. Tevens worden waar 

mogelijk stimulerende maatregelen genomen, zoals spreiding van betalingen en het inzetten van 

subsidiemogelijkheden. Met het aangaan van nieuwe grondposities wordt zeer terughoudend 

omgegaan. 

 

De ontwikkeling van bouwlocaties is geen korte termijnwerk. Het is daarom nodig over de crisis heen 

te kijken en waar nodig in te spelen op de huidige ontwikkelingen. Daarbij spelen niet alleen financiële 

motieven een rol, maar moet ook rekening worden gehouden met gemeentelijke taken op het gebied 

van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. 

 

Hierboven is al aandacht besteed aan de risico’s van grondbezit. Voortdurend wordt ingezet op het in 

beeld brengen en houden van de financiële haalbaarheid van de plannen en de risico’s, zowel wat 

betreft de uitvoering als de exploitatie. Bij het maken van afwegingen tot herontwikkeling van locaties 

wordt nadrukkelijk meegewogen welke financiële risico’s aan de orde zijn. Bij de besluitvorming 

omtrent de invulling van locaties leggen wij u naast stedenbouwkundige randvoorwaarden daarom ook 

een financiële haalbaarheidsanalyse voor. Binnenkort wordt u gevraagd om van enkele niet in 

exploitatie genomen gronden een grondexploitatie vast te stellen. Dit betreft in ieder geval het plan 

Werf aan de IJssel. 
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§ H. Nieuw beleid 
 

Ingaande de begroting 2005 maakt het nieuw beleid deel uit van één van de paragrafen in de begroting. In de hieronder opgenomen overzichten worden de 

resultaten gepresenteerd van het voorgenomen nieuw beleid 2010. In de eerste tabel vindt men het uitgevoerde nieuw beleid en in de tweede tabel het nog 

niet uitgevoerde nieuw beleid. 

 

OVERZICHT NIEUW BELEID 2010 - 2013  
     

Bedrag   Nr. Omschrijving nieuw beleid 

A
fd

e
lin

g
 

  

Stand van zaken 

Bestuur en dienstverlening       

1-1 Nieuw beleid ICT aanvulling 
I&F 

98.000 
De website is opgeleverd en het intranet is momenteel in ontwikkeling en zal in de tweede helft van 2011 worden 
opgeleverd. 

1-2 Fractie ondersteuning Griffie          9.250  Geen mededeling 

Veiligheid       

2-1 
Regionaal Informatie- en 
Expertisecentrum 

BMO 12.620 
Het Regionaal Informatie en expertisecentrum heeft in 2010 bij gedragen aan deskundigheidsbevordering op de thema's 
mensenhandel, BIBOB, en softdrugs. Daarnaast heeft het Regionaal Informatie en Expertisecentrum, conform planning, 
de uitvoeringsmappen rondom bovengenoemde thema's opgeleverd. 

Jeugd en onderwijs       

3-1a 
Diverse aanvragen ohp 
brandveiligheidsvoorzieningen 

SL 106.000 
Voor de openbare schoolgebouwen zijn door het schoolbestuur werkzaamheden uitgevoerd ter verbetering van de 
brandveiligheid. 

3-1b 
Diverse aanvragen ohp 1e 
inrichting en OLP 

SL 9.603 
Aan het schoolbestuur van obs Kortland werden middelen verstrekt voor aanvullende inrichting onderwijsleerpakket en 

meubilair. 

3-1c 
Diverse aanvragen 
onderwijshuisvestingsprogramma 
2010 

SL/I&F 525.000 

Voor de pc-scholen en het 24-klassig-schoolgebouw zijn door de schoolbesturen werkzaamheden uitgevoerd ter 

verbetering van de brandveiligheid. 

Voorts is nog een aantal verplichtingen aangegaan die binnenkort met de schoolbesturen worden afgerekend. Naar 

verwachting resteert uiteindelijk een bedrag van ruim € 200.000,-. 

3-2 Jeugdactiviteiten SL 5.250 Er vinden verkennende gesprekken plaats met jongeren (zie ook 3.2.) 

3-3 Jeugdparticipatie SL 12.500 

De jongerensite wordt vormgegeven met en voor jongeren. Een groep jongeren heeft de vormgeving gerealiseerd. De 
jeugdredactie is aan de slag gegaan en de andere jongeren blijven betrokken bij de site in een supportgroep. De 
jeugdredactieleden worden getraind en gaan de site verder met lokale informatie vullen. De jongeren zijn ook bezig met de 
voorbereidingen van de lancering van de site. 

3-8 
Regeling verbetering 
binnenklimaat primair onderwijs 
2009 

SL      312.500  

Er zijn te behoeve van 8 scholen middelen beschikbaar gesteld voor het opstellen van een Energie en Binnenklimaat 
Advies (EBA) en voor het plaatsen van 8 CO 2 indicatoren. 
Tevens zijn voor 31 lokalen, verdeeld over 4 schoolgebouwen middelen beschikbaar gesteld voor het plaatsen van 
mechanische luchttoe- en afvoersysteem met warmte terugwinning (WTW). 
2 schoolbesturen hebben de verleende beschikking voor het plaatsen van een mechanisch ventilatiesysteem 
teruggegeven in verband met de voor hen te hoge investeringskosten. Totaal voor 14 lokalen. Er zal naar  verwachting ag 
van € 64.200,- aan het Rijk terugbetaald moeten worden.   
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Sport en cultuur       

4-1 

Organiseren van een Culturele 
week ter gelegenheid van 
herdenking 60 jaar onafhankelijk 
Molukken 

BMO 25.000 

De culturele week is gehouden van 20 t/m 24 april 2010. Het programma bestond uit lezingen, voordrachten, 
fototentoonstelling, theatervoorstellingen en workshops voor groepen kinderen van de basisscholen. De 
programmaonderdelen werden goed bezocht. Aansluitend is op 28 april een grote Molukkenconferentie gehouden met 
deelname van binnen en (ver) buiten de gemeente. Er zijn 4 inleidingen gehouden, waarna in workshops verdiepende 
discussie heeft plaatsgevonden. VNG International is nauw bij de conferentie betrokken geweest. De culturele week en de 
conferentie zijn binnen het beschikbare budget gerealiseerd. 

4-2 Combinatiefunctionaris SL 105.312 
De combinatiefuncties zijn in 2010 voor een gedeelte (1,8 Fte van de beschikbare 2,1 Fte)  ingevuld. Het nieuw beleid is 
geactiveerd. 

4-3 Cultuurnota SL 15.000 
De Denktank heeft dit voor een deel aangewend om een eerste opzet voor een cultuurnota te maken. Hiervoor zijn onder 
andere debatten georganiseerd met burgers. Het restant wordt gebruikt voor het uitwerken van de adviezen van de 
Denktank. 

4-8 Subsidiëring wielerronde SL 8.000 De wielerronde heeft in 2010 een subsidie ontvangen. Het nieuw beleid is geactiveerd.  

4-9 
Uitvoering (nieuw) 
Monumentenbeleid. (pilot) 

Ruimte 15.000 
In opdracht van de gemeente heeft de Stichting Dorp, Stad & Land een ‘inventarisatie  beeldbepalende 
objecten/gebieden’ opgesteld. De inventarisatie is op 16-11-2010 door B&W officieel vastgesteld als basis voor verder uit 
te bouwen monumentenbeleid. 

Maatschappelijke ondersteuning       

5-1 
Wijkgericht bevorderen van de 
sociale cohesie 

CDA 10.000 Dit bedrag is wegbezuinigd.  

5-2 Buurt coach bloemrijk SL 18.750 
Is ingezet voor aanstelling buurtcoach met cofinanciering door gemeente en Qua Wonen voor het project BloemRijk 
gedurende een jaar (pilot). 

5-3 Vangnet ex AWBZ vanaf 2010 SL 30.000 
Van dit budget is een vangnet gecreëerd door het opzetten van een open inloopplus en in uitzonderlijke situaties voor het 
verstrekken van een individuele voorziening.  

5-5 Huiselijk geweld SL 32.000 Dit budget is aangewend voor het oprichten van een Lokaal Team huiselijk geweld (LTHG). 

5-6 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
(tijdelijke huisvesting) 

SL 37.500 De tijdelijke huisvesting is gerealiseerd in het gezondheidscentrum en in het Kortlandgebouw.  

5-7 Electronisch kinddossier SL 43.300 In 2011 wordt het elektronisch kinddossier voor de jeugdgezondheidszorg geïmplementeerd. 

5-7 Electronisch kinddossier SL 40.000 idem 

Werk en inkomen       

6-1 Uitbreiding Schuldhulpverlening SL 22.500 Niet uitgevoerd en vergeheveld naar 2011 via de njn. 

Openbare ruimte       

7-4 
Vervangen waterleiding op 
volkstuinencomplex 

Ruimte 48.050 Dit is uitgevoerd. 

Duurzaam wonen en werken       

8-2 Onderzoek uitbreiding Park & Ride Ruimte 15.000 
Eind oktober 2010 is opdracht verleend voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. De resultaten komen naar 
verwachting in het eerste kwartaal van 2011 beschikbaar. 

7-1 
Actualisatie bestemmingsplannen  
(PRG8) 

Ruimte 100.000 

Het concept voorontwerp voor Langeland is in november in twee inloopbijeenkomsten gepresenteerd. De reacties van 

bewoners en officiële instanties worden nu verwerkt, waarna in 2011 het formele proces van vaststelling zal starten.  

Ten behoeve van de bestemmingsplannen Kortland, Lansingh-Zuid en Stormpolder is een Plan van Aanpak vastgesteld. 
Daaraan wordt uitvoering gegeven door het ontwikkelen van een detailhandelsvisie, een geluidruimteverdeelplan en 
beleid voor archeologie en erfgoed. 
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8-3 Parkmanagement Stormpolder  25.000 
Parkmanagement is in januari 2010 van start gegaan. De eerste helft van het jaar heeft vooral in het teken gestaan van 
opstarten en contcaten leggen. In de tweede helft van het jaar zijn de eerste ‘projecten’ opgestart: Keurmerk Veilig 
Ondernemen, energietenders en cursus Duurzaam Ondernemen. 

          

 

 

OVERZICHT NIEUW BELEID 2009 

     

Bedrag   Nr. Omschrijving nieuw beleid 

A
fd

e
lin

g
 

  

Stand van zaken 

Jeugd en onderwijs       

3-0a Ontwikkelen brede school 
 

53.071 
4 basisscholen hebben gebruik gemaakt van de subsidiemogelijkheden. Totaal ingezet budget:  
€ 21.990,- 

3-0c Onderwijsbeleid (LEA) 

 

49.140 

Met ingang van 2011 is het Schoolmaatschappelijk Werk in Krimpen aan den IJssel met 20 uur per 

week uitgebreid, ter versterking van de zorgstructuur op de scholen en de schakel naar het Centrum 

Jeugd en Gezin.  

3-0d Centrum jeugd en gezin 
 

63.000 
De voorbereidingen voor de huisvesting van het CJG in het gezondheidscentrum  zijn in volle gang. 
Het CJG als samenwerkingsorganisatie krijgt steeds meer vorm. Er vindt een verkenning plaats om de 
samenwerking binnen de gehele keten te optimaliseren.  

3-0e Sluitende aanpak jeugdigen GOSA  16.676 Samen met het CJG wordt gewerkt aan de sluitende aanpak.  

3-4 Vervangende bouw Admiraal de Ruyterschool 
 

 

De voorziening “vervangende nieuwbouw” is via het onderwijshuisvestingsprogramma 2010 

toegekend. School bestuur werkt aan de uitvoering ervan. 
Sport en cultuur       

4-0a Sportbeleid (stimuleringsactiviteiten) SL  Geen mededeling 
4-0b Muziekschool SGP/PvdA  Geen mededeling 

Maatschappelijke ondersteuning       

5-0a Beleidsplan Wmo 2008-2011 SL 36.345 
Hiervoor is het project Oog en Oor voor elkaar (Prestatieveld 1 van Wmo) uitgevoerd en een fonds 
bewonersinitiatieven ingesteld. Maar ook wordt de subsidie aan Radar en het 
klanttevredenheidsonderzoek hiervan bekostigd.   

5-0c 
[maatschappelijk werk]Huiselijk geweld (Beleid 
gezondheidszorg) 

 15.491 Dit budget is aangewend voor het oprichten van een Lokaal Team huiselijk geweld (LTHG). 

5-0d Woonzorgzonering SL 12.943 
Budget is ingezet voor voortzetting ondersteuning en advisering voor het programma 
woonzorgzonering. 

Beheer Buitenruimte       
7-0b Haltetoegankelijkheid    3.564 Is regulier uitvoering aan gegeven. 

     



122  

Duurzaam wonen en werken       

8-0b Uitvoeringsprogramma Milieubeleidsplan 2008-2011 Ruimte 40.000 
Budget is ingezet voor een energiestudie voor de Admiraal de Ruyterschool. Het overschot is 
overgeheveld naar 2011.  

8-0c Stimulering lokaal economisch klimaat Ruimte 16.000 Benut voor parkmanagement en Business op het water. 
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Deel II 

 

Jaarrekening 
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Balans 
 

Hierna wordt via de balans en de programma rekening, beiden met toelichting, de financiële ver-

antwoording afgelegd over het in het jaar 2010 gerealiseerde beleid. 

 

ACTIVA 
 

(bedragen x € 1.000,-) 

 

Ultimo 

2010 

Ultimo 

2009 

Vaste activa     

     

Materiële vaste activa  31.384  30.948 

investeringen met een economisch nut 31.382  30.940  

investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maat-

schappelijk nut 
2  8  

     

Financiële vaste activa  27.413  29.057 

kapitaalverstrekkingen aan:     

deelnemingen 912  912  

gemeenschappelijke regelingen 0  0  

Leningen aan:     

woningbouwcorporaties 249  258  

deelnemingen 387  438  

Overige langlopende leningen u/g 25.865  27.449  

Bijdrage aan activa in eigendom van derden 0  0  

Totaal vaste activa  58.797  60.005 

     

Vlottende activa     

Voorraden  3.991  5.920 

niet in exploitatie genomen bouwgronden 8.576  7.703  

onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie -4.585  -1.783  

     

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 

jaar 
 10.237  12.871 

vorderingen op openbare lichamen 5.423  4.478  

verstrekte kasgeldleningen 3.501  7.043  

overige vorderingen 1.313  1.350  

     

Liquide middelen  252  117 

kassaldi 34  35  

bank- en girosaldi 218  82  

     

Overlopende activa  653  1.007 

Totaal vlottende activa  15.133  19.915 

TOTAAL GENERAAL  73.930  79.920 
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PASSIVA  
 

(bedragen x € 1.000,-) 

 

Ultimo 

2010 

Ultimo 

2009 
Vaste passiva     

Eigen vermogen:  21.070  22.711 

Algemene reserves 8.871  11.511  

Bestemmingsreserves 7.078  5.431  

Egalisatiereserves 4.364  4.689  

Resultaat na bestemming 757  1.080  

     

Voorzieningen:  24.649  26.602 

Onderhoudsegalisatievoorzieningen 19.435  21.708  

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s 3.818  3.594  

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting 1.396  1.300  

     

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer:  17.945  19.934 

Onderhandse leningen van:     

binnenlandse banken en overige financiële instellingen 17.930  19.920  

Waarborgsommen 15  14  

Totaal vaste passiva  63.664  69.247 

     

Vlottende passiva     

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 

jaar 

 5.746  6.275 

Kasgeldleningen 0  0  

Bank- en girosaldi 0  576  

Overige schulden 5.746  5.699  

     

Overlopende passiva  4.520  4.398 

Totaal vlottende passiva  10.266  10.673 

TOTAAL GENERAAL  73.930  79.920 

 

Gewaarborgde geldleningen 188.671  170.202 

Garantstellingen 6.106  7.112 
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Programmarekening 

lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

 1. Bestuur en dienstverlening 6.260.897 -641.679 5.619.218 6.634.686 -663.055 5.971.631 7.072.259 -696.084 6.376.176

 2. Veiligheid 3.001.318 -761.928 2.239.390 3.004.052 -1.073.895 1.930.157 3.176.848 -913.583 2.263.265

 3. Jeugd en Onderwijs 5.687.579 -583.114 5.104.465 4.862.390 -435.649 4.426.741 4.141.422 -605.378 3.536.044

 4. Sport en Cultuur 6.193.107 -2.101.387 4.091.720 6.115.811 -1.963.957 4.151.854 5.672.073 -1.905.645 3.766.428

 5. Maatschappelijke Ondersteuning 7.245.476 -1.171.935 6.073.541 7.724.330 -1.282.979 6.441.351 7.619.009 -1.146.816 6.472.193

 6. Werk en Inkomen 10.682.850 -8.347.659 2.335.191 11.278.427 -8.748.882 2.529.545 11.511.874 -8.971.511 2.540.363

 7. Beheer Buitenruimte 13.960.321 -7.311.808 6.648.513 14.527.412 -7.556.808 6.970.604 13.998.982 -7.522.683 6.476.300

 8. Duurzaam wonen en werken 1.781.418 -550.068 1.231.350 2.654.012 -891.407 1.762.605 2.443.028 -572.362 1.870.666

 TOTAAL PROGRAMMA’S 54.812.966 -21.469.578 33.343.388 56.801.120 -22.616.632 34.184.488 55.635.496 -22.334.061 33.301.436

 Algemene dekkingsmiddelen

 Lokale heffingen:

      OZB Gebruikers -825.199 -825.199 -832.199 -832.199 -828.701 -828.701

      OZB Eigenaren -4.374.292 -4.374.292 -4.361.292 -4.361.292 -4.371.308 -4.371.308

      Hondenbelasting -142.660 -142.660 -148.860 -148.860 -149.459 -149.459

 Algemene uitkeringen -25.374.036 -25.374.036 -25.547.826 -25.547.826 0 -25.501.359 -25.501.359

 Dividend -818.820 -818.820 -838.678 -838.678 -839.445 -839.445

 Saldo van de financieringsfunctie: 0 0 0 0

 Overige algemene dekkingsmiddelen

     Algemene baten 0 0 30.560 30.560

 Algemene dekkingsmiddelen 0 -31.535.007 -31.535.007 0 -31.728.855 -31.728.855 30.560 -31.690.273 -31.659.713

 Onvoorziene lasten en baten 691.339 691.339 487.411 487.411 0 0 0

 Saldo voor resultaatbestemming 55.504.305 -53.004.585 2.499.720 57.288.531 -54.345.487 2.943.044 55.666.056 -54.024.333 1.641.723

 Resultaatbestemming per programma

 1. Bestuur en dienstverlening 0 -107.954 -107.954 0 -348.125 -348.125 0 -347.206 -347.206

 2. Veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 3. Jeugd en Onderwijs 0 -1.144.115 -1.144.115 0 -706.908 -706.908 0 -477.485 -477.485

 4. Sport en Cultuur 0 -110.917 -110.917 0 -89.117 -89.117 0 -59.063 -59.063

 5. Maatschappelijke Ondersteuning 0 -90.175 -90.175 0 -100.175 -100.175 0 -46.875 -46.875

 6. Werk en Inkomen 0 -22.500 -22.500 0 -22.500 -22.500 0 0 0

 7. Beheer Buitenruimte 14.000 -614.247 -600.247 308.515 -840.434 -531.919 426.178 -693.110 -266.932

 8. Duurzaam wonen en werken 2.173.049 -2.536.861 -363.812 2.173.049 -3.257.349 -1.084.300 1.797.500 -2.998.551 -1.201.051

 Algemene dekkingsmiddelen 0 -60.000 -60.000 0 -60.000 -60.000 0 0 0

 Resultaatbestemming 2.187.049 -4.686.769 -2.499.720 2.481.564 -5.424.608 -2.943.044 2.223.678 -4.622.290 -2.398.612

 SALDO NA RESULTAATBESTEMMING 57.691.354 -57.691.354 0 59.770.095 -59.770.095 0 57.889.734 -58.646.623 -756.889

Programmarekening 2010 Begroting 2010 Begroting 2010 na wijzigingen Rekening 2010
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Toelichting op de programmarekening 
 

Inleiding 

In het volgende hoofdstuk vindt u de toelichtingen op de programmarekening per programma. Te-

vens krijgt u vervolgens de verschillen analyse te zien die onderverdeeld zijn in de verschillende 

thema’s. Voor deze analyse worden alleen de productverschillen, tussen begroting na wijziging en 

rekening (lasten en baten individueel), groter dan € 20.000 gepresenteerd. 

