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1. Inleiding
1.1

Kadernotaproces en Tussenbalans

De laatste jaren is het moment van integrale afweging gedeeltelijk verschoven van Kadernota naar
Begroting, mede vanwege de omvangrijke in- en extensiveringen die in 2011 en 2012 een rol
speelden. Daardoor ontstonden in feite twee momenten van “integrale” afweging.
Tijdens de behandeling van Kadernota en Begroting 2012 hebben diverse raadsfracties
opmerkingen gemaakt over dit proces en de rol van de raad daarin. Daarbij kwam aan de orde dat
u eerder in positie wilt komen om kaders mee te geven en een meer integrale afweging wilt
kunnen maken. Beide aandachtspunten hebben wij meegenomen in de totstandkoming van de
Kadernota 2013.
Deze Kadernota geeft dan ook een integraal beeld van de voorgenomen intensiveringen voor 2013.
Samen met het proces van de TussenBalans, waarin we terugblikken en vooruitkijken op de
belangrijkste doelen, die wij hebben geformuleerd in het Politiek Akkoord en uitgewerkt in
de programmakaarten van de begroting 2011. De TussenBalans bieden wij u gelijktijdig met deze
Kadernota aan. Dat heeft geleid tot een meer integrale en beleidsrijke Kadernota.
Wij hopen dan ook dat u uw Algemene Beschouwingen, die kunnen leiden tot kaderstellende
uitspraken en het indienen van moties, een plek kunt geven bij de behandeling van deze
Kadernota. Om dit te faciliteren zijn er dit jaar twee dagen uitgetrokken voor de bespreking van de
Kadernota.
De behandeling van de Begroting 2013 in november vormt het sluitstuk van het kaderstellend
proces, waarbij u kunt toetsen of de kaders en aangenomen moties op een juiste wijze zijn
verwerkt. Tevens bestaat de mogelijkheid tot het indienen van amendementen op de begroting.