 

Opmerking 

In de begroting 2010 (boekwerk) zijn de cijfers van de kostenplaatsen opgenomen als lasten en 

baten in programma 1. In het kader van de analyses voor de begrotingsrechtmatigheid is uitgegaan 

van de gecorrigeerde saldi (zonder kostenplaatsen).  

  

1. Bestuur en dienstverlening  
 

Begroting 2010 Begroting na 

wijziging

Rekening 2010

Bestaand beleid (Structureel) 6.187.790 6.488.829 6.965.259

Bestaand beleid (Incidenteel) 63.857 145.857 107.000

Nieuw Beleid 9.250 0 0

6.260.897 6.634.686 7.072.259

Bestaand beleid (Structureel) -641.679 -663.055 -696.084

Bestaand beleid (Incidenteel) 0 0 0

Nieuw Beleid 0 0 0

-641.679 -663.055 -696.084

5.619.218 5.971.631 6.376.176

mutatie reserves -107.954 -348.125 -347.206

5.511.264 5.623.506 6.028.970

SALDO voor bestemming

SALDO na bestemming

Baten

Totaal baten

Lasten

Totaal lasten

 

 

 

Thema resultaat Begroting  
2010 

Begroting 
na wijzi-

ging   

Rekening  
2010 

Verschil 

BESTUUR 4.058.724 4.483.042 4.017.207 465.835 

DIENSTVERLENING 1.567.807 1.603.273 1.561.078 42.195 

MIDDELEN -6.044 -113.865 781.752 -895.617 
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Thema Bestuur   

Lasten   

AMBTELIJKE ONDERSTEUNING COLLEGE 121.658 Voordeel 

Hier worden voornamelijk uren verantwoord. In totaal waren voor de gehele organisatie 17.662 

uren geraamd, terwijl er in werkelijkheid 16.080 uren verantwoord zijn. Een verschil van 1.582 uren 

met een gemiddeld afdelingstarief van 83,76 euro per uur is dat ruim 130.000 euro minder. Een 

directe oorzaak is niet te geven, omdat hier sprake is van algemene ambtelijke ondersteuning en 

van te voren dus lastig in te schatten is hoeveel uur nodig is. 

VOORBEREIDING, VERSLAG B&W-VERGADERINGEN 67.842 Voordeel 

Er kon met minder dan geraamd worden volstaan. 

BESTUURSSECRETARIAAT -35.374 Nadeel 

Bij de begroting was rekening gehouden met 1.445 uur, terwijl in werkelijkheid 1.836 uur verant-

woord is. Met een uurtarief van 90 euro wordt daarmee de overschrijding veroorzaakt. De exacte 

oorzaak van dit hogere aantal uren is niet te geven, maar ook in 2009 was reeds sprake van het 

verantwoorden van 1.700 uur op dit product. 

BUDGETCYCLUS COLLEGE 177.146 Voordeel 

Bij de begroting was rekening gehouden met een raming van 3.670 uur voor de afdelingen F&C en 

Samenleving. In werkelijkheid is 1.647 uur verantwoord, waarbij met name opvalt, dat de verant-

woorde uren van Samenleving aanzienlijk minder zijn (1.208 uur). Een mogelijke verklaring is, dat 

met name één van de medewerkers veel uren verantwoord bij ambtelijke ondersteuning college en 

veel minder bij de budgetcyclus. 

BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN KAMER II 26.163 Voordeel 

Te veel uren geraamd. Uit onderzoek moet blijken of dit verschil een structurele of incidentele ka-

rakter heeft. 

REKENKAMER(FUNCTIE) 22.417 Voordeel 

Deskundige adviezen waren uiteindelijk niet nodig. Van de afdeling ruimte blijkt ook minder bezet-

ting nodig te zijn voor dit product dat er in eerste instantie gedacht werd (hogere raming). 

BUDGETCYCLUS RAAD 84.774 Voordeel 

Door de indicatoren uit de voor- en najaarsnota te halen was er minder uren nodig om dit te produ-

ceren. Daarnaast krijgen veel meer steun van de rest van de organisatie waardoor de andere fi-

nanciële producten efficiënter geproduceerd worden. 

 

 
  

Thema Dienstverlening   

Lasten   

PERS- EN PUBLIEKSVOORLICHTING -86.006 Nadeel 

Er wordt onderzocht of voor dit product meer uren nodig zijn dan gedacht wordt. 

DIENSTVERLENING 143.196 Voordeel 

Er is een verschil ontstaan doordat er uren zijn geboekt op het E-loket, terwijl deze op beleid zijn 

geraamd. Bovendien zijn voor de GBA veel uren geboekt op "loket". Tenslotte zijn er te weinig uren 

geboekt op receptie en Belcentrum. Deze waren terechtgekomen op "Loket". 

 

 
Thema Middelen 

Lasten 

UITVOERING WET WOZ 56.474 Voordeel 

Bij de begroting was rekening gehouden met een raming van 2.380 uur voor de WOZ- werkzaam-

heden. In werkelijkheid is 1.857 uur verantwoord. Dat is ruim 500 uur minder. 

HEFFING/INVORDERING GEMEENTEBELASTINGEN -25.866 Nadeel 

Bij de begroting was rekening gehouden met een raming van 452 uur voor de inning van de OZB 
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en de hondenbelasting. In werkelijkheid is 723 uur verantwoord. Dat is 271 uur meer, hetgeen 

voornamelijk bij de hondenbelasting wordt veroorzaakt. Vanwege de controle zijn meer uren ge-

maakt. 

 

SALDO KOSTENPLAATSEN -951.750 Nadeel 

Bij de begroting was in totaal rekening gehouden met 238.267 productieve uren. In werkelijkheid 
zijn 226.903 uren geschreven, hetgeen in totaal 11.364 uur minder is. Dit is enerzijds een gevolg 
van niet vervulde vacatures en anderzijds door ziekte. Op de verschillende producten door de ge-
hele begroting betekent dat een voordeel, omdat minder uren geschreven zijn. Op de post saldi 
kostenplaatsen geeft dat echter een nadeel te zien, omdat van hieruit dekking van de afdelingskos-
tenplaatsen dient plaats te vinden (-/- € 614.636). Overigens dient hierbij opgemerkt te worden, dat 
op de producten weliswaar sprake is van een voordeel, maar uiteraard kan het ook betekenen dat 
werkzaamheden of activiteiten niet (geheel) zijn uitgevoerd.  

Daarnaast vinden doorberekeningen naar interne producten plaats. Op basis van de werkelijke 
kosten worden deze doorbelast naar de afdelingskostenplaatsen, terwijl hier de gemuteerde ra-
mingen gedurende het jaar worden verantwoord. Dat geeft thans een nadeel van € 337.000.   

   

Baten   

LASTEN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 26.593 Voordeel 

Er was rekening gehouden met een schade-uitkering voor de brand bij de R.Steinerschool die 

11.740 euro hoger was dan de schade zelf. In het schadebedrag zijn namelijk ook ambtelijke uren 

vergoed. In werkelijkheid is de schade-uitkering nog ruim 26.000 euro hoger, zodat genoemd voor-

deel ontstaat. 
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2. Veiligheid  
 

Begroting 2010 Begroting na 

wijziging

Rekening 2010

Bestaand beleid (Structureel) 2.952.698 3.004.052 3.176.848

Bestaand beleid (Incidenteel) 0 0 0

Nieuw Beleid 48.620 0 0

3.001.318 3.004.052 3.176.848

Bestaand beleid (Structureel) -761.928 -1.073.895 -913.583

Bestaand beleid (Incidenteel) 0 0 0

Nieuw Beleid 0 0 0

-761.928 -1.073.895 -913.583

2.239.390 1.930.157 2.263.265

mutatie reserves 0 0 0

2.239.390 1.930.157 2.263.265

SALDO voor bestemming

Baten

Totaal baten

SALDO na bestemming

Lasten

Totaal lasten

 

 

 

 

Thema resultaat Begroting  
2010 

Begroting 
na wijzi-

ging   

Rekening  
2010 

Verschil 

OVERLAST 313.132 284.289 320.608 -36.319 

BRANDVEILIGHEID 1.186.898 1.196.838 1.205.748 -8.910 

CRISISBEHEERSING EN RAMPENBE-
STRIJDING 

107.103 104.103 144.005 -39.902 

VERGUNNINGVERLENING EN HANDHA-
VING 

632.257 344.927 592.904 -247.977 
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Thema Overlast   

Lasten   

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID -37.278 Nadeel 

Bij de begroting was rekening gehouden met een raming van 1.220 uur, terwijl in werkelijkheid 

1.686 uur verantwoord zijn. Er is in 2010 sprake geweest van intensivering van het openbare orde 

beleid. 

 
Thema Crisisbeheersing en rampenbestrijding 

Lasten 

RAMPENBESTRIJDING -39.902 Nadeel 

Bij de begroting was rekening gehouden met een raming van 1.000 uur, terwijl in werkelijkheid 

1.498 uur verantwoord zijn. Voor de gemeentelijke organisatie is in 2010 intensief gewerkt aan het 

op orde krijgen van het Regionaal Crisisplan. 

   

Thema Vergunningverlening en handhaving 

Lasten 

BIJZONDERE WETTEN -119.655 Nadeel 

In de begroting was rekening gehouden met 600 uur voor de bijzondere wetten (drank- en horeca, 

winkeltijden etc) en 50 voor juridische aangelegenheden op het terrein van de bijzondere wetten. In 

werkelijkheid zijn voor deze beide onderdelen 866 uren besteed. Dit zijn 216 uren meer tegen een 

uurtarief van bijna 78 euro per uur. Dat verklaart bijna 17.000 euro overschrijding. Daarnaast zijn 

hier de uren voor de (nieuwe) omgevingsvergunning verantwoord. Hier stond geen raming tegen-

over. In totaal zijn er 1.292 uur verantwoord. Tegen hetzelfde uurtarief betekent dat een overschrij-

ding van ruim 100.000 euro. In de loop van 2011 zullen deze uren elders verantwoord gaan wor-

den. Op andere producten zijn in 2010 uiteraard minder uren besteed.   

VERGUNNINGAANVRAGEN EN -MELDINGEN 30.005 Voordeel 

Er zijn hiervoor geen uren geraamd terwijl dat wel zou moeten omdat deze taak sinds de reorgani-

satie onderdeel is van de afdeling ruimte. 

   

Baten   

LEGES BOUWVERGUNNINGEN -161.107 Nadeel 

Er zijn door de economische crises veel minder grotere aanvragen ontvangen dan was begroot. 

Ook ontstaan er door de invoering van de Wabo per 1 oktober 2010 zijn meer vergunningsvrije 

bouwwerken ontstaan. Overigens zijn de geraamde bouwprojecten wel ontvangen en vergund. 
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3. Jeugd en onderwijs 

 

Begroting 2010 Begroting na 

wijziging

Rekening 2010

Bestaand beleid (Structureel) 4.387.543 4.577.318 3.894.512

Bestaand beleid (Incidenteel) 226.972 285.072 246.910

Nieuw Beleid 1.073.064 0 0

5.687.579 4.862.390 4.141.422

Bestaand beleid (Structureel) -583.114 -404.149 -564.918

Bestaand beleid (Incidenteel) 0 -31.500 -40.460

Nieuw Beleid 0 0 0

-583.114 -435.649 -605.378

5.104.465 4.426.741 3.536.044

mutatie reserves -1.144.115 -706.908 -477.485

3.960.350 3.719.833 3.058.560

SALDO voor bestemming

SALDO na bestemming

Baten

Totaal baten

Lasten

Totaal lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema resultaat 
Begroting  

2010 
Begroting na 

wijziging  
Rekening  

2010 
Verschil 

Een goed begin 434.845 323.657 36.877 286.780
Zorg en begeleiding 285.626 108.314 -25.783 134.097
Brede ontwikkeling naast school 745.997 668.735 602.055 66.680
Een schoolcarriére op maat 3.637.997 3.326.035 2.922.896 403.139
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Thema Een goed begin   

Lasten   

KINDERDAGVERBLIJVEN 58.256 Voordeel 

Minder ambtelijke uren ingezet dan begroot door onderbezetting en overgang naar vastgoedbe-

heer 

PEUTERSPEELZALEN 71.589 Voordeel 

Dankzij de pilot van Via Futura is minder uitgegeven. Verder zijn extra middelen ontvangen voor de 

kwaliteitsverbetering peuterspeelzaalwerk. Deze middelen worden pas ingezet na vaststelling van 

de nieuwe subsidiesystematiek ogv het uitvoeringsprogramma Het jonge kind. 

-extra gelden. Nog niet ingezet ivm notitie Het jonge kind 

-pilot Via Futura integraal aanbod 

 

 

Thema Zorg en begeleiding 

Lasten 

BUREAU HALT 121.156 Voordeel 

Dit voordeel wordt in zijn geheel veroorzaakt door de inzet van de Krimpense ambtelijke uren, 

waarmee bij de begrotingsvaststelling nog wel rekening was gehouden. 

In totaal gaat het om een begroot aantal uren van 1.420 tegen een werkelijk aantal van 83 uur. Met 

een uurtarief van € 90 per uur verklaart dat het positieve bedrag op dit product.  

 
Thema Brede ontwikkeling naast school 

Lasten 

JEUGDBELEID 21.073 Voordeel 

Minder uitgegeven dan begroot; restant budget is (ivm project) doorgeschoven naar 2011. 

   

Thema Een schoolcarriére op maat 

Lasten 

GEORGANISEERD JEUGD- EN JONGERENWERK 34.581 Voordeel 

De overstap van Eneco naar Greenchoice per 1-1-2010 leidt tot een lagere uitgaaf. Overigens is 

van de nieuwe leverancier nog geen eindafrekening voor 2010 ontvangen. 

HUISVESTINGSVOORZIENINGEN OPO 45.542 Voordeel 

Dit voordeel wordt enerzijds veroorzaakt door de inzet van minder ambtelijke uren dan begroot 

(€ 6.700) en anderzijds door lagere afschrijvingslasten als gevolg van het nog niet geheel uitvoeren 

van de investeringen binnenklimaat (€ 38.000).  

HUISVESTINGSVOORZIENINGEN BPO 189.193 Voordeel 

In het kader van de brandveiligheid en het binnenmilieu waren middelen beschikbaar gesteld voor 

de bijzondere schoolbesturen. Bij de najaarsnota was inmiddels rekening gehouden met het niet 

geheel tot uitvoer komen van deze werkzaamheden, maar er resteerde nog een bedrag van bijna € 

200.000. Uiteindelijk is gebleken, dat ook daarvan slechts een kleine € 16.000 is uitgegeven. Dit is 

de voornaamste reden van dit voordeel.     

HUISVESTINGSVOORZIENINGEN BVO 111.363 Voordeel 

Bij de najaarsnota zijn nieuwe berekeningen gemaakt voor de afschrijvingslasten waarbij abusieve-

lijk een investering als eenmalige afschrijving is meegenomen, terwijl dit nog een onderdeel was 

van de uitbreiding van het Comeniuscollege en derhalve meerjarig wordt afgeschreven. Dat geeft 

genoemd voordeel.   

LEERLINGENVERVOER 97.356 Voordeel 

Overschrijding komt door stijging aantal leerlingen en locaties.   

LEERPLICHT 47.336 Voordeel 

Wegens ziekte zijn minder uren geboekt. De aanwezigheid van een stagiair heeft problemen in de 

uitvoering voorkomen. 

ONDERWIJSBELEID 27.852 Voordeel 
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Ambtelijke uren Brede School in 2010 deels verantwoord op deze post en deels verantwoord op 

462020/6480001. Verder minder ambtelijke uren ingezet dan begroot op o.a. culturele vorming, 

project en zoals Doe effe Normaal etc. 

   

Baten   

ACHTERSTANDSBESTRIJDING EN OALT 23.192 Voordeel 

Extra uitgaven als gevolg van voorbereidingen wet OKE (VVE). Hiervoor zijn vooruit ontvangen 

middelen van het ministerie beschikbaar. 
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4. Sport en cultuur 

 

Begroting 2010 Begroting na 

wijziging

Rekening 2010

Bestaand beleid (Structureel) 6.039.795 6.082.811 5.665.773

Bestaand beleid (Incidenteel) 0 33.000 6.300

Nieuw Beleid 153.312 0 0

6.193.107 6.115.811 5.672.073

Bestaand beleid (Structureel) -2.101.387 -1.963.957 -1.905.645

Bestaand beleid (Incidenteel) 0 0 0

Nieuw Beleid 0 0 0

-2.101.387 -1.963.957 -1.905.645

4.091.720 4.151.854 3.766.428

mutatie reserves -110.917 -89.117 -59.063

3.980.803 4.062.737 3.707.365

SALDO voor bestemming

Baten

Totaal baten

Lasten

Totaal lasten

SALDO na bestemming

 

 

 
Thema resultaat Begroting  

2010 
Begroting 
na wijzi-

ging   

Rekening  
2010 

Verschil 

SPORT 1.988.649 2.053.174 1.863.405 189.769 

CULTUUR 2.103.071 2.098.680 1.903.023 195.657 
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Thema Sport   

Lasten   

INGEBRUIKGEVING SPORTACCOMMODATIES -37.818 Nadeel 

OVERDEKTE SPORTACCOMMODATIES 123.854 Voordeel 

OVERDEKT ZWEMBAD 175.302 Voordeel 

Het nadelig verschil van de ingebruikgeving sportaccommodaties moet verdeeld worden over de 

twee andere posten. Het voordelig verschil van de sportaccommodaties wordt veroorzaakt door 

incidentele meevallers en uitstel van onderhoud in verband met onderbezetting bij I & F. Bij het 

overdekt zwembad is sprake van het beëindigden van een contract met een externe partij waar-

door een voordelig saldo ontstond in technische installaties, en incidentele meevallers. Daarnaast 

zijn diverse onderhoudszaken opgeschort in afwachting van de voorgenomen verbouwing. 

   

Baten   

OVERDEKTE SPORTACCOMMODATIES -27.460 Nadeel 

Sprake van een tegenvallende bezoekersaantallen bij de recreatie. 

 
Thema Cultuur 

Lasten 

MUZIEKSCHOOL 62.401 Voordeel 

In de formatie van de MS is 0,8 fte ruimte, dit geeft flexibiliteit als er een groter aanbod van leerlin-

gen (extra inzet uren) is. De ruimte wordt doorgaans ook gebruikt voor extra activiteiten zoals con-

certen, ensembles, incidentele projecten. (overigens zal deze ruimte in 2011 meer gebruikt worden 

in verband met extra inzet ten behoeve van het jubileum van de MS) 

ONTMOETINGSCENTRUM DE TUYTER 100.000 Voordeel 

De lasten wijken niet veel af van de voorgaande jaren. Toch is er te veel op deze post begroot. Er 

worden ernaar gekeken of deze post op een lagere niveau moet ramen. 
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5. Maatschappelijke ondersteuning 

 

Begroting 2010 Begroting na 

wijziging

Rekening 2010

Bestaand beleid (Structureel) 7.160.042 7.724.330 7.619.009

Bestaand beleid (Incidenteel) 0 0 0

Nieuw Beleid 85.434 0 0

7.245.476 7.724.330 7.619.009

Bestaand beleid (Structureel) -1.171.935 -1.282.979 -1.146.816

Bestaand beleid (Incidenteel) 0 0 0

Nieuw Beleid 0 0 0

-1.171.935 -1.282.979 -1.146.816

6.073.541 6.441.351 6.472.193

mutatie reserves -90.175 -100.175 -46.875

5.983.366 6.341.176 6.425.318

SALDO voor bestemming

SALDO na bestemming

Baten

Totaal baten

Lasten

Totaal lasten

 

 

 

Thema resultaat Begroting  
2010 

Begroting 
na wijzi-

ging   

Rekening  
2010 

Verschil 

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING♣ 5.075.542 5.481.146 5.577.160 -96.014 

VOLKSGEZONDHEID 997.999 960.205 895.034 65.171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 
♣ Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite be-

paald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoor-

delijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen 

worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau. 
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Thema Maatschappelijke ondersteuning   

Lasten   

MAATSCHAPPELIJK WERK 62.335 Voordeel 

Voor het LZN en LTHG zijn door de GGD minder formatie-uren geleverd (managementassistente 

en Arosa) dan vooraf was overeengekomen. 

SUBSIDIEREGELING AWBZ 43.619 Voordeel 

Op post GGz-preventie is een budget geboekt van € 15.000 van nog te betalen uit het jaar 2007.In 

dit jaar zijn echter geen producten ingekocht en is het bedrag abusievelijk op de begroting blijven 

staan. Daarnaast zijn bij het vangnet ex AWBZ (pakketmaatregel) minder individuele trajecten gefi-

nancierd dan van tevoren was ingeschat. Tevens zijn er minder ambtelijke uren ingezet dan be-

groot. 

VOORZIENINGEN NIEUWKOMERS -79.079 Nadeel 

De uren die op dit onderdeel zijn verantwoord hadden op een andere post geboekt moeten wor-

den. 

INBURGERING EN BEGELEIDING NIEUWKOMERS 152.536 Voordeel 

Het budget voor scholing is niet volledig uitgegeven; daar staat tegenover dat een het gedeelte van 

de rijksvergoeding voor dit onderdeel is doorgeschoven naar 2011 

WMO BELEID EN UITVOERING 23.642 Voordeel 

Tegenover een onderschrijding van deze post staat een overschrijding van de post indicatiestellin-

gen door het CIZ. Er zouden meer indicatiestellingen door de gemeente zelf worden uitgevoerd in 

plaats van door het CIZ. 

WMO HUISHOUDELIJKE VERZORGING -81.363 Nadeel 

Ondanks de bijstelling van de budgetten in de najaarsnota 2010 waren de budgetten niet toerei-

kend. De overschrijding wordt gecompenseerd door hogere eigen bijdragen. 

GEHANDICAPTENBELEID 27.152 Voordeel 

Met ingang van 2010 zouden meer indicatiestellingen door de gemeente zelf worden uitgevoerd in 

plaats van indicatiestelling door de vierstroom. Het onderdeel waarop de kosten van de vierstroom 

worden geboekt is bijgeraamd in de najaarsnota met nagenoeg hetzelfde bedrag als waarmee 

deze post is overschreden. 

WOONVOORZIENINGEN -208.976 Nadeel 

Het onderdeel woonvoorzieningen is een open einde regeling. Het aantal toegekende aanvragen 

bepaald de hoogte van de uitgaven. Het onderdeel aanpassingen groter dan 20400 behoeft echter 

nadere toelichting. Het beleid is om verhuizing te verkiezen boven aanpassing van de woning. Er is 

echter na het opstellen van de najarsnota  een aanpassing geweest waarbij in overleg met het 

gemeentebestuur is gekozen voor aanpassing van de woning  in plaats van verhuizing naar een 

aangepaste woning. 

ROLSTOELVOORZIENINGEN 38.194 Voordeel 

De uren die worden geschreven op onderdelen die betrekking hebben op voorzieningen voor ge-

handicapten worden geschreven naar gelang er aanvragen worden ingediend. Op het onderdeel 

woonvoorzieningen is een overschrijding tegenover een onderschrijding bij de rolstoelvoorzienin-

gen. 

 

Baten   

INBURGERING EN BEGELEIDING NIEUWKOMERS -104.348 Nadeel 

Het niet bestede gedeelte van de rijksbijdrage die met name bestemd is voor scholing is doorge-

schoven naar 2011 

WMO HUISHOUDELIJKE VERZORGING 80.510 Voordeel 

Tegenover de hogere kosten staan hogere eigen bijdragen 

 
Thema Volksgezondheid 

Lasten 

JEUGDGEZONDHEIDSZORG MAATWERK 140.617 Voordeel 

De kosten voor de CJG kwartiermaker zijn begroot voor de periode 1 mei 2010 tot 1 mei 2011. Het 
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communicatieplan CJG is deels uitgesteld.  De uitgaven voor gezinscoaching zijn lager in verband 

met eenmalige stadsregionale subsidie. 

   

Baten   

JEUGDGEZONDHEIDSZORG MAATWERK -72.315 Nadeel 

Vooruit ontvangen middelen. Bijzondere doeluitkering jeugd worden geboekt op twee posten te 

weten jeugdgezondheidszorg uniform en realisatie CJG totaal van de ontvangen middelen moet 

zijn € 530.205 inclusief OVA gelden (overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling) 
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6. Werk en inkomen 

 

Begroting 2010 Begroting na 

wijziging

Rekening 2010

Bestaand beleid (Structureel) 10.682.850 11.278.427 11.511.874

Bestaand beleid (Incidenteel) 0 0 0

Nieuw Beleid 0 0 0

10.682.850 11.278.427 11.511.874

Bestaand beleid (Structureel) -8.347.659 -8.748.882 -8.971.511

Bestaand beleid (Incidenteel) 0 0 0

Nieuw Beleid 0 0 0

-8.347.659 -8.748.882 -8.971.511

2.335.191 2.529.545 2.540.363

mutatie reserves -22.500 -22.500 0

2.312.691 2.507.045 2.540.363

SALDO voor bestemming

Baten

Totaal baten

Lasten

Totaal lasten

SALDO na bestemming

 

 

 

 

Thema resultaat Begroting  
2010 

Begroting 
na wijzi-

ging   

Rekening  
2010 

Verschil 

WERK 309.621 361.925 384.534 -22.609 

INKOMEN 848.528 976.770 952.091 24.679 

MINIMA 1.177.042 1.190.850 1.203.738 -12.888 
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Thema Werk   

Lasten   

WERKGELEGENHEIDSBELEID -25.991 Nadeel 

Het betreft een verschuiving van de verantwoorde uren op de onderstaande onderdelen van re-

integratie. 

REÏNTEGRATIE -54.865 Nadeel 

Inclusief de overschrijding op werkgelegenheidsbeleid zou er een totale overschrijding zijn van 

80.677 Euro. In de verantwoording van de rijksverantwoording is een gedeelte van de salariskos-

ten van de re-integratiemedewerkers opgenomen tot een bedrag van € 83.378. Het feitelijke ver-

schil is op re-integratie is derhalve feitelijk 2.700 Euro. 

 

Baten 

REÏNTEGRATIE 63.289 Voordeel 

Het budget op dit onderdeel is niet correct verantwoord. Het moet zijn 1.267.921 in plaats van 

1.187.418. Er is dan een saldo van 17.486 Euro. Dit betreft het overschot wat wordt doorgescho-

ven naar 2011. 

 
Thema Inkomen 

Lasten 

UITKERINGEN LEVENSONDERHOUD -138.630 Nadeel 

De overschrijding op dit onderdeel hangt samen met de stijging van het aantal cliënten als gevolg 

van de economische crisis. Hier staat een onderschrijding tegenover op de post “verhaal, fraude en 

terugvordering algemeen”. 

In de najaarsnota is het budget voor deze post afgeraamd omdat er geen kredieten waren ver-

strekt. Nadien zijn er tich 2 kredieten verstrekt. Daardoor is ook de rijksbijdrage hoger dan begroot. 

VERHAAL, FRAUDE EN TERUGVORDERING 46.182 Voordeel 

Dit betreft de storting in de voorziening dubieuze debiteuren welke jaarlijks wordt gedaan en waar 

geen raming tegenover staat. 

   

Baten   

UITKERINGEN LEVENSONDERHOUD 74.230 Voordeel 

Het betreft een subsidie in verband met jeugdwerkloosheid die gedeclareerd is bij de gemeente 

Rotterdam. Dit was niet geraamd. 

VERHAAL, FRAUDE EN TERUGVORDERING 70.877 Voordeel 

Deze post staat tegenover de storting de voorziening dubieuze debiteuren en wordt jaarlijks be-

paald door de afdeling F&C 

   

Thema Minima 

Lasten 

MINIMABELEID -21.294 Nadeel 

Toename van aantal gebruikers i.v.m. hoge werkloosheid door huidige conjunctuur 
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7. Beheer buitenruimte 

 

Begroting 2010 Begroting na 

wijziging

Rekening 2010

Bestaand beleid (Structureel) 13.960.321 14.527.412 13.998.982

Bestaand beleid (Incidenteel) 0 0 0

Nieuw Beleid 0 0 0

13.960.321 14.527.412 13.998.982

Bestaand beleid (Structureel) -7.311.808 -7.556.808 -7.522.683

Bestaand beleid (Incidenteel) 0 0 0

Nieuw Beleid 0 0 0

-7.311.808 -7.556.808 -7.522.683

6.648.513 6.970.604 6.476.300

mutatie reserves -600.247 -531.919 -266.932

6.048.266 6.438.685 6.209.368

SALDO voor bestemming

SALDO na bestemming

Baten

Totaal baten

Lasten

Totaal lasten

 

 

 
Thema resultaat Begroting  

2010 
Begroting 
na wijzi-

ging   

Rekening  
2010 

Verschil 

WEGEN 4.298.527 4.527.430 4.393.113 134.317 

WATER 78.288 73.288 -35.137 108.425 

GROEN 2.046.288 2.100.428 1.952.946 147.482 

SPEELPLAATSEN 194.021 194.021 194.557 -536 

AFVAL -83.011 -101.824 -241.966 140.142 

OVERIG OPENBARE RUIMTE 114.400 177.261 212.787 -35.526 
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Thema Wegen   

Lasten   

WEGBEHEER 274.258 Voordeel 

Vanwege de vroeg invallende winter van 2010-2011 konden bepaalde werkzaamheden niet uitge-

voerd worden. In december is hierover al gerapporteerd aan het college, waarbij is aangegeven, 

dat extra lasten in 2011 te verwachten zijn. Bij de voorjaarsnota wordt hierop teruggekomen. 

De kosten voor het herstellen van straatwerk naar aanleiding van het aanleggen van het glasve-

zelnetwerk worden pas in 2011 verwacht. Hiermee was al enigszins rekening gehouden bij de na-

jaarsnota. Er zijn middelen overgeheveld naar 2011. Overigens zijn ook de ontvangen middelen 

voor een belangrijk deel naar 2011 overgebracht, zodat hier bij de lasten weliswaar een voordeel is 

ontstaan, maar bij de baten geeft dat een nadeel. 

GLADHEIDSBESTRIJDING -115.436 Nadeel 

Door 2 strenge winters is veel meer zout en personeelskracht gebruikt dan verwacht. 

STRAATREINIGING 132.187 Voordeel 

Bij de begroting was rekening gehouden met de inzet van personeel voor 6.627 uur, terwijl dit in 

werkelijkheid 5.015 is geweest. Een verschil van 1.612 uur tegen een tarief van 77,90 euro per uur. 

BRUGGEN, DUIKERS EN TUNNELS 24.392 Voordeel 

Werkzaamheden Algerabrug in 2010 niet afgerond   

VERKEERSBORDEN EN WEGBELIJNING 44.257 Voordeel 

Het voordeel is ontstaan doordat er bij grote onderhoudswerkzaamheden aan asfaltwegen in 
2010 de markering gelijk in dat bestek is meegenomen en als een werk is uitgevoerd. 
Tevens hebben wij een deel van de markering niet uitgevoerd , aangezien wij in 2011 opnieuw 
werken aan wegen gaan uitvoeren en direct daarna de markering aanbrengen. Het is namelijk 
zonde wanneer je vlak voor het weg onderhoud de markering gaat aanbrengen om korte tijd later 
de weg gaat opbreken. 
   

Baten   

WEGBEHEER -174.192 Nadeel 

Een belangrijk deel van dit nadeel wordt veroorzaakt door het overhevelen van de baten  van het 

glasvezelnetwerk naar 2011. Zie ook het voordeel bij de lasten. 

STRAATREINIGING -23.141 Nadeel 

Minder bijdragen van derden gekregen dan verwacht werd. 

 

Thema Water 

Lasten 

RIOOLBEHEER 81.651 Voordeel 

Er heeft een (gedeeltelijke) terugontvangst voor rioolgemaal Moderato plaatsgevonden, zodat lage-

re lasten zijn ontstaan. 

   

Baten   

RIOOLBEHEER -20.941 Nadeel 

Er zijn minder kolken gereinigd in Capelle. 

RIOOLHEFFING 35.959 Voordeel 

Dit betreft een incidenteel verschil omdat het moeilijk is om bij voorbaat aan te geven hoeveel het 

gaat worden. 

 
Thema Groen 

Lasten 

GROEN 95.049 Voordeel 

Vanwege de vroeg invallende winter van 2010-2011 konden bepaalde werkzaamheden niet uitge-

voerd worden. In december is hierover al gerapporteerd aan het college, waarbij is aangegeven, 

dat extra lasten in 2011 te verwachten zijn. Bij de voorjaarsnota wordt hierop teruggekomen. 

Vanwege de vroeg invallende winter van 2010-2011 konden bepaalde werkzaamheden niet uitge-
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voerd worden. In december is hierover al gerapporteerd aan het college, waarbij is aangegeven, 

dat extra lasten in 2011 te verwachten zijn. Bij de voorjaarsnota wordt hierop teruggekomen. 

KINDERBOERDERIJ EN HERTENKAMP -67.822 Nadeel 

Bij de begroting was rekening gehouden met de inzet van personeel voor 5.261 uur, terwijl dit in 

werkelijkheid 6.500 is geweest. Een verschil van 1.239 uur tegen een tarief van 77,90 euro per uur. 

Hierbij kan opgemerkt worden, dat een extra medewerker is aangesteld in de loop van 2010. 

BEHEER BEGRAAFPLAATSEN 36.536 Voordeel 

Een belangrijk deel van dit voordeel (28.470 euro) is niet besteed door I&F. Voornamelijk  door 

lagere energiekosten (13.000) en minder inzet ambtelijke uren (10.000,-). Dit laatste vanwege on-

der-bezetting en overgang naar vastgoedbeheer. 

VERGUNNINGEN EN ADMINISTRATIE 71.081 Voordeel 

Opgevangen door het secretariaat i.v.m. afwezigheid betreffende medewerker. Hierdoor zijn de 

uren op een andere kostenplaats verantwoordt waardoor hier een voordeel optreedt.  

   

Thema Afval   

Baten   

AFVAL 129.515 Voordeel 

Incidentele bijdragen van derden. Dit is bij voorbaat niet in te schatten hoe hoog de bijdragen zul-

len bedragen. 

   

Thema Overige buiten ruimte 

Lasten 

Haven -25.145 Nadeel 

Meer ambtelijke uren ingezet dan geraamd. Daar bovenop waren de energielasten ook hoger. 

 

 

 



 147 

 

8. Duurzaam wonen en werken 

 

Begroting 2010 Begroting na 

wijziging

Rekening 2010

Bestaand beleid (Structureel) 1.781.418 2.654.012 2.443.028

Bestaand beleid (Incidenteel) 0 0 0

Nieuw Beleid 0 0 0

1.781.418 2.654.012 2.443.028

Bestaand beleid (Structureel) -550.068 -891.407 -572.362

Bestaand beleid (Incidenteel) 0 0 0

Nieuw Beleid 0 0 0

-550.068 -891.407 -572.362

1.231.350 1.762.605 1.870.666

mutatie reserves -363.812 -1.084.300 -1.201.051

867.538 678.305 669.615

SALDO voor bestemming

Baten

Totaal baten

Lasten

Totaal lasten

SALDO na bestemming

 

 

 
Thema resultaat Begroting  

2010 
Begroting 
na wijzi-

ging   

Rekening  
2010 

Verschil 

DUURZAAMHEID 81.561 78.250 91.401 -13.151 

MOBILITEIT 208.804 208.579 255.121 -46.542 

WONEN 629.203 1.180.129 1.234.160 -54.031 

ECONOMIE 84.106 83.106 71.250 11.856 

RECREATIE 227.676 212.541 218.733 -6.192 
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Thema Duurzaamheid   

Lasten   

MILIEUBELEID -29.936 Nadeel 

Bij de raming van het aantal uren was de functie beleidsadviseur economie en duurzaam-

heid/milieu nog niet ingevuld. Daarom was het lastig in te schatten hoeveel uren de verschillende 

beleids-onderwerpen met zich mee zouden brengen. 

 
Thema Mobiliteit 

Lasten 

VERKEERSBELEID -62.095 Nadeel 

Meer uren zijn nodig geweest, m.n. vanwege inzet voor Rotterdam Vooruit en concrete mobiliteits-

projecten 

 
Thema Wonen 

Lasten 

RUIMTELIJKE ORDENINGSBELEID 20.625 Voordeel 

Minder ureninzet nodig geweest. 

BESTEMM.-, WIJZ.- EN UITWERK.PLANNEN 153.083 Voordeel 

In de loop van 2010 was er nog vanuit gegaan, dat er een geluidruimteverdeelplan voor de Storm-

polder zou komen, dat de detailhandelvisie klaar zou zijn en dat al meer kosten gemaakt zouden 

zijn voor de herziening van bestemmingsplannen. Uiteindelijk is slechts een bedrag van  10.795 

euro geïnvesteerd. in de loop van de komende jaren worden deze investeringen wel verwacht. 

Bestemmingsplannen worden beleidsmatig voorbereid. Uren worden daar (economie) verant-

woord. 

BEHEER EIGEN WONINGBEZIT -29.071 Nadeel 

Bestedingen betroffen onvoorzienbaar onderhoud. Er kon met ca. 20.000,- minder worden vol-

staan. De afschrijving van het vastgoed aan de Industrieweg 13 was niet geraamd.  

BOUWGRONDEXPLOITATIE ALGEMEEN -77.343 Nadeel 

Geactiveerde kosten ad € 187.000 worden gedekt door bijdrage uit de algemene reserve bouw-

grondexploitatie. Per saldo nauwelijks afwijking van de begroting (lasten - baten) 

STORMPOLDER 94.274 Voordeel 

Weinig inzet projectleider. Uren directeur Ruimte niet op complex verantwoord.  

CENTRUMPLAN 248.399 Voordeel 

Door de economische recessie is de ontwikkeling van het Centrum vertraagd. 

WAALMANEGE 74.037 Voordeel 

In 2010 weinig ontwikkelingen na het afwijzen van de verhuizing naar de Krimpenerbosweg 

   

Baten   

BOUWGRONDEXPLOITATIE ALGEMEEN 71.225 Voordeel 

De gesaldeerde lasten en baten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting.  

STORMPOLDER -94.274 Nadeel 

Minder te activeren kosten   

CENTRUMPLAN -248.400 Nadeel 

Door de economische recessie is de ontwikkeling van het Centrum vertraagd.  

WAALMANEGE -74.037 Nadeel 

Weinig ontwikkelingen in 2010, dus weinig te activeren kosten  
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Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 
 

Dit onderdeel van de rekening bevat (anders dan bij de begroting) twee soorten overzichten: de 

algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 

 

Op de acht programma’s van de gemeente zijn de lasten en baten verwerkt die toe te rekenen zijn 

aan de inhoud van die programma’s. Het saldo van de baten en lasten van de programma’s is ui-

teraard negatief. De algemene dekkingsmiddelen zorgen ervoor dat de negatieve saldi van de pro-

gramma’s worden opgevangen. De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de algemene uitke-

ring, de O.Z.B., deelnemingen (dividenden) etc. De lasten die betrekking hebben op deze midde-

len, zoals de uitvoering van de wet W.O.Z., ambtelijke uren en kapitaallasten zijn terug te vinden 

op  programma 1 Bestuur en Middelen (lasten).  

 

Tot de algemene dekkingsmiddelen behoren niet de rioolrechten en de afvalstoffenheffing, die 

immers een vastgesteld bestedingsdoel hebben. 

 

Het volgende overzicht geeft aan welke algemene dekkingsmiddelen in de rekening 2010 zijn 

verantwoord: 

 

 
 

 

De raming van de algemene uitkering was exact berekend tot en met de decembercirculaire van 

het gemeentefonds. Nadien is de maartcirculaire nog ontvangen, hetgeen voor Krimpen een lagere 

algemene uitkering over 2010 betekende. Het nadelige verschil heeft enerzijds met het effect van 

deze maartcirculaire te maken en anderzijds met (voordelige) afrekeningen over voorgaande jaren. 

 

 

Voor onvoorziene lasten heeft de gemeente bij de begroting een bedrag van € 10 per inwoner 

opgenomen. Deze onvoorziene lasten waren niet verdeeld over de programma’s,  maar zijn gedu-

rende het begrotingsjaar breed ingezet. Aan het eind van het jaar resteerde nog een bedrag van 

ruim € 487.000 op deze post. 
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Hierna volgt een overzicht van het verloop van de post onvoorzien 2010: 

 

Omschrijving Verloop 

(in Euro’s) 

Primitieve begroting incl begrotingssaldo 1/1 691.339 

2
e
  begrotingswijziging  -83.046 

3
e
  begrotingswijziging 17.749 

6
e
  begrotingswijziging 9.521 

8
e
  begrotingswijziging   -176.446 

9
e
  begrotingswijziging  143.874 

10
e  

begrotingswijziging
 

14.495 

11
e
 begrotingswijziging -130.075 

 487.411 
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Analyse incidentele lasten en incidentele baten 

 

In onderstaande overzichten zijn de incidentele lasten en baten per programma weergegeven. De 

analyses van eventuele verschillen zijn reeds verklaard in de toelichting op de programmarekening. 

 

 

Incidentele lasten Begroting 2010 Begroting na 

wijziging 

Rekening 2010 

1 Bestuur en dienstverlening 63.857 145.857 107.000 

2 Veiligheid       

3 Jeugd en Onderwijs 226.972 285.072 246.910 

4 Sport en Cultuur   33.000 6.300 

5 Maatschappelijke ondersteuning     

6 Werk en Inkomen       

7 Beheer Buitenruimte     

8 Duurzaam wonen en werken       

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien       

Totaal incidentele lasten 290.829 463.929 360.210 

 

 

Incidentele lasten Toelichting op de incidentele lasten 

1 Bestuur en dienstverlening Het organiseren van de afscheidfeest voor de burgemeester. 

2 Veiligheid  

3 Jeugd en Onderwijs Huisvestingskosten in verband met brandveiligheidvoorzieningen en 

klimaat binnenmilieu.  

4 Sport en Cultuur Kosten onderzoek renovatie gebouw en technische installaties zwembad. 

5 Maatschappelijke ondersteuning  

6 Werk en Inkomen  

7 Beheer Buitenruimte  

8 Duurzaam wonen en werken  

Algemene dekkingsmiddelen en 

onvoorzien 

 

 

 

 

Incidentele baten Begroting 2010 Begroting na 

wijziging 

Rekening 2010 

1 Bestuur en dienstverlening     

2 Veiligheid       

3 Jeugd en Onderwijs 0 -31.500 -40.460 

4 Sport en Cultuur       

5 Maatschappelijke ondersteuning     

6 Werk en Inkomen       

7 Beheer Buitenruimte     

8 Duurzaam wonen en werken       

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien       

Totaal incidentele baten 0 -31.500 -40.460 
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Incidentele baten  Toelichting op de incidentele baten 

1 Bestuur en dienstverlening  

2 Veiligheid  

3 Jeugd en Onderwijs Rijksbijdragen in verband met klimaat binnenmilieu 

4 Sport en Cultuur 

5 Maatschappelijke ondersteuning  

6 Werk en Inkomen  

7 Beheer Buitenruimte  
8 Duurzaam wonen en werken  

Algemene dekkingsmiddelen en 

onvoorzien 
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Toelichtingen 
 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 

Inleiding 

De jaarrekening 2010 is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting 

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

vanaf 2008 is opgezet analoog aan de vernieuwde begroting. In het oog springt hierbij de gewijzigde 

indeling van de programma’s met de bijbehorende thema’s. 

Vooruitlopend op de complete jaarstukken, is reeds een beleidsverantwoording 2010 gepresenteerd. 

Hierin zijn, voor beleidsthema’s uit de acht programma’s van de begroting,  de W-vragen “Wat hebben 

we bereikt” en “Wat hebben we ervoor gedaan” beantwoord. Hierbij behoren geen cijfers, deze wor-

den thans bij de jaarrekening gepresenteerd, in de programmarekening. 

De beleidsverantwoording over 2010 laat zien dat veel is gedaan om de beoogde doelen te verwezen-

lijken. 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. 

 
 

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 

2010 zoveel mogelijk toegepast. De verrekeningen achteraf met het gemeentefonds betreffende dit 

doel zijn door ons in de rekening van baten en lasten van het betreffende jaar verwerkt volgens de 

laatste circulaire (de maart-circulaire).  

 

De materiële vaste activa (gronden, terreinen, gebouwen etc) zijn gewaardeerd tegen historische aan-

schafwaarde, verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen. De afschrijvingen geschieden over het al-

gemeen lineair met inachtneming van de verwachte gebruiksduur en over het algemeen op basis van 

begrote investeringsbedragen. Voor nieuwe investeringen wordt de regel gehanteerd, dat wordt afge-

schreven in het jaar volgend op het jaar van aanschaf of van gereedkomen van het werk. 

 

Voor een aantal activa geldt, dat zij op basis van annuïteiten worden afgeschreven. Voor activa met 

een geringe waarde (lager dan € 25.000) geldt overigens, dat deze in het jaar van aanschaf direct (in 

een keer) worden afgeschreven. 

 

De financiële vaste activa (leningen) zijn voor de nominale waarde op de balans opgenomen. De aan-

delen daarentegen zijn tegen de verkrijgingspijs op de balans opgenomen. De overige activa en pas-

siva 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 niet in 

exploitatie genomen gronden zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs, vermeerderd met de 

bijgeschreven exploitatiekosten en verminderd met de opbrengst wegens verkopen. De in exploitatie 

genomen gronden zijn opgenomen tegen de vervaardigingprijs, inclusief bijgeschreven exploitatiekos-

ten en verminderd met de opbrengst wegens gerealiseerde verkopen. 

 

De in de jaarrekening opgenomen primitieve begrotingscijfers 2010 is inclusief de amendementen die 

samen met de begrotingscijfers 2010 zijn vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 17 december 

2009. 
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Balans 
 

Vaste activa 

 

Immateriële vaste activa 

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- cq vervaardigingsprijs ver-

minderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De 

kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven (art 10 lid 1 van de Verordening 

financiële functie). Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden direct ten laste van de exploita-

tie gebracht (art 10, lid 2 van de Verordening financiële functie). 

 

Materiële vaste activa met economisch nut 

 

Overige investeringen met economisch nut 

 

Deze vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investe-

ringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die ge-

vallen 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 gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen, overeenkomstig de bijlage bij het derde lid art 9, van 

de Verordening financiële functie, in jaren: 

 

Omschrijving Termijn 

Rioleringen 50 jaar 

Nieuwbouw woonruimten, schoolgebouwen, kantoren 

en bedrijfsgebouwen 

40 jaar 

renovatie, restauratie en aankoop woonruimten, 

schoolgebouwen, kantoren en bedrijfsgebouwen 

25 jaar 

groot onderhoud woonruimten en bedrijfsgebouwen 15 jaar 

technische installaties  15 jaar 

gronden en terreinen n.v.t. 

zware transportmiddelen en andere tractie 5 jaar 

automatiseringsvoorzieningen 5 jaar 

overige materiële vaste activa 10 jaar 

 

Door de raad is met de vaststelling van de begroting 2005 bepaald dat de afschrijvingstermijn van 

rioleringen met ingang van 1 januari 2007 op basis van verbeterde inzichten 50 jaar zal zijn. Voor de 

reeds eerder gepleegde investeringen zijn de afschrijvingstermijnen gehandhaafd op 40 jaar. 

 

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut 

Infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken 

worden geactiveerd en afgeschreven aan de hand van de gebruiksduurverwachting. De ondergrond 

van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afge-

schreven), voor zover het activum niet via een grondexploitatie wordt gerealiseerd. Voor zover in 

voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa overi-

gens (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. De boekwaarden moeten dus nadrukkelijk als nog te 

dekken investeringsrestanten worden gezien. 
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Financiële vaste activa 

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen 

nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. 

 

Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in 

de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs van de aandelen. Indien de waarde 

van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs van de aandelen zal 

afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk ge-

bleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingprijs. 

 

De gemeente is niet in het bezit van obligaties. 

 

Bijdragen aan activa van derden worden conform het individuele besluit van de raad geactiveerd. 

Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, ver-

minderd met afschrijvingen. De verleende bijdrage(n) worden afgeschreven in de door de raad even-

eens individueel vastgestelde periode. 

 

Vlottende activa 
 

Voorraden 

De niet in exploitatie genomen gronden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs, dan wel lagere 

marktwaarde, vermeerderd met de bijgeschreven exploitatiekosten en verminderd met de opbrengst 

wegens verkopen. De (als onderhanden werk) in exploitatie genomen gronden zijn opgenomen tegen 

de vervaardigingprijs, inclusief bijgeschreven exploitatiekosten en verminderd met de opbrengst we-

gens gerealiseerde verkopen. Van het totaal aan onderhanden werk van de Bouwgrondexploitatie zijn 

de erfpachtgronden gewaardeerd tegen de gekapitaliseerde opbrengstwaarde.  

 

Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate 

van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Dit betekent bij ons, dat de winst 

aan het einde van een project worden genomen. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen 

verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingkosten in mindering gebracht. 

 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een 

voorziening in mindering gebracht. 

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 Stadsregio Rotterdam) 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. 
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Vaste passiva 
 

Voorzieningen 

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het 

voorzienbare verlies. 

 

De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren (groot) 

onderhoud aan de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitsei-

sen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen, die is opgenomen in 

het jaarverslag, is het beleid ter zake nader uiteengezet. 

 

Vaste schulden 

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. 

De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer. 

 

Vlottende passiva 
 

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 

Borg- en garantiestellingen 
 

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de telling het totaalbedrag van de 

geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans 

nadere informatie opgenomen. 
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Toelichting op de balans 
 

Activa 
 

Vaste activa 

 

 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: 

Boekwaarde (x € 1.000): 31-12-2010 31-12-2009 

Investeringen met een economisch nut 31.382 30.940 
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut 2 8 

TOTAAL 31.384 30.948 

 

De investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: 

Boekwaarde ultimo (x € 1.000): 2010 2009 

Gronden en terreinen 3.511 3.562 

Bedrijfsgebouwen (incl. scholen) 19.641 19.687 

Overige materiële vaste activa 2.392 2.501 

Machines, apparaten en installaties 2.158 2.151 

Vervoermiddelen 0 23 

Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken 3.680 3.016 

TOTAAL 31.382 30.940 

 

 

De boekwaarde van de in erfpacht uitgegeven gronden is ultimo 2010 € 171.057. 

 

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een 

economisch nut weer: 

 Boekwaar-

de 

01-01 

Investe- 

ringen 

Desinves- 

teringen 

Afschrij- 

vingen 

Bijdragen 

van derden 

Afwaar- 

derin-

gen 

Boek-

waarde 

31-12 

Gronden en terreinen 3.561.995 49.659 100.271 0 0 0 3.511.383 

Bedrijfsgebouwen  

(incl. scholen) 

19.686.793 3.233.761 399.612 1.357.419 1.522.808 0 19.640.715 

Overige materiële 

vaste activa 

2.500.671 9.602 0 118.092 0 0 2.392.181 

Machines, apparaten 

en installaties. 

2.150.706 429.427 0 421.989 0 0 2.158.144 

Vervoermiddelen 23.026 0 0 23.026 0 0 0 

Grond-, weg- en wa-

terbouwkundige wer-

ken 

3.016.175 

 

944.714 0 125.484 155.890 

 

0 3.679.515 

 

TOTAAL 30.939.366 4.667.163 499.883 2.046.010 1.678.698 0 31.381.938 

 

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn 

aan de investering. Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame 

waardeverminderingen. 
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De belangrijkste investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter 

beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2010 daadwerkelijke bestede bedrag en het to-

taalbedrag, dat tot en met 2010 ten laste van het krediet is gebracht. 

 

 Beschikbaar 

gesteld krediet 

Werkelijk 

besteed in 2010 

cumulatief ten 

laste van krediet 

Vervangende nieuwbouw het Kompas 1.594.069,00 983.112,74        1.798.068,76 

Nieuwbouw en uitbreiding Adm. De Ruyterschool 2.211.522,00 174.930,00                  325.930,00 

Uitbreiding gebouw Comeniuscollege 1.466.013,00 117.770,79 1.466.287,79 

Aanleg kunstgrasvelden DCV 1.344.110,00 721.210,97 721.210,97 

Uitvoering ondergrondse afvalinzameling 635.000,00 42.673,66 388.730,23 

Daar er bij het krediet voor de nieuwbouw van het Kompas vanuit was gegaan, dat er BTW ont-

vangen zou worden over de vergoeding van de grond door SOR en deze niet betaald is, in verband 

met betaling voor de sloop van de gebouwen, is het krediet te laag geraamd. Er zal alsnog een 

aanvullend krediet gevraagd worden. 

 

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 on-

derverdeeld: 

Boekwaarde ultimo (x € 1.000) 2010 2009 

Aanleg/onderhoud wegen/straten 0 0 

Aanleg/onderhoud openbare verlichting 2 2 

Aanleg/onderhoud parken/overig groen 0 6 

TOTAAL 2 8 

 

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk 

nut had het volgende verloop: 

 Boekwaarde 

01-01 

Investe- 

ringen 

Desinves-

teringen 

Afschrij- 

vingen 

Bijdragen 

van derden 

Afwaar- 

deringen 

Boekwaarde 

31-12 

Bedrijfsgebouwen  

(incl. scholen) 
0 0 0 0 0 0 0 

Aanleg / onderhoud  

wegen/straten 
0 430.564 90.000 340.564 0 0 0 

Aanleg / onderhoud VRI 0 0 0 0 0 0 0 
Aanleg / onderhoud OV 2.176 0 0 155 0 0 2.021 
Aanleg / onderhoud  

parken / overig groen 
5.848 0 0 5.848 0 0 0 

Aanleg/onderhoud  

kunstwerken 
0 0 0 0 0 0 0 

TOTAAL 8.024 430.564 90.000 346.567 0 0 2.021 

 

Financiële vaste activa 

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2010 wordt in onderstaand overzicht 

weergegeven: 

 Boekwaarde 

01-01 

Investe- 

ringen 

Desinves 

teringen 

Afschrij- 

ving/af-

lossing 

Afwaar- 

deringen 

Boekwaar-

de 

31-12 

Kapitaalverstrekkingen aan:       
Deelnemingen 912.248 0 0 0 0 912.248 
Gemeenschappelijke regelingen 0 0 0 0 0 0 
Leningen aan:       
Woningbouwcorporaties 258.198 0 0 9.380 0 248.818 
Deelnemingen 438.560 0 0 51.629  386.931 
Overige langlopende leningen u/g 27.448.488 100.540 1.612.005     71.915 0 25.865.108 
Bijdrage aan activa in eigendom van derden 0 0 0 0 0 0 

TOTAAL 29.057.494 100.540 1.612.005 132.924 0 27.413.105 
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Vlottende activa 

 

Voorraden 

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

Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar (x € 1.000): 2010 2009 

Niet in exploitatie genomen bouwgronden 8.576 7.703 

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie -4.585 -1.783 

TOTAAL 3.991 5.920 

 

 

Financieel overzicht bouwgrondexploitatie 2010 

Complex/  

onderdeel 

Boek-

waarde  

1-1-2010 

Invester-

ingen 

Opbreng-

sten 

Winst-

uitname 

Boek-

waarde 

31-12-2010 

Voorz. 

Verlies 

latend 

complex 

Balans-

waarde 

31-12-2010 

In exploitatie        

Lansingh-Zuid -1.783.237 73.265 -2.875.000 0 -4.584.972  -4.584.972 

Vijverflats 0 0 0 0 0  0 

Totaal  -1.783.237         73.265 -2.875.000 0 -4.584.972  -4.584.972 

Nog te maken kos-

ten 
      4.712.896 

Nog te verwachten 

opbrengsten 
      -3.798.328 

Verwacht exploita-

tieresultaat 
      -3.670.404 

 

 

Complex/onderdeel Boekwaarde  

1-1-2010 

Investerin-

gen 

Desinveste-

ringen 

Boekwaarde 

31-12-2010 

Boekwaarde 

per m
2
 

Niet in exploitatie      

Centrum 760.489 180.681 -760.489 180.681 1,00 

Tuincentrum Boveneindselaan 0 432.128 0 432.128 73,00 

Gezondheidscentrum 89.900 123.350 0 213.250 87,00 

Ronal/IJsseldijk 296/298 2.464.721 326.926 -1.078 2.790.569 332,00 

Werf aan de IJssel 1.506.006 405.716 -42.100 1.869.622 125,00 

Krimpenerbosweg Oost 1.993 11.237 0 13.230 0,00 

Stormpolder 1.359.679 101.220 -3.600 1.457.299 83,00 

Waalpark 1.520.364 101.247 -2.500 1.619.111 32,00 

Totaal  7.703.152 1.682.505 -809.767 8.575.890  

 

 

 

Uitzettingen korter dan 1 jaar 

Soort vordering (x € 1.000): Saldo 

31-12-2010 

Voorziening 

oninbaarheid 

Gecorrigeerd 

saldo  

31-12-2010 

Gecorrigeerd 

saldo  

31-12-2009 

vorderingen op openbare lichamen 5.423 0 5.423 4.478 

verstrekte kasgeldleningen 3.501 0 3.501 7.043 

overige vorderingen 1.747 434 1.313 1.350 

TOTAAL 10.671 434 10.237 12.871 

De verstrekte kasgeldleningen worden overeenkomstig het treasurystatuut uitgezet. 
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De post vorderingen op openbare lichamen kan als volgt worden gespecificeerd: 

Vorderingen op openbare lichamen 2010 

Debiteuren 2010 1.129.352 

Te vorderen BTW (gewone + compensatiefonds) 4.293.413 

TOTAAL 5.422.765 

 

 

De post overige vorderingen kan als volgt worden gespecificeerd: 

Overige vorderingen 2010 

Nog te ontvangen posten GSD 990.033 

Debiteuren (privaat) 2008 9.565 

Debiteuren (privaat) 2009            53.960 

Debiteuren (privaat) 2010 432.298 

Belasting debiteuren 2007 t/m 2009 99.000 

Belasting debiteuren 2010 162.508 

Overige posten 67 

TOTAAL 1.747.431 

 

 

Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt: 

(x € 1.000) saldo 

1-1-2010 

toevoeging aanwending vrijval saldo 

31-12-2010 

voorz. dubieuze debiteuren 392.000 88.851 46.851  434.000 

TOTAAL 392.000 88.851 46.851  434.000 

 

 

Liquide middelen 

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: 

(x € 1.000) 2010 2009 

Kassaldi 34 35 

Banksaldi 191 19 

Girosaldi 27 63 

TOTAAL 252 117 

 

Overlopende activa 

(x € 1.000) 2010 2009 

Vooruitbetaalde bedragen 22 25 

Nog te ontvangen bedragen 596 951 

Nog te ontvangen subsidies 35 31 

TOTAAL 653 1.007 

 

Het verloop van de nog te ontvangen subsidies van overheidslichamen wordt in onderstaand over-

zicht weergegeven. 

 saldo 

1-1-

2010 

toevoeging ontvangst Correctie 

 

Saldo 

31-12-2010 

Subsidie bestuurskrachtmeting 21.503  21.503  0 
Subsidie BBZ uitvoeringskosten 9.844    9.844 
Subsidie Stadsregio v+v wonen  25.000   25.000 

TOTAAL 31.347 25.000 21.503 0 34.844 
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Passiva 
 

Eigen vermogen 

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

(x € 1.000) 2010 2009 

Algemene reserves  8.871  11.511 

algemene reserve 5.012  5.000  

reserve nieuw beleid 975  1.305  

alg. reserve bouwgrondexploitatie 2.884  5.206  

Bestemmingsreserves  7.078  5.431 

Egalisatiereserves  4.364  4.689 

Nog te bestemmen resultaat  757  1.080 

TOTAAL  21.070  22.711 

 

Het verloop in 2010 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven. 

(x € 1.000) saldo 

1-1-2010 

resultaat 

bestemming 

toevoeging onttrekking Verminde-

ring tdv 

afschrijving 

Saldo 

31-12-2010 

 

algemene reserve 5.000  18  6 5.012 

resultaat 2009 1.080 -1.080    0 

reserve nieuw beleid 1.305   212 118 975 

algemene reserve BE 5.206   2.322  2.884 

reserve vorming en opleiding 258     258 

reserve B.C.F. 921     921 

reserve tijdelijke kosten personeel  242 300  189  353 

reserve nieuwbouw  raadhuis 1.500   500  1.000 

reserve onderwijshuisvestings-

voorzieningen 

2.159  500 62 400 2.197 

reserve afschrijvingen 351    22 329 

reserve tijdelijke tekorten structu-

rele lasten 

 

0 

 

780 

    

780 

reserve Hoofdinfrastructuur 0  1.000   1.000 

reserve Centrum 0  1.000 760  240 

reserve RO-projecten 147  294 303  138 

reserve riolering 157  114   271 

reserve egalisatie reiniging 4.385   430  3.955 

TOTAAL RESERVES 22.711 0 2.926 4.778 546 20.313 

 

Toelichting mutaties van reserves 
Hieronder volgt een toelichting per reserve op de mutaties van de reserves. Volgens de BBV die-

nen alle mutaties van de reserves te verlopen over de functie 980. Alle boekingen voor het dienst-

jaar 2010 zijn gemaakt op basis van dit principe. Indien er voor een mutatie geen raming is opge-

nomen, dan wordt verwezen naar het raadsbesluit. Bij de mutaties is dit raadsbesluit tussen haak-

jes 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 

 Werkelijk 

Begroting 
(swijziging) 
2010 Verschil 

2010 - Saldo per 1 januari  5.000.000   

Besluitvorming 2010:    

Diverse grondverkopen  (primitieve begroting) 17.860 14.000 3.860 

Aanp. gebouwen brandveilig BPO(rb 29-4+11-11-10) -6.330 -193.793 187.453 

Subtotaal 11.530 -179.793 191.323 

2011 - Saldo per 1 januari  5.011.530   

De werkzaamheden voor aanpassing in verband met brandveiligheid voor het Octaaf en de Weg-

wijzer zijn nog niet gestart, zodat de onttrekking uit de reserve nog niet heeft plaatsgevonden 
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Algemene reserve bouwgrondexploitatie 

 

Werkelijk Begro-
ting(swijzigi

ng) 2010 

Verschil 

2010 - Saldo per 1 januari  5.205.625   

Besluitvorming 2010:    

Voorbereidingskosten (primitieve begroting) -10.070 -15.580 5.510 

Ruimte voor ontwikkeling (primitieve begroting)                                                    -5.472 -6.400 928 
Algemene stedenbouwkundige en ambtelijke kosten (primitieve 
begroting) -71.226 -159.484 88.258 

Onttrekking t.b.v. complex Erfpachtgronden (primitieve begroting) -1.880 -2.348 468 

Fietsstructuurplan (rb 17-12-09) -182.715 -200.000 17.285 

Fietsstructuurplan Noorderstraat (rb 01-07-10) -50.000 -50.000  

Storting bestemmingsreserve Centrum (rb 12-11-09) -1.000.000 -1.000.000  

Storting bestemmingsreserve Hoofdinfrastructuur (rb 12-11-09) -1.000.000 -1.000.000  

Storting reserve Ro-projecten (primitieve begroting)  -173.049 173.049 

Subtotaal -2.321.363 -2.606.861 285.498 

2011 - Saldo per 1 januari  2.884.262   

Bij de begroting wordt een totaalbedrag aan voorbereidingskosten voor grondexploitaties en RO-

projecten beschikbaar gesteld. Een deel van dat bedrag wordt niet aan projecten toegerekend 

maar als algemene kosten geraamd, te dekken uit de algemene reserve BE. In 2010 zijn minder 

algemene kosten gemaakt voor onderzoeken, ambtelijke uren, deskundige adviezen etc, omdat 

beter is toegerekend aan projecten. 

In de nota reserves en voorzieningen is bepaald dat de reserve Ro-projecten wordt aangevuld uit 

de algemene reserve bouwgrondexploitatie, daar er geen negatief saldo op deze reserve is, heeft 

deze storting niet plaatsgevonden. 

 

Reserve nieuw beleid 

 

Werkelijk Begro-
ting(swijzigi

ng) 2010 

Verschil 
 

2010 - Saldo per 1 januari  1.305.072   

besluitvorming 2010:    

Sportmakelaar en combinatiefunctie (rb 12-02-09) -47.250 -47.250  

DMS gedeeltelijke dekking (primitieve begroting) -100.000 -100.000  

Organisatie ontwikkelingen Fuwa  (rb 17-12-09) -50.000 -50.000  

Faciliteiten Molukse gemeenschap jaar 4 van 4 (rb 17-12-09)  -10.000 10.000 

Aanvraag onderwijshuisvesting 1e inrichting en OLP (rb 12-11-09) -9.602 -9.603 1 

Herdenking 60 jaar onafhankelijke Molukken (rb 12-11-09) -25.000 -25.000  

Cultuurnota (rb 12-11-09) -3.146 -8.200 5.054 

Buurtcoach Bloemrijk (rb 12-11-09)         -9.375 -9.375  

Tijdelijke huisvesting CJG (rb 12-11-09)       -37.500 -37.500  

Elektronisch kinddossier (rb 12-11-09)  -43.300 43.300 

Onderzoek uitbreiding Park & Ride (rb 12-11-09) -15.000 -15.000  

Actualisatie bestemmingsplannen 2010 (rb 12-11-09) -8.600 -100.000 91.400 

Parkmanagement (rb 12-11-09) -25.000 -25.000  

Uitbreiding schuldhulpverlening (rb 12-11-09)  -22.500 22.500 

Subtotaal -330.473 -502.728 172.255 

2011 - Saldo per 1  januari 974.599   

De actualisatie bestemmingsplannen is later gestart, zodat de kosten voor 2010 veel lager zijn en 

de onttrekking uit de reserve dus ook lager is. 
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Reserve vorming en opleiding 

 

Werkelijk Begro-
ting(swijzigi

ng) 2010 

Verschil 

2010 - Saldo per 1 januari  258.465   

Storting 0 0  

Uitnamen 0 0  

Subtotaal 0 0 0 

2011 - Saldo per 1 januari  258.465   

 

 

Reserve B.C.F. 

 

Werkelijk Begro-
ting(swijzigi

ng) 2010 

Verschil 

2010 - Saldo per 1 januari  920.749   

Uitnamen (primitieve begroting)                 0 -60.000 60.000 

Storting 0   

Subtotaal 0 -60.000 60.000 

2011 - Saldo per 1 januari  920.749   

De reserve is gevormd in het eerste jaar dat het BTW-compensatiefonds van kracht was. Jaarlijks zou een 
bedrag worden uitgekeerd aan de algemene dienst ter compensatie van het nadeel dat de gemeente onder-
vindt als gevolg van het BCF. 
Daar het  nadelige saldo over 2010 lager is dan verwacht,  is afgezien van een bijdrage aan de exploitatie in 

2010. 

 

Reserve tijdelijke kosten personeel 

 

Werkelijk Begro-
ting(swijzigi

ng) 2010 

Verschil 

2010 - Saldo per 1 januari  242.215   

Van rekeningsaldo 2009 (kadernota rb 01-07-10) 300.000 300.000  

Frictiekosten nieuwe organisatie (rb 17-12-09) -171.893 -171.893  

Onttrekking advisering ruimte (rb 21-09-10) -17.344 -18.278 934 

Subtotaal 110.763 109.829 934 

2011 - Saldo per 1 januari  352.978   

 

 

Reserve nieuwbouw raadhuis 

 
Werkelijk Begroting(swijziging) 

 2010 
Verschil 

2010 - Saldo per 1 januari  1.500.000   

Storting 0   
Overheveling naar reserve onderwijshuisvestings- 
voorzieningen (rb 01-07-10)  -500.000 -500.000  

Subtotaal -500.000 -500.000 0 

2011 - Saldo per 1 januari  1.000.000   

 

 

Reserve onderwijshuisvestingsvoorzieningen 

 
Werkelijk Begroting(swijziging) 

 2010 
Verschil 

2010 - Saldo per 1 januari  2.158.604   

Overheveling van reserve nieuwbouw raadhuis (rb 01-07-10) 500.000 500.000  

Onttrekking afschr boekwaarde oude Kompas (rb 14-05-09) -461.553 -461.553  

Subtotaal 38.447 38.447 0 

2011 - Saldo per 1 januari  2.197.051   
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Reserve afschrijvingen 

 
Werkelijk Begroting(swijziging) 

 2010 
Verschil 

2010 - Saldo per 1 januari  351.519   

Uitnamen afschrijving 2010 inzake:    

clubgebouw Driekamp (primitieve begroting) -8.667 -8.667 0 

restauratie oude begraafplaats (primitieve begroting) -5.848 -5.848 0 

exporuimte raadhuis (primitieve begroting) -7.969 -7.954 -15 

2 noodlokalen OBS Kortland (primitieve begroting)  -41.959 41.959 

Subtotaal -22.484 -64.428 41.944 

2011 - Saldo per 1 januari  329.035   

 

 

Reserve tijdelijke tekorten structurele lasten  

 
Werkelijk Begroting(swijziging) 

 2010 
Verschil 

2010 - Saldo per 1 januari  0   

Van rekeningsaldo 2009 (kadernota rb 01-07-10) 780.586 780.586  

    

Subtotaal 780.586 780.586  

2011 - Saldo per 1 januari  780.586   

 

 

Reserve Hoofdinfrastructuur 

 
Werkelijk Begroting(swijziging) 

 2010 
Verschil 

2010 - Saldo per 1 januari  0   

Storting uit Algemene Reserve BE (rb 12-11-09) 1.000.000 1.000.000  

    

Subtotaal 1.000.000 1.000.000  

2011 - Saldo per 1 januari  1.000.000   

 

 

Reserve Centrum 

 
Werkelijk Begroting(swijziging) 

 2010 
Verschil 

2010 - Saldo per 1 januari  0   

Storting uit Algemene Reserve BE (rb 12-11-09) 1.000.000 1.000.000  

Dekking boekwaarde (kadernota rb 01-07-10) -760.489 -760.488 -1 

Subtotaal 239.511 239.512 -1 

2011 - Saldo per 1 januari  239.511   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 165 

Reserve RO-projecten 

 

Werkelijk Begro-
ting(swijzigi

ng) 2010 

Verschil 

2010 - Saldo per 1 januari  146.818   

Besluitvorming tot en met 2010:    

Storting vanuit algemene reserve BE (primitieve begroting)       173.049 -173.049 

Storting vanuit Bloemrijk  (rb 16-12-2010) 294.515 294.515  

Aanwending Ford garage -744  -744 

Aanwending RK-kerk -3.934  -3.934 

Aanwending Tiendhove -23.040  -23.040 

Aanwending Hof van IJssel -9.475  -9.475 

Aanwending Veerdam -78  -78 

Aanwending Bloemenbuurt West -237.238  -237.238 

Aanwending Heeck -7.494  -7.494 

Aanwending  Molukse kerk -2.181  -2.181 

Aanwending Krimpenerwaard college Driekamp -14.877  -14.877 

Aanwending  De Korf -4.253  -4.253 

Subtotaal -8.799 467.564 -476.363 

2011 - Saldo per 1 januari  138.019   

Jaarlijks vindt verrekening van de actuele saldi met de reserve plaats. De raad heeft hiertoe beslo-

ten in de begroting 2010 (paragraaf G). In de nota reserves en voorzieningen is bepaald, dat deze 

reserve wordt aangevuld uit de algemene reserve bouwgrondexploitatie, wanneer er een negatief 

saldo ontstaat. Door de storting vanuit Bloemrijk was deze  storting  niet nodig. 

 

Reserve riolering 

 

Werkelijk Begro-
ting(swijzigi

ng) 2010 

Verschil 

2010 - Saldo per 1 januari  156.964   

Besluitvorming tot en met 2010:    

Storting voordelig saldo riolering in reserve  113.803  113.803 

Subtotaal 113.803  113.803 

2011 - Saldo per 1 januari  270.767   

Zie toelichting op de programmarekening punt 7.1 

 

Reserve egalisatie reiniging 

 

Werkelijk Begro-
ting(swijzigi

ng) 2010 

Verschil 

2010 - Saldo per 1 januari  4.385.060   

Besluitvorming tot en met 2010:    

Onttrekking/storting t.b.v. exploitatie reiniging (rb 16-12-10) -429.547 -584.586 155.039 

Subtotaal -429.547 -584.586 155.039 

2011 - Saldo per 1 januari  3.955.513   

Zie toelichting op de programmarekening punt 7.1 

 

 

De aard en de reden van iedere reserve is ontleend aan de nota reserves en voorzieningen 2010. 

Aard en reden volgens de nota reserves en voorz. 2010 

Algemene reserves  

Algemene reserve Verplichte reserve ten behoeve van het opvangen van risi-

co’s, waarvoor geen of onvoldoende middelen in een  be-

stemmingsreserve of voorziening zijn vastgezet. 

Reserve nieuw beleid Financiële ruimte reserveren voor incidentele dekking van 

nieuw beleid. 
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Algemene reserve bouwgrondex-

ploitatie 

Deze reserve is bedoeld om de risico’s in de grondexploita-

ties te kunnen opvangen, voor zover hiervoor geen voorzie-

ningen zijn gevormd. 

Bestemmingsreserves  

Reserve vorming en opleiding Waarborgen van voldoende middelen voor het in het kader 

van de doorlopende organisatievernieuwing noodzakelijke 

opleiding en vorming van management en medewerkers 

Reserve BTW-compensatiefonds Bij de invoering van het BCF is deze reserve gevormd, om 

de nadelen op de exploitatie hiervan te kunnen opvangen. 

Reeds enige jaren is het resultaat zodanig dat geen ont-

trekking van deze reserve heeft plaatsgevonden. In 2009 

heeft de belastingdienst een controle op het BCF over 2003 

en 2004 uitgevoerd, waarbij de gemeente een naheffings-

aanslag heeft ontvangen. Er is ook een naheffingsaanslag 

voor de teruggevraagde BTW op het onderdeel begraaf-

plaatsen ontvangen. Tegen deze naheffingsaanslagen is 

bezwaar gemaakt.  Wanneer de uitspraken van deze zaken 

bekend en afgewikkeld zijn, zal deze reserve worden opge-

heven. 

Reserve tijdelijke kosten personeel Deze reserve is gevormd om de frictiekosten als gevolg van 

organisatiewijzigingen of vertrek van personeel op te kun-

nen vangen. 

Reserve onderwijshuisvestings-

voorzieningen 

 

 

 

Reserve nieuwbouw raadhuis 

Deze reserve is bestemd om de afschrijving ineens van de 

boekwaarden van de bestaande bouw, bij vervanging van 

onderwijshuisvestingsvoorzieningen te dekken en om ge-

deeltelijke afschrijvingen van de nieuwbouw te dekken voor 

de ingroei naar de uiteindelijke lasten in de begroting. 

Het vormen van een financiële buffer met het doel de kapi-

taallasten voor de nieuwbouw van het raadhuis geheel of 

gedeeltelijk op te vangen. 

Reserve afschrijvingen Bij de toewijzing van verschillende kredieten is besloten de 

afschrijving ten laste van de reserve nieuw beleid of de 

reserve bijzondere doeleinden te brengen. De hiervoor ge-

reserveerde bedragen zijn, via de hiervoor genoemde re-

serves, ondergebracht in de reserve afschrijvingen.  

Reserve tijdelijke tekorten structure-

le lasten  

 

 

 

Reserve Hoofdinfrastructuur 

 

 

Reserve Centrum 

Deze reserve is in het leven geroepen om de tijdelijke tekor-

ten, waarmee de gemeente wellicht te maken krijgt, te dek-

ken. De nadruk ligt op tijdelijk en structureel. Dit betekent 

dat de reserve wordt aangewend ten behoeve van het ma-

terieel evenwicht. 

Het waarborgen dat er voldoende middelen beschikbaar 

zijn om in het onderhoud en de aanleg van nieuwe  hoofdin-

frastructuur te kunnen voorzien. 

Om de ontwikkeling van het centrum mogelijk te maken is 

deze reserve ingesteld. 

Reserve RO-projecten 

 

 

 

Deze reserve heeft als doel het opvangen van tekorten op 

individuele RO-projecten, met middelen uit winstgevende 

RO-projecten. Bij het afwikkelen van projecten komt deze 

reserve in beeld. 

Reserve riolering 

 

Deze reserve is gevormd om rekeningverschillen in de riole-

ringsexploitatie op te vangen. 

Reserve egalisatie reiniging Deze reserve heeft als doel de fluctuaties in het resultaat 

van de reinigingsexploitatie op te vangen teneinde te grote 

tariefschommelingen in de afvalstoffenheffing te voorko-

men. 
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Voorzieningen 
Het verloop van de voorzieningen wordt in onderstaand overzicht weergegeven. 

(x € 1.000) saldo 

1-1-

2010 

toevoe- 

ging 

aanwen-

ding 

Vrijval/ Saldo 

31-12-

2010 

      

Onderhoudsegalisatievoorzieningen      

Voorz. Rioleringen 5.326 1.460 2.057  4.729 
Voorz. Onderhoud kapitaalgoederen 2.667 684 550  2.801 
Voorz. Herstraten 13.715 1.364 3.174  11.905 
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risi-

co’s 
     

Voorz. Spaarovereenkomsten ambtenaren 141    141 
Voorz. CAP/AVR 1.109    1.109 
FLO Brandweer 50    50 
Voorz. Pensioenverplichtingen wethouders 2.294 349 125  2.518 
Door derden beklemde middelen met een specifieke 

aanwendingsrichting 
     

Voorz. Spaarsaldi Hypotheek Totaal Plan 1.300 179 83  1.396 

TOTAAL VOORZIENINGEN 26.602 4.036 5.989  24.649 

 

 

Toelichting op het verloop 1. 
 

Voorziening rioleringen 

Aan de voorziening is toegevoegd een bedrag van € 1.459.732  ten laste van de exploitatiereke-

ning en is bedoeld voor het onderhoud (jaarlijkse storting). Volgens het rioleringsplan is een bedrag 

van € 2.057.315 uitgegeven aan diverse rioleringswerken. Het betrof onder andere het project rio-

lering Binnenweg/Veld en Beemd € 601.610, riolering Zwanenkade ad € 483.502, riolering 

Breestraat voor een bedrag van € 115.434, riolering Aken- en Kruidenbuurt ad 260.343 en riolering 

van Baljuwstraat e.o. ad € 392.000. 

 

Voorziening onderhoud kapitaalgoederen 

Aan de voorziening is toegevoegd een bedrag van € 684.460 ten laste van de exploitatierekening 

en is bedoeld voor het onderhoud (jaarlijkse storting). De storting is 100%. Volgens het onder-

houdsplan is een bedrag van € 550.344 uitgegeven aan diverse kapitaalwerken. Het betrof onder 

andere een bijdrage voor de aanleg van een kunstgrasveld aan de Verbindingsweg van € 155.890 

en het bouwkundig onderhoud van kinderdagverblijf de Goudvis (€ 33.655), van het kinderdagver-

blijf aan de Da Capo (€ 29.582), van “de Wegwijzer” (€ 76.455), van de schuilhut van het herten-

kamp (€ 39.600), van de brandweerkazerne (31.055) en van het gebouw raadhuis (€ 88.274). 

 

Voorziening herstraten 

Aan de voorziening is toegevoegd een bedrag van € 1.363.920 ten laste van de exploitatierekening 

en is bedoeld voor het onderhoud (jaarlijkse storting). Volgens het herstratingsplan is een bedrag 

van € 3.174.363 uitgegeven aan diverse herstratingswerken. De herstatingswerken waar de mees-

te uitgaven plaatsvonden zijn herstraten/asfalteren van Ostadelaan en van Eijcklaan (€ 300.513), 

herstraten Lavendel (€ 413.975), herstraten Aken- en Kruidenbuurt (€ 785.666), herstraten Zwa-

nenkade (€ 522.617) en herprofilering Industrieweg (€ 973.115).  

 

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 2010 zijn geen bedragen uitgekeerd. 
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Voorziening Pensioenverplichtingen Wethouders 

Om in te spelen op verwachtingen en ontwikkelingen in de toekomst, op het terrein van de pensi-

oenen van politieke ambtsdragers (wethouders), is deze voorziening gevormd. Het is de verwach-

ting, dat de pensioenen moeten worden ondergebracht bij een pensioenfonds (ABP). Voor 2010 is 

€ 349.628  in deze voorziening gestort. Voor uitbetaalde pensioenen is een bedrag van € 125.345 

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 2010 werden een bedrag van € 66.309 voor rente en een bedrag van € 112.890 voor 

gespaarde saldi in deze voorziening gestort. Er werd een bedrag van € 82.947 opgenomen. 

 

In onderstaand overzicht is van elke voorziening de aard en reden voor het hebben daarvan, aan-

gegeven. Hierbij is de indeling van de BBV gevolgd. 

soort voorziening Aard en reden  

Voorziening rioleringen 

 

Het vormen van een voorziening ter egalisering van in tijd 

onregelmatig gespreide kosten voor het waarborgen van de 

gebruiksmogelijkheid van het gemeentelijke rioleringsstelsel 

door middel van groot onderhoud en vervanging, zodat 

fluctuaties voor de exploitatie worden opgevangen. 

Voorziening onderhoud kapitaal-

goederen 

 

Het vormen van een voorziening ter egalisering van in tijd 

onregelmatig gespreide kosten voor het waarborgen van de 

gebruiksmogelijkheid van de kapitaalgoederen, anders dan 

rioleringen en herstraten, door middel van groot onderhoud 

en vervanging, zodat fluctuaties voor de exploitatie worden 

opgevangen. 

Voorziening herstraten 

 

Het vormen van een voorziening ter egalisering van in tijd 

onregelmatig gespreide kosten voor het waarborgen van de 

gebruiksmogelijkheid van de openbare wegen door middel 

van herstraten, zodat fluctuaties voor de exploitatie worden 

opgevangen. 

Voorziening spaarovereenkomsten 

ambtenaren 

Het vormen van een voorziening als een schatting van 

voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtin-

gen voortvloeiend uit de spaarovereenkomsten met ambte-

naren. Deze in het verleden opgebouwde voorziening wordt 

afgebouwd bij het vertrek van de deelnemers. Er vinden 

geen nieuwe stortingen meer plaats 

Voorziening CAP/AVR Het vormen van een voorziening in verband met de eventu-

ele aanspraak op garanties AVR naar aanleiding van de 

aandelenverkoop. Hiermee worden de maximale risico’s 

gedekt, die worden gelopen 

Voorziening FLO Brandweer Het vormen van een voorziening ter dekking van de FLO 

verplichtingen vanaf 2009, met betrekking tot de enige be-

roepskracht van de brandweer. 

Voorziening pensioenverplichtingen 

wethouders 

Het vormen van een voorziening voor het beheer van pen-

sioenen van politieke ambtsdragers (wethouders), waarbij 

wordt ingespeeld op de verwachting, dat de pensioenen 

worden overgedragen naar een pensioenfonds. 

Voorziening spaarsaldi Hypotheek 

Totaal Plan 

Het vormen van een voorziening voor van derden verkre-

gen gelden, als spaardeel dat jaarlijks voor de personeels-

hypotheken door de hypotheeknemers wordt betaald, waar-

van de bestemming gebonden is voor de aflossing van de 

hypotheek na afloop van de leningstermijn 
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Vaste schulden met een looptijd langer dan 1 jaar 

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: 

(x € 1.000) 2010  2009 

Onderhandse leningen   

  binnenlandse banken en overige financiële instellingen 17.930 19.920 

  binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 0 0 

Waarborgsommen 15 14 

TOTAAL 17.945 19.934 

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 

2010. 

 

Onderhandse leningen 

(x € 1.000) saldo per 

1-1-2010 

Vermeer-

deringen 

Aflos-

singen 

saldo 

31-12-2010 

Lening BNG 1.500  167 1.333 

Lening BNG 3.500  250 3.250 

Lening BNG 2.400  120 2.280 

Lening BNG 2.520  120 2.400 

Lening BNG 5.000  1.000 4.000 

Lening ASN 5.000  333 4.667 

waarborgsommen derden 10 1 2 9 

waarborgsommen DOW 4 4 2 6 

TOTAAL  19.934 5 1.994 17.945 

 

De totale rentelast voor het jaar 2010 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 764.547,23. 

 

Vlottende passiva 

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: 

(x € 1.000) 2010 2009 

Schulden < 1 jaar 5.746 6.275 

Overlopende passiva 4.475 4.398 

TOTAAL 10.221 10.673 

  

Kortlopende schulden 

(x € 1.000) 2010 2009 

Kasgeldleningen 0 0 

Bank- en girosaldi 0 576 

Overige schulden 5.746 5.699 

TOTAAL 5.746 6.275 

 

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt: 

(x € 1.000) 2010 2009 

Vooruit ontvangen bedragen overheidslichamen 2.105 2.951 

Vooruit ontvangen bedragen       236 98 

Nog te betalen kosten 2.179 1.349 

TOTAAL 4.520 4.398 
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Het verloop van de vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen wordt in onderstaand 

overzicht weergegeven. 

 saldo 

1-1-2010 

toevoeging vrijval Saldo 

31-12-2010 

Stadsregio inzake Rondweg/Middenwetering 552.434  41.811 510.623 
Stadsregio inzake Rondweg/Middenwetering 0 710.292 437.401 272.891 
SenterNovem subsidie bloemenbuurt  885.000  885.000 0 
Middelen jeugdgezondheidszorg CJG 0-4 9.074 321.093 321.842 8.325 
Middelen realisatie CJG 180.074 209.112 105.061 284.125 
Middelen onderwijsachterstanden (GOA) 17.978   17.978 
Middelen Bosimpuls 76.688  40.868 35.820 
Middelen onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 201.109 133.110 334.219 0 
Middelen VVE 23.997   23.997 
Middelen participatiebudget re-integratie 320.304 947.617 1.250.435 17.486 
Budget educatie 0 230.288 230.288 0 
Middelen inburgering 2009 57.222  -13.106 70.328 
Middelen inburgering 2010 0 239.504 126.477 113.027 
Middelen WIN (oud t/m 2005) 293.293   293.293 
Middelen WIN (oud 2006) 24.695  -8.282 32.977 
Middelen WI (nieuw vanaf 1-1-2007) 263.132  27.620 235.512 
Vooruit ontvangen subsidie zwerfafval 45.896 30.000 75.896 0 
Rijksbijdrage binnenklimaat OBO 0 94.407 34.860 59.547 
Rijksbijdrage binnenklimaat BBO 0 118.253 5.600 112.653 
Provincie subsidie pilot parkmanagement 0 36.000 19.286 16.714 

TOTAAL  2.950.896 3.069.676 3.915.276 2.105.296 
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Toelichting op het verloop van middelen overlopende passiva 
 

Stadsregio inzake Rondweg/Middenwetering I 
 saldo 1-1-2010 552.434
 kosten voorbereiding en toezicht 2010 -   41.811
 saldo 31-12-2010 510.623
 

Het betreft een in 2005 ontvangen bedrag ad €  710.292 van de Stadsregio voor de herontwikke-

ling van de omgeving Rondweg/ Middenwetering. De hiervoor gemaakte plankosten zijn hier ten 

laste van gebracht. 

 

Stadsregio inzake Rondweg/Middenwetering II 
 saldo 1-1-2010 0
 ontvangen 2010 710.292
 subsidie 36 Koopgarant-woningen                                                                  - 327.827
 subsidie  7 vrije sector koopwoningen                                                                                                               -   63.744
 subsidie 16 dure huurwoningen Quawonen            -  39.434
 kosten inrichting woonomgeving -    6.396
 saldo 31-12-2010  272.891
 

Op basis van de Tijdelijke Stimuleringsregeling Woningbouwprojecten 2009 is subsidie ontvangen 

voor het herstructureringsproject Rondweg-Middenwetering (de Nieuwe Vaart). Door de inzet van 

de subsidie dient het bouwplan vlotgetrokken te worden en de verkoop en verhuur van de koop en 

duurdere huurwoningen in het plan gestimuleerd te worden. Door het subsidiebedrag per woning 

ad € 9.106,31 door te betalen aan de kopers en aan de huurders 3 maanden gratis huur aan te 

bieden, wordt dit doel bereikt.  

  
SenterNovem subsidie bloemenbuurt 
 saldo 1-1-2010              885.000
 doorbetaald 2010 - 682.500
 naar nog te betalen - 202.500
 saldo 31-12-2010  0
 

Het betreft een in 2009 ontvangen bedrag ad. € 885.000 voor stimuleringssubsidie, waarvan 

€ 682.500 in 2010 is doorbetaald aan Woningstichting Quawonen en het restant van € 202.500 

naar nog te betalen is overgeboekt, omdat dit moet worden terugbetaald. 

 

Middelen jeugdgezondheidszorg CJG uniform 0-4 
 saldo middelen jgz  CJG 0-4 1-1-2010                     9.074               
 toevoeging ontvangen middelen 321.093      
 vrijval in verband met kosten jgz  -321.842
 saldo middelen jgz 31-12-2010    8.325 
  
 saldo middelen realisatie CJG 1-1-2010 180.074               
 toevoeging ontvangen middelen 209.112      
 vrijval in verband met kosten CJG excl. uren 105.061 
 saldo middelen realisatie CJG 31-12-2010   284.125 
 

Het betreft de ontvangen uitkeringen Centrum Jeugd en Gezin. Deze gelden zijn bestemd voor de 

realisatie van Centrum Jeugd en Gezin en voor de jeugdgezondheidszorg.  

 

Middelen onderwijsachterstanden (GOA) 
 saldo GOA middelen 1-1-2010 17.978
 toevoeging ontvangen middelen 0
 vrijval  -          0
 saldo middelen  GOA 31-12-2010 17.978
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Het betreft  van derden verkregen gelden, volgens de oude regeling GOA, waarvan de bestemming 

gebonden is voor het onderwijs achterstandenbeleid. 

 

Middelen Bosimpuls 
 saldo BOS middelen 1-1-2010 76.688
 toevoeging ontvangen middelen             0
 vrijval in verband met kosten BOS 2010 (excl. Uren) -   40.868
 saldo middelen BOS 31-12-2010 35.820
 

Het betreft van derden verkregen gelden waarvan de bestemming gebonden is voor de BOS 

(buurt/onderwijs/sport)-impuls.  

 

Middelen onderwijsachterstandenbeleid (OAB/VVE) 
 saldo middelen OAB 1-1-2010 201.109
   saldo middelen VVE 1-1-2010 23.997
 toevoeging ontvangen middelen OAB 133.110
 toevoeging ontvangen middelen VVE 0
 Correctie ambtelijke uren 2006-2009     16.634
 vrijval in verband met inzet middelen OAB  - 228.497
 afrekening  middelen OAB 2006-2010 (naar nog te betalen) -122.356
 saldo  middelen VVE 31-12-2010    23.997
 

Het betreft van derden verkregen gelden, volgens de rijksregeling vanaf 1-8-2006 waarvan de be-

stemming gebonden is voor onderwijsachterstandsbeleid. 

 
Middelen participatiebudget 
 reservering middelen re-integratie ’09 1-1-2010     320.304
 toevoeging budget re-integratie 2010     947.617
 toevoeging budget educatie 2010 230.288
 reservering middelen inburgering ’09  1-1-2010 57.222
 toevoeging budget 2010 inburgering  239.504
 totaal budget 1.794.935
 bestedingen in 2010:  
 re-integratie -1.250.435
 educatie -   230.288
 vrijval inburgering 2009 13.106
 vrijval inburgering 2010  -   126.477
* saldo 200.841
  
* reservering middelen inburgering ’09  31-12-2010 70.328
* reservering middelen inburgering ’10  31-12-2010 113.027
* reservering middelen re-integratie  31-12-2010  17.486
 
Het betreft van derden verkregen gelden waarvan de bestemming gebonden is voor de uitvoering 

van werkzaamheden vallende onder het participatiebudget, zoals re-integratie, educatie en inbur-

gering. 

 

Middelen WIN/WI (oud) 
 saldo middelen WIN (oud t/m 2005) 1-1-2010  293.293
 saldo middelen WIN (oud 2006) 1-1-2010   24.695
 saldo middelen WI (2007+2008) 1-1-2010 263.132
  581.120 
 bestedingen in 2010: 
 vrijval in verband met kosten 2006      8.282
 vrijval in verband met kosten 2007-2008 -    27.620
 saldo middelen WIN (oud t/m 2005) 31-12-2010 293.293
 saldo middelen WIN (oud 2006) 31-12-2010    32.977
 saldo middelen WI (2007+2008) 31-12-2009  235.512
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Het betreft van derden verkregen gelden waarvan de bestemming gebonden is voor het inburgeren 

van nieuwkomers.  

 

Subsidie zwerfafval 
saldo 1-1-2010 45.896
Ontvangen subsidie 30.000
Besteed 2010 -   75.896
saldo 31-12-2010 0
 

Het betreft van derden ontvangen gelden waarvan de bestemming gebonden is aan de aanpak van 

zwerfafval. 

 

 

Rijksbijdrage binnenklimaat OBO 
saldo 1-1-2010 0
Ontvangen subsidie 94.407
Besteed 2010 -   34.860
saldo 31-12-2010 59.547
 

Het betreft van het Ministerie van OCW verkregen gelden, die bestemd zijn voor de regeling van 

het binnenklimaat in de schoolgebouwen van het Openbaar Basisonderwijs. 

 

 

Rijksbijdrage binnenklimaat BBO 
saldo 1-1-2010 0
Ontvangen subsidie 118.253
Besteed 2010 -   5.600
saldo 31-12-2010 112.653
 

Het betreft van het Ministerie van OCW verkregen gelden, die bestemd zijn voor de regeling van 

het binnenklimaat in de schoolgebouwen van het Bijzonder Basisonderwijs. 

 

Subsidie pilot parkmanagement 

saldo 1-1-2010 0
Ontvangen subsidie 36.000
Besteed 2010 -   19.286

saldo 31-12-2010 16.714
 
 

Betreft van derden ontvangen gelden waarvan de bestemming gebonden is aan de herstructure-

ring/ontwikkeling en planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland voor het project Pilot Parkmana-

gement Krimpen. 
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Waarborgen en garanties 

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtsperso-

nen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden: 

 

Woningbouw  (50% contragarantie rijk) 

Bedrag lening Naam van geldnemer Saldo 

01-01-2010 

Toename Aflossing Saldo 

31-12-2010 

25.000.000,00 St. Ouderenhuisvesting R’dam 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 

20.000.000,00 St. Ouderenhuisvesting R’dam 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 

20.000.000,00 St. Ouderenhuisvesting R’dam 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 

1.747.000,00 Stichting Woningpartners 800.329,77 0,00 84.755,48 715.574.29 

563.703,94 Stichting Qua Wonen 512.597,86 0.00 6.509,82 506.088,04 

195.125,49 Stichting Qua Wonen 179.482,01 0,00 2.078,51 177.403,50 

9.075.604,32 Stichting Qua Wonen 8.432,754,82 0,00 88.192,96 8.344.561,86 

2.268.901,08 St. Ouderenhuisvesting FNV 1.361.340,60 0,00 113.445.05 1.247.895,55 

7.000.000,00 Stichting Qua Wonen 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 

6.000.000,00 Stichting Qua Wonen 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 

816.805,00 Stichting Qua Wonen 816.805,00 0,00 816.805,00 0.00 

5.000.000,00 Stichting Qua Wonen  5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 

5.000.000,00 Stichting Qua Wonen  5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 

7.000.000,00 Stichting Qua Wonen 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 

4.000.000,00 Stichting Qua Wonen  4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 

41.720.553,07 Stichting Qua Wonen 6.045.291,26 0,00 2.942.463,51 3.102.463,51 

7.000.000,00 Stichting Qua Wonen 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 

7.000.000,00 Stichting Qua Wonen 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 

816.804,39 Stichting Qua Wonen 816.804,39 0,00 816.804,39 0,00 

815.000,00 Stichting Qua Wonen  815.000,00 0,00 0,00 815.000,00 

4.725.213,39 Stichting Qua Wonen 4.725.239,25 0,00 0,00 4.725.239,25 

4.537.802,16 Stichting Qua Wonen 4.537.800,00 0,00 0,00 4.537.800,00 

5.000.000,00 Stichting Qua Wonen 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 

7.000.000,00 Stichting Qua Wonen 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 

4.000.000,00 Stichting Qua Wonen 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 

5.000.000,00 Stichting Qua Wonen  5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 

6.000.000,00 Stichting Qua Wonen 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 

5.000.000,00 Stichting Qua Wonen  5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 

5.000.000,00 Stichting Qua Wonen  0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 

7.500.000,00 Stichting Qua Wonen 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 

5.000.000,00 Stichting Qua Wonen 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 

1.432.406,26 Stichting Qua Wonen  386.318,34 0,00 121.350,65 264.967,69 

1.108.762,95 Stichting Qua Wonen 299.032,29 0,00 93.932,20 205.100,09 

405.000,00 Stichting Qua Wonen 239.190,17 0,00 33.661,05 205.529,12 

80.000,00 Stichting Qua Wonen  47.247,30 0,00 6.649,12 40.598,18 

69.380,00 Stichting Qua Wonen 40.975,28 0,00 5.766,44 35.208,84 

1.000.000,00 Stichting Qua Wonen 851.069,77 0,00 119.769,81 731.299,96 

1.000.000,00 Stichting Qua Wonen 0,00 1.000.000,00 65.180,43 934.819,57 

208.680.968,22 TOTAAL 166.907.278,11 27.500.000,00 10.317.364,42 184.089.913,69 

 

100% risico gemeente: 

Bedrag v.d. 

l lening 

Naam van de  

geldnemer 

Doel van de geldlening Saldo  

01-01-2010 

Toename Aflossing Saldo 

31-12-2010 

1.186.635,27 St. Huize Tiendhove renovatie 840.076,75          33.470,68 806.606,07 

1.689.287,61 St. Huize Tiendhove renovatie 1.003.052.63  67.613,47 935.439,16 

1.179.828,56 St. Zorgcentrum KadIJ bouw verz.Flat Crimpenersteijn 633.118,37  49.911,75 583.206,62 

1.375.861,62 St. Zorgcentrum KadIJ aanvullende lening  770.026,66  59.759,68 710.266,98 

3.45.378,02 St. Gezondheidscentrum rekening-courant 45.378,02                   0,00 45.378,02 

79.411,54 St. Kunstgrasacc. Krimpen aanleg kunstgras veld 3.176,47            3.176,47 0,00 

11.000.000,00 St. Gezondheidcentrum nieuwbouw gezondheidscentr 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

5.556.402,62 TOTAAL   3.294.828,90 1.500.000,00 213.932,05 4.580.896,85 
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Garanties eigen woningen 

Bedrag van de 

geldlening 

Naam van de  

geldnemer 

Doel van de  

geldlening 

Saldo 

01-01-2010 

Aflossing Saldo 

31-12-2010 

 Diverse personen Aankoop eigen 

woning 

7.112.065,00 1.005.718,78 6.106.346,22 

 TOTAAL  7.112.065,00 1.005.718,78 6.106.346,22 

 

 

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: 

 

Huurovereenkomsten 

naam verhuurder datum contract ingangsdatum looptijd huur 2010 

O.G.B.F. Crimpenhof 07-01-2002 16-09-2002 10 jaar € 209.524,84 

 

Operational lease-contracten 

naam leasemij datum 

contract 

ingangsdatum looptijd merk en type leaseprijs 

(excl. BTW) 

Special Lease 25-01-2008 17-03-2008 60 mnd Opel Zafira 526,84 p/m 

Roteb Lease 11-03-2005 27-01-2005 96 mnd Hofmans 416  1.036,00 p/m 

Roteb Lease 06-07-2004 17-02-2005 72 mnd Toyota Dyna 639,06 p/m 

Roteb Lease 08-08-2006 27-06-2006 96mnd Man LE  4.436,37 p/m 

Roteb Lease 23-07-2007 02-04-2007 72 mnd Toyota Dyna 727,48 p/m 

Roteb Lease 22-12-2006 03-10-2006 60 mnd Citroen Berlingo 329,76 p/m 

Roteb Lease 11-03-2009 08-12-2008 72 mnd Ford Transit CC 300S 1.183,56 p/m 

Roteb Lease 10-02-2009 25-11-2008 72 mnd Ford Transit CC 300S 742,62 p/m 

Roteb Lease 25-06-2010 23-03-2010 72 mnd Toyota Dyna 100 CC 742,85 p/m 

Roteb Lease 03-08-2010 23-04-2010 72 mnd Toyota Dyna 100 CC 854.58 p/m 

Roteb Lease 10-08-2010 23-06-2010 48 mnd Miles ZX40ST 1.071,40 p/m 

Roteb Lease 10-08-2010 05-07-2010 60 mnd Ford TRA  CON. 450,93 p/m 

 

Niet uit de balans blijkende verplichting 

In 2008 zijn afspraken gemaakt met de Provincie Zuid-Holland over een bijdrage van de gemeente 

in de aanleg van de rotonde bij Carpe Diem. De totale bijdrage zal € 1.275.000 bedragen en wordt 

in 2011 afgerekend. De dekking van dit bedrag is voorzien ten laste van Lansingh-Zuid. 

 

In 2011 zal een bedrag van € 378.000 aan vakantiegeld voor juni tot en met december 2010 wor-

den  uitbetaald. 

 

Vastgesteld is dat er in 2010 geen ambtenaren zijn geweest, die een belastbaar loon (inclusief 

ontslaguitkering) van meer dan € 193.000,00 hebben ontvangen. 

 

 

Met ingang van 2006 dient middels een bijlage bij de jaarrekening verantwoording te worden afge-

legd over de besteding van specifieke uitkeringen aan de verstrekkers van deze uitkeringen. In 

deze bijlage zijn hiertoe een aantal kengetallen c.q. bedragen opgenomen. Het model treft u hierna 

aan. Voor de leesbaarheid zijn de regelingen die niet van toepassing zijn, geschrapt. 
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I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N     
BZK C4 Tijdelijke 

stimulerings-
regeling wo-
ningbouwpro-
jecten 2009 
tweede tran-
che 

Tijdelijke 
stimulerings-
regeling 
woningbouw-
projecten 
2009 tweede 
tranche 

Ge-
meen-
ten 

Hieronder per 
regel één 
beschikkings-
nummer en in 
de kolommen 
ernaast de 
verantwoor-
dingsinformatie 
 
Aard controle 
n.v.t. 

Aantal woningen 
waarvan de bouw  
voor 1 juli 2010 is 
gestart of voort-
gezet 
 
 
Aard controle D1 

                      
        1 SW05422901 60                       
        2 SW05422903 31                       

OCW D2 Onderwijs-
achterstan-
denbeleid 
niet-GSB 
(OAB) 

Besluit vast-
stelling doel-
stelling en 
bekostiging 
Onderwijs-
achterstan-
denbeleid 
2006-2010 
(art 4 t/m 10)  
 
Schakelklas-
sen, artikel 
166 van de 
Wet op het 
primair On-
derwijs 
 
Besluit basis-
voorwaarden 
kwaliteit 
voorschoolse 
educatie 

Ge-
meen-
ten, 
niet G-
31 

Beginstand 
2010 van voor-
ziening / over-
lopende post 
 
 
 
 
 
 
 
Aard controle R 

                        

           €                                                       
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201.109  

          Besteding 2010 
aan voorberei-
ding inrichten 
schakelklassen 
 
 
 
Aard controle R 

Bestedingen 
voorbereiding 
inrichten scha-
kelklassen van 
vóór 2010, waar-
van de uitgave in 
of na 2010 
plaatsvindt  
 
Aard controle R 

Uitgaven voor-
bereiding in-
richting scha-
kelklassen voor 
2010, waarvan 
besteding in 
2010 plaats-
vindt  
 
 
Aard controle R 

                    

        
  

 €                                         
-    

0 0       
    

    
  

    

        

  

Besteding 2010 
voor overige of 
coördinerende 
activiteiten 
inzake onder-
wijsachterstan-
denbeleid 
 
 
 
 
Aard controle R 

Bestedingen voor 
overige of coör-
dinerende activi-
teiten inzake 
onderwijsachter-
standenbeleid 
van vóór 2010, 
waarvan de 
uitgave in of na 
2010 plaatsvindt  
 
Aard controle R 

Uitgaven voor 
overige of 
coördinerende 
activiteiten 
inzake onder-
wijsachterstan-
denbeleid voor 
2010, waarvan 
besteding in 
2010 plaats-
vindt  
 
 
Aard controle R 

      

    

    

  

    

        
  

 €                                   
2.673  

€ 0  € 0        
    

    
  

    

        

  

Besteding 2010 
aan voor-
schoolse edu-
catie 
 
 
 
 
Aard controle R 

Aantal deelne-
mende kinderen 
aan voorschoolse 
educatie in 2010 
 
 
 
Aard controle D2 

Bestedingen 
aan voor-
schoolse edu-
catie van vóór 
2010, waarvan 
de uitgave in of 
na 2010 
plaatsvindt  
 
Aard controle R 

Uitgaven aan 
voorschoolse 
educatie voor 
2010, waar-
van beste-
ding in 2010 
plaatsvindt  
 
 
 
Aard controle 
R 

    

    

    

  

    

        
  

 €                               
195.831  60 

 €                                  
20.456  

 €                                         
-    

    
    

    
  

    

        

  

Besteding 2010 
aan schakel-
klassen  
 
 
 
Aard controle R 

Aantal deelne-
mende leerlingen 
aan schakelklas-
sen in 2010 
 
 
Aard controle D2 

Bestedingen 
aan schakel-
klassen  van 
vóór 2010, 
waarvan de 
uitgave in of na 
2010 plaats-
vindt  
 
Aard controle R 

Uitgaven aan 
schakelklas-
sen voor 
2010, waar-
van beste-
ding in 2010 
plaatsvindt  
 
 
Aard controle 
R 
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 €                                         
-    

 €                                         
-    

 €                                         
-    

 €                                         
-    

    
    

    
  

    

        

  

Besteding 2010 
aan vroeg-
schoolse edu-
catie 
 
 
 
 
Aard controle R 

Bestedingen aan 
vroegschoolse 
educatie van 
vóór 2010, waar-
van de uitgave in 
of na 2010 
plaatsvindt  
 
Aard controle R 

Uitgaven aan 
vroegschoolse 
educatie voor 
2010, waarvan 
besteding in 
2010 plaats-
vindt  
 
 
 
Aard controle R 

      

    

    

  

    

        
  

 €                                         
-    

 €                                         
-    

 €                                         
-    

      
    

    
  

    

        

  

Besteding 2010 
aan voor-
schoolse edu-
catie voor 
verlaging ou-
derbijdrage van 
doelgroepkin-
deren op de 
peuterspeelzaal 
 
 
 
 
Aard controle R 

Gemiddelde prijs 
ouderbijdrage in 
2010 voor voor-
schoolse educa-
tie op de peuter-
speelzaal voor 
doelgroepkinde-
ren 
 
 
 
 
Aard controle R 

% doelgroep-
kinderen be-
reikt in 2010 
met voor-
schoolse edu-
catie op de 
peuterspeel-
zaal en kinder-
dagverblijven 
 
 
 
 
Aard controle R 

Bestedingen  
aan voor-
schoolse 
educatie voor 
verlaging 
ouderbijdrage 
van doel-
groepkinde-
ren op de 
peuterspeel-
zaal 
van vóór 
2010, waar-
van de uitga-
ve in of na 
2010 plaats-
vindt  
 
Aard controle 
R 

Uitga-
ven  aan 
voor-
school-
se 
educatie 
voor 
verla-
ging 
ouder-
bijdrage 
van 
doel-
groep-
kinderen 
op de 
peuter-
speel-
zaal 
voor 
2010, 
waarvan 
beste-
ding in 
2010 
plaats-
vindt  
 
 
Aard 
controle 
R 

  

    

    

  

    

          € 8.295  € 105  71 € 867  € 0                  
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OCW D5 Regeling 
verbetering 
binnenklimaat 
primair on-
derwijs 2009 

Regeling 
verbetering 
binnenklimaat 
primair on-
derwijs 2009 

Ge-
meen-
ten 

Besteding 2010 
ten laste van 
rijksmiddelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aard controle R 

Bestedingen van 
vóór 2010, waar-
van de uitgave in 
of na 2010 
plaatsvindt  
 
 
 
 
 
 
 
Aard controle R 

Uitgaven voor 
2010, waarvan 
besteding in 
2010 plaats-
vindt  
 
 
 
 
 
 
 
 
Aard controle R 

Eindverant-
woording 
Ja/Nee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aard controle 
n.v.t. 

  Alleen 
invullen 
bij eind-
verant-
woor-
ding: 
 
Brin-
nummer 
 
 
 
 
 
 
Aard 
controle 
n.v.t. 

Alleen 
invullen 
bij 
eindver-
ant-
woordin
g: 
 
Alle 
activitei-
ten 
afge-
rond 
 
 
 
 
 
 
Aard 
controle 
D2 

Alleen 
invullen 
bij eind-
verant-
woording: 
 
Toelich-
ting per 
brin-
nummer 
welke 
activi-
teit(en) 
niet zijn 
afgerond 
en daarbij 
het bijbe-
horende 
bedrag 
exclusief 
40% 
cofinan-
ciering 
noemen 
 
Aard 
controle 
n.v.t.           

          € 40.460  € 0  € 0  nee 1                 
OCW D6 Wet educatie 

beroepson-
derwijs (WEB) 

Wet educatie 
beroepson-
derwijs  

Ge-
meen-
ten niet 
G-31 

Besteding 2010 
aan educatie 
o.g.v. afgeslo-
ten overeen-
komst(en) met 
één of meerde-
re roc's bekos-
tigd uit terug-
ontvangen 
middelen edu-
catie uit 2008 
die voor 2010 
opnieuw inge-
zet mochten 
worden. 
 
Aard controle R 

Teruggevoderd 
bedrag van roc's 
over 2008, terug 
te betalen aan 
het rijk 
 
 
 
 
 
 
Aard controle R 

Bestedingen 
van vóór 2010, 
waarvan de 
uitgave in of na 
2010 plaats-
vindt  
 
 
 
 
 
 
Aard controle R 

Uitgaven voor 
2010, waar-
van beste-
ding in 2010 
plaatsvindt  
 
 
 
 
 
 
 
Aard controle 
R 

                  
          € 283.790  € 0  € 0  € 0                    
I&M E5 Verzameluit-

kering VROM 
Regeling 
verzameluit-
kering 

Provin-
cies, 
ge-
meen-
ten 

Besteding t/m 
2010 
 
Aard controle R 

                        
          € 142.008                          
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I&M E10 Tijdelijke 
subsidierege-
ling Innova-
tieprogramma 
Mooi Neder-
land 

Tijdelijke 
subsidierege-
ling innova-
tieprogramma 
Mooi Neder-
land 

Provin-
cies en 
ge-
meen-
ten 

Besteding 2010 
 
 
 
 
 
Aard controle R 

Eindverantwoor-
ding ja/nee 
 
 
 
 
 
Aard controle 
n.v.t. 

Bestedingen 
van vóór 2010, 
waarvan de 
uitgave in of na 
2010 plaats-
vindt  
 
Zie Nota baten-
lastenstelsel 
 
Aard controle R 

Uitgaven van 
vóór 2010, 
waarvan 
besteding in 
2010 plaats-
vindt  
 
Zie Nota 
baten-
lastenstelsel 
 
Aard controle 
R                 

          € 0  Nee € 0  € 0                  
SZW G1C Wet sociale 

werkvoorzie-
ning (Wsw) 

Wet sociale 
werkvoorzie-
ning (Wsw) 

Ge-
meente 
die 
uitvoe-
ring 
geheel 
of 
gedeel-
telijk 
heeft 
uitbe-
steed 
aan 
Open-
baar 
lichaam 
o.g.v. 
Wgr  

Het totaal 
aantal geïndi-
ceerde inwo-
ners per ge-
meente dat een 
dienstbetrek-
king heeft of op 
de wachtlijst 
staat en be-
schikbaar is om 
een dienstbe-
trekking als 
bedoeld in 
artikel 2, eerste 
lid, of artikel 7 
van de wet te 
aanvaarden op 
31 december 
2010, 
exclusief deel 
openbaar 
lichaam 
 
Aard controle R 

Het totaal aantal 
inwoners dat is 
uitgestroomd uit 
het werknemers-
bestand in 2010, 
uitgedrukt in 
arbeidsjaren, 
exclusief deel 
openbaar li-
chaam 
 
 
 
 
 
 
 
Aard controle R 

                  

 

0274 
(Renkum) 

          

10,00 8,00 

                  

 

0275 
(Rheden) 

SZW G2 Gebundelde 
uitkering 
(WWB+WIJ+I
OAW+IOAZ+l
evens- 
onderhoud 
startende 
zelfstandigen 
Bbz 
2004+WWIK) 

Wet werk en 
bijstand 
(WWB) 

Ge-
meen-
ten 

Besteding 2010 
WWB-
inkomensdeel 
 
 
 
Aard controle 
n.v.t. 

Baten 201 WWB-
inkomensdeel 
(excl. Rijk) 
 
 
 
Aard controle 
n.v.t. 

Bestedingen 
WWB-
inkomensdeel 
van vóór 2010, 
waarvan de 
uitgave in of na 
2010 plaats-
vindt  
 
Aard controle 
n.v.t. 

Uitgaven 
WWB-
inkomensdeel 
voor 2010, 
waarvan 
besteding in 
2010 plaats-
vindt  
 
 
Aard controle 
n.v.t. 

              

    
          € 3.688.034  € 123.473  € 0  € 0                    
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      Wet investe-
ren in jonge-
ren (WIJ) 

Ge-
meen-
ten 

Besteding 2010 
WIJ 
 
 
 
Aard controle 
n.v.t. 

Baten 2010 WIJ 
(excl. Rijk) 
 
 
 
Aard controle 
n.v.t. 

Bestedingen 
WIJ van vóór 
2010, waarvan 
de uitgave in of 
na 2010 
plaatsvindt  
 
Aard controle 
n.v.t. 

Uitgaven WIJ 
voor 2010, 
waarvan 
besteding in 
2010 plaats-
vindt  
 
Aard controle 
n.v.t. 

              

    
          € 336.366  € 1.976  € 0  € 0                    
      Wet inko-

mensvoor-
ziening oude-
re en gedeel-
telijk arbeids-
ongeschikte 
werkloze 
werknemers 
(IOAW) 

Ge-
meen-
ten 

Besteding 2010 
IOAW  
 
 
 
Aard controle 
n.v.t. 

Baten 2010 
IOAW (excl. Rijk) 
 
 
 
Aard controle 
n.v.t. 

Bestedingen 
IOAW van vóór 
2010, waarvan 
de uitgave in of 
na 2010 
plaatsvindt  
 
Aard controle 
n.v.t. 

Uitgaven 
IOAW voor 
2010, waar-
van beste-
ding in 2010 
plaatsvindt  
 
Aard controle 
n.v.t. 

              

    
          € 143.560  € 0  € 0  € 0                    
      Wet inko-

mensvoor-
ziening oude-
re en gedeel-
telijk arbeids-
ongeschikte 
gewezen 
zelfstandigen 
(IOAZ) 

Ge-
meen-
ten 

Besteding 2010 
IOAZ 
 
 
 
Aard controle 
n.v.t. 

Baten 2010 IOAZ 
(excl. Rijk) 
 
 
 
Aard controle 
n.v.t. 

Bestedingen 
IOAZ van vóór 
2010, waarvan 
de uitgave in of 
na 2010 
plaatsvindt  
 
Aard controle 
n.v.t. 

Uitgaven 
IOAZ voor 
2010, waar-
van beste-
ding in 2010 
plaatsvindt  
 
Aard controle 
n.v.t. 

              

    
          € 4.492  € 0  € 0  € 0                    
      Besluit bij-

standverle-
ning zelfstan-
digen 2004 
levensonder-
houd starten-
de zelfstandi-
gen (Bbz 
2004) 

Ge-
meen-
ten 

Besteding 2010 
Bbz 2004 
levensonder-
houd startende 
zelfstandigen 
 
 
 
Aard controle 
n.v.t. 

Baten 2010 Bbz 
2004 levenson-
derhoud starten-
de zelfstandigen 
 
 
 
Aard controle 
n.v.t. 

Bestedingen 
Bbz 2004 
levensonder-
houd startende 
zelfstandigen 
van vóór 2010, 
waarvan de 
uitgave in of na 
2010 plaats-
vindt  
 
Aard controle 
n.v.t. 

Uitgaven Bbz 
2004 levens-
onderhoud 
startende 
zelfstandigen 
voor 2010, 
waarvan 
besteding in 
2010 plaats-
vindt  
 
Aard controle 
n.v.t. 

              

    
          € 0  € 0  € 0  € 0                    
      Wet werk en 

inkomen 
kunstenaars 
(WWIK) 

Ge-
meen-
ten 

Besteding 2010 
WWIK 
 
 
 
Aard controle 
n.v.t. 

Baten 2010 
WWIK (excl. Rijk) 
 
 
 
Aard controle 
n.v.t. 

Bestedingen 
WWIK van vóór 
2010, waarvan 
de uitgave in of 
na 2010 
plaatsvindt  
 
Aard controle 
n.v.t. 

Uitgaven 
WWIK voor 
2010, waar-
van beste-
ding in 2010 
plaatsvindt  
 
Aard controle 
n.v.t. 
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          € 0  € 0  € 0  € 0                    
SZW G3 Besluit bij-

standsverle-
ning zelfstan-
digen 2004 
(exclusief 
levensonder-
houd starten-
de zelfstandi-
gen) 

Besluit bij-
standsverle-
ning zelfstan-
digen (Bbz) 
2004 

Ge-
meen-
ten 

Besteding 2010 
levensonder-
houd gevestig-
de zelfstandi-
gen (excl. Bob) 
 
Aard controle R 

Besteding 2010 
kapitaalverstrek-
king (excl. Bob) 
 
Aard controle R 

Baten 2010 
levensonder-
houd gevestig-
de zelfstandi-
gen (excl. Bob) 
(excl. Rijk) 
 
Aard controle R 

Baten 2010 
kapitaalver-
strekking 
(excl. Bob) 
(excl. Rijk) 
 
Aard controle 
R 

Beste-
ding 
2010 
onder-
zoek 
(excl. 
Bob)  
 
 
Aard 
controle 
R 

Beste-
ding 
2010 
Bob 
 
 
 
Aard 
controle 
R 

Baten 
2010 
Bob 
(excl. 
Rijk) 
 
 
 
Aard 
controle 
R 

Beste-
ding 2010 
voor 
uitvoering 
Bob 
 
 
Aard 
controle 
R 

Beste-
dingen 
van 
vóór 
2010, 
waar-
van de 
uitgave 
in of na 
2010 
plaats-
vindt  
 
Aard 
contro-
le R 

Uitgaven 
voor 2010, 
waarvan 
besteding 
in 2010 
plaatsvindt  
 
 
Aard 
controle R 

  

    
          € 0  € 28.474  € 0  € 20.496  € 9.597  € 0  € 0  € 0  € 0  € 0        

SZW G4 Wet Werk-
loosheids-
voorziening 
(Wwv) 

Wet Werk-
loosheids-
voorziening 
(Wwv) 

Ge-
meen-
ten 

Baten 2010 
 
Aard controle R 

                    

    
          € 0                          

SZW G5 Wet Participa-
tiebudget 
(WPB) 

Wet participa-
tiebudget 
(WPB) 

Ge-
meen-
ten 

Besteding 2010 
Participatie-
budget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aard controle R 

Waarvan beste-
ding 2010 van 
educatie bij roc's 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aard controle R 

Baten 2010 
(niet-Rijk) 
Participatie-
budget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarvan 
baten 2010 
van educatie 
bij roc’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reser-
verings-
regeling: 
overhe-
veling 
over-
schot/te
kort van 
2010 
naar 
2011 
 
Omvang 
van het 
in het 
jaar 
2010 
niet-
bestede 
bedrag 
dat 
wordt 
gereser-
veerd 
voor het 
partici-
patie-
budget 
van 
2011. 

Terug te 
betalen 
aan rijk  
 
Omvang 
van het 
aan het 
rijk terug 
te beta-
len 
bedrag, 
dat wil 
zeggen 
het in het 
jaar 2010 
niet-
bestede 
bedrag 
voor 
zover dat 
de reser-
verings-
regeling 
over-
schrijdt, 
alsmede 
het in het 
jaar 2010 
ten 
onrechte 

Het 
aantal in 
2010 
gereali-
seerde 
duurza-
me 
plaat-
singen 
naar 
werk 
van 
inactie-
ven  
 
Dit 
onder-
deel 
moet 
door alle 
ge-
meenten 
worden 
inge-
vuld. 
Indien 
ingevuld 
met een 
nul, dan 
bestaat 

Beste-
ding 2010 
Regelluw 
 
Dit on-
derdeel 
dient 
uitslui-
tend 
ingevuld 
te worden 
door de 
gemeen-
ten die in 
2009 
duurza-
me plaat-
singen 
van 
inactie-
ven naar 
werk 
hebben 
gereali-
seerd en 
verant-
woord 
aan het 
Rijk. 
 

Beste-
dingen 
van 
vóór 
2010, 
waar-
van de 
uitgave 
in of na 
2010 
plaats-
vindt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitgaven 
voor 2010, 
waarvan 
besteding 
in 2010 
plaatsvindt  
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Aard controle R Aard controle 
R 

Dit 
bedrag 
is exclu-
sief het 
bedrag 
dat een 
ge-
meente 
ten 
onrechte 
niet 
heeft 
besteed 
aan 
educatie 
bij een 
roc; 
hiervoor 
geldt 
geen 
reserve-
ringsre-
geling 
(het ten 
onrechte 
niet-
bestede 
wordt 
terugge-
vorderd 
door het 
rijk). 
 
óf 
Omvang 
van het 
in het 
jaar 
2010 
recht-
matig 
bestede 
bedrag 
partici-
patie-
budget 
als 
voor-
schot op 
het 
Partici-
patie-
budget 
van 
2011 
 

niet-
bestede 
bedrag 
aan 
educatie 
bij roc’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aard 
controle 
R 

er voor 
2011 
geen 
recht op 
regellu-
we 
beste-
dings-
ruimte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aard 
controle 
R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aard 
controle 
R 

 
 
 
 
 
 
 
Aard 
contro-
le R 

 
 
Aard 
controle R 
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(bij 
overhe-
veling 
van een 
tekort 
wordt 
een 
negatief 
getal 
inge-
vuld) 
 
Aard 
controle 
R 

          € 1.410.472  € 11.470  € 22.090  € 0  € 
187.736  

€ 
218.818  

€ 0  € 0  € 0  € 0    
    

          Het aantal 
personen uit de 
doelgroep ten 
behoeve van 
wie het college 
in 2010 een 
inburgerings-
voorziening 
heeft vastge-
steld, dan wel 
met wie het 
college in dit 
jaar een inbur-
geringsvoorzie-
ning is over-
eengekomen 
 
 
 
 
 
Aard controle 
D1 

Het aantal per-
sonen uit de 
doelgroep ten 
behoeve van wie 
het college in 
2010 een duale 
inburgerings-
voorziening of 
een taalkennis-
voorziening 
heeftvastgesteld, 
dan wel met wie 
het college in dit 
jaar een duale 
inburgerings-
voorziening of 
een taalkennis-
voorziening is 
overeengekomen 
 
Aard controle D1 

Het aantal 
personen uit de 
doelgroep in de 
gemeente dat 
in 2010 het 
elektronisch 
praktijkexamen, 
bedoeld in 
artikel 3.9, 
eerste lid, 
onderdeel a, 
van het Besluit 
inburgering, 
heeft behaald 
 
 
 
 
 
 
Aard controle 
D1 

Het aantal 
personen uit 
de doelgroep 
in de ge-
meente dat in 
2010 de toets 
gesproken 
Nederlands, 
bedoeld in 
artikel 3,9, 
eerste lid, 
onderdeel b, 
van het 
Besluit inbur-
gering, heeft 
behaald 
 
 
 
 
 
 
Aard controle 
D1 

Het 
aantal 
perso-
nen uit 
de 
doel-
groep in 
de 
ge-
meente 
dat in 
2010 het 
examen 
in de 
kennis 
van de 
Neder-
landse 
samen-
leving, 
bedoeld 
in artikel 
3,9, 
eerste 
lid, 
onder-
deel c, 
van het 
Besluit 
inburge-
ring, 
heeft 
behaald 
 
 
Aard 
controle 
D1 

Het 
aantal 
personen 
uit de 
doel-
groep in 
de ge-
meente 
dat in 
2010 het 
praktijk-
deel van 
het 
inburge-
rings-
examen, 
bedoeld 
in artikel 
3,7, 
eerste 
lid, van 
het 
Besluit 
inburge-
ring, 
heeft 
behaald 
 
 
 
 
 
 
 
Aard 
controle 
D1 

Het 
aantal 
perso-
nen uit 
de 
doel-
groep in 
de 
ge-
meente 
dat in 
2010 het 
staats-
examen 
NT2 I of 
II heeft 
behaald 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aard 
controle 
D1 
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          8 30 27 24 27 31 2             
          Bovenstaande indicatoren verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburge-

ring (ISI) 
        

    
SZW G6 Schuldhulp-

verlening 
Kaderwet 
SZW-
subsidies 

Ge-
meen-
ten 

Besteding 2010 
 
 
 
Aard controle R 

Bestedingen van 
vóór 2010, waar-
van de uitgave in 
of na 2010 
plaatsvindt  
 
Aard controle R 

Uitgaven voor 
2010, waarvan 
besteding in 
2010 plaats-
vindt  
 
 
Aard controle R 

                

    
          € 40.867  € 0  € 40.867                      

VWS H2 Regeling 
Buurt, On-
derwijs en 
Sport (BOS) 

Tijdelijke 
stimulerings-
regeling 
buurt, onder-
wijs en sport 

Ge-
meen-
ten 

Hieronder per 
regel één 
beschikkings-
kenmerk invul-
len en in de 
kolommen 
ernaast de 
verantwoor-
dingsinformatie 
 
 
Aard controle 
n.v.t. 

Activiteit 
 
 
 
 
 
Aard controle 
n.v.t. 

Realisatie 
 
0 = niet uitge-
voerd 
1 = gedeelte 
uitgevoerd 
2 = uitgevoerd 
 
Aard controle 
D2 

Toelichting 
afwijking 
 
 
 
 
 
Aard controle 
n.v.t. 

Eind-
verant-
woor-
ding 
Ja/Nee 
 
 
 
 
 
Aard 
controle 
n.v.t. 

            

    
        1 Objectnr.57239 

Verplicht. nr. 
549626-05 

      nee             

    
        2 

  
Project beweeg-
management 

€ 1  Minder uitge-
geven 

(26.700 ipv 
29.000) 

nee             

    
        3 

  
Deskundigheids-
bevordering 
onderwijs 

€ 2  Meer uitge-
ven (2.270 
ipv 2.000) 

nee             

    
        4 

  Sportieve school 
€ 1  Minder uitge-

geven (5.718 
ipv 11.100) 

nee             

    
        5 

  
Sportverenigin-
gen in de wijk 

€ 1  Minder uitge-
geven (6.105 

ipv 8.000) 

nee             

    
        6 

 

Jongeren doen 
mee 

€ 0  Heeft plaats-
gevonden 

onder "Sport-
verenigingen 
in de wijk". 

nee             

    
        7 

  
Project Molukse 
jongeren 

€ 0  Geen uitga-
ven gedaan; 
uit onderzoek 
gebleken dat 

dit geen 
doelgroep is 
ivm het niet 

kunnen 

nee             

    



 186 

constateren 
van achter-

standen. 

        8 

  

Meten en monito-
ren 

€ 1  Minder uitge-
geven (73 ipv 

5.000); on-
derzoek vindt 
om het  jaar 

plaats (niet in 
2010)  

nee             

    
        9   Regie en organi-

satie 
€ 1  Minder uitge-

geven 
(14.461 ipv 

21.900) 

nee             

    
VWS H10 Brede doel-

uitkering 
Centra voor 
jeugd en 
gezin (BDU 
CJG) 

Tijdelijke 
regeling CJG 

Ge-
meen-
ten 

Besteding 2010 
aan jeugdge-
zondheidszorg, 
maatschappe-
lijke ondersteu-
ning jeugd, 
afstemming 
jeugd en gezin 
en het realise-
ren van centra 
voor jeugd en 
gezin. 
 
Aard controle R 

Bestedingen van 
vóór 2010, waar-
van de uitgave in 
of na 2010 
plaatsvindt  
 
 
 
 
 
Aard controle R 

Uitgaven voor 
2010, waarvan 
besteding in 
2010 plaats-
vindt  
 
 
 
 
 
 
Aard controle R 

                

    
          € 426.669  € 0  € 0                      
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 190 



Deloitte.

Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant

Aan de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel

Verkiaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in deel II van dejaarstukken opgenomenjaanekening 2010 van gemeente
Krimpen aan den IJssel gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2010 en de programmarekening over 2010 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een
overzicht van de gehanteerde grondsiagen voor financiële versiaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel is
verantwoordelijk voor het opmaken van de j aarrekening, aismede voor het opstellen van het
jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als
de activa en passiva getrouw dient weer te geven, en dat de in de jaarrekening verantwoorde
baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming
betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving
waaronder gemeentelijke verordeningen.

Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige
inteme beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de
rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevoig van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle, als bedoeld in artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden. Dit vereist dat wij
voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig
plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening
geen afwijkingen van materieel belang bevat.
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Deloitte

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaaniheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico’ s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als
gevoig van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de
interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van dejaarrekening en voor
het getrouwe beeld daarvan aismede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en
balansmutaties gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een
controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondsiagen voor
financiële versiaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de
redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Deze financiële
rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door de gemeenteraad op 16
december 2010 en het toetsingskader zoals vastgesteld door uw gemeenteraad op 16 december
2010.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor
onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Deze
goedkeuringstolerantie is door de gemeenteraad bij raadsbesluit van 16 december 2010
vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende dejaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Krimpen aan den IJssel een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2010 als van de activa en passiva
per 31 december 2010 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten aismede de
balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met
de relevante wet- en regelgeving waaronder gemeentelijke verordeningen.
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Deloitte.

Verkiaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het j aarverslag, voor zover
wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Den Haag, 31 mei 2011
Deloitte Accountants B.V.

Was getekend,

drs. R.D.H. Killeen RA MGA
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