1.2

Financiële strategie

Anticiperen op Rijksbezuinigingen
Wij vinden het belangrijk om nu al te anticiperen op mogelijke rijksbezuinigingen, ook al zijn deze
in aard en omvang nog niet geheel bekend. Op basis van de eerste indicaties zal het Lente-akkoord
voor Dordrecht ruim € 6 miljoen minder inkomsten uit de Algemene Uitkering betekenen vanaf
2013, en voor 2012 mogelijk al € 2 miljoen minder inkomsten. Wij stellen de volgende lijn voor als
het gaat om mogelijke Rijksbezuinigingen:
• Allereerst accepteren wij het risico dat de rijksbezuinigingen in 2012 en 2013 niet volledig
opgevangen kunnen worden. Dit risico nemen wij op als belangrijkste risico, en wel in de volle
omvang van het bedrag zoals we dat nu kennen. Hiermee reserveren wij feitelijk in het
weerstandsvermogen het opvangen van de rijksbezuinigingen in 2012 en vooral 2013. Door deze
keuze verslechtert de ratio van het weerstandsvermogen van 0,93 naar 0,90.
• Hiermee nemen wij de tijd om zorgvuldig te kunnen reageren op een nieuwe bezuinigingsronde.
Wij hebben de ambtelijke organisatie de opdracht gegeven voorbereidingen te treffen op nieuwe
extensiveringen die dus met name in 2014 effect dienen te hebben.
• In het meerjarenperspectief bij deze Kadernota creëren we zoveel mogelijk structurele financiële
ruimte om mogelijke bezuinigingen op te vangen zodat de noodzaak tot extensiveren niet
onnodig groot wordt. We honoreren bij de Kadernota 2013 dus terughoudend structurele
intensiveringen. Daarnaast zien wij af van de indexatie op eigen prijsgevoelige budgetten,
waarmee we structurele ruimte in het meerjarenperspectief creëren om een gedeelte van de
Rijksbezuinigingen zonder extensiveringen op te kunnen vangen.
• Tot slot willen we pakket B met extensiveringsvoorstellen die oplopen tot € 1,6 miljoen uit de
begroting 2012 actualiseren zodat we (een aantal van) deze voorstellen reeds achter de hand
hebben als eerste reeks mogelijke voorstellen. Wij en u hebben nog geen besluit genomen over
de inzet van dit pakket dat een aantal vergaande maatregelen bevat.
Met dit onderdeel van de financiële strategie houden we vast aan een sluitende begroting waarbij
we de benodigde tijd nemen om tot een zorgvuldige invulling van de Rijksbezuinigingen te komen.
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Onze financiële strategie is dienstbaar aan het faciliteren van de inhoudelijke prioriteiten, zoals
hieronder verder uitgewerkt.
Faciliteren doorzetten collegeprioriteiten/ thema’s
Wij houden onverminderd vast aan de prioriteiten uit het coalitieakkoord. Stilstand op de
transformaties op het gebied van bijvoorbeeld Veiligheid & Leefbaarheid en Arbeidsmarktbeleid
betekent immers achteruitgang en we willen mooie kansen zoals het University College en het
Nationaal Onderwijs Museum met beide handen aangrijpen. Wij stellen de volgende lijn voor als
het gaat om het financieel faciliteren van de collegeprioriteiten:
• Wij beperken ons met name tot het intensiveren in de jaren 2013 en 2014, de huidige
bestuursperiode, en stellen voor om voor die jaren extra middelen beschikbaar te stellen.
• De dekking wordt allereerst gezocht in het zo scherp mogelijk in beeld brengen van eenmalige
inkomsten, zoals de extra Eneco-dividenden en het surplus op de rentereserve. Tevens stellen
wij voor dekking te vinden door het genuanceerd bezien van de omvang van het
weerstandsvermogen, waarbij prioriteit ligt bij het afdekken van de risico's bij het Grondbedrijf
en de grote, concrete overige risico's zoals de rijksbezuinigingen en bij Verbonden Partijen. Dit
biedt ons inziens ruimte om tijdelijk een lagere ratio dan één te accepteren.
Met dit onderdeel van de financiële strategie spreken we uit dat we enerzijds belang hechten aan
het beschikbaar stellen van middelen voor de prioriteiten en dat wij anderzijds bereid zijn te
accepteren dat de ratio van het weerstandsvermogen de komende jaren iets lager is dan het
streefcijfer van 1,0.
Met name in het licht van de relatief goede score van onze gemeente op de meeste indicatoren van
de financiële stresstest vinden wij dit een gerechtvaardigde keuze.
Resultaat
De door ons voorgestelde keuzes resulteren in een meerjarenperspectief 2013-2016 met een
structurele ruimte van bijna € 2 miljoen vanaf 2015. Dit is naar onze mening een gezonde
startpositie om mogelijke rijksbezuinigingen op te vangen; mede omdat wij het risico op extra
bezuinigingen in 2012/2013 hebben opgenomen in ons weerstandsvermogen en via deze route
tijdelijk opgevangen kunnen worden.
Het weerstandsvermogen bevat alle belangrijke risico’s en resulteert in een ratio van rond de 0,9.
Naar onze mening is dat in het huidige financiële tijdsgewricht een goede positie; mede omdat de
gemeente op alle andere indicatoren relatief goed scoort.
Belangrijker is nog dat wij met deze Kadernota er in slagen, binnen de financiële randvoorwaarden,
vast te houden aan de investeringen in onze stad op het gebied van Veiligheid & Leefbaarheid,
Arbeidsmarktbeleid en Duurzaamheid. Hiermee nemen wij een unieke positie in ten opzichte van
veel andere gemeenten. Zeker wanneer de lage woonlasten voor onze inwoners hierbij betrokken
worden.
Met deze Kadernota vinden wij dat een goede balans gevonden is tussen financiële
behoedzaamheid en verantwoord investeren in de stad.

1.3

Speerpunten Kadernota 2013

Wij identificeren voor de resterende collegeperiode een viertal speerpunten, die zowel inhoudelijk
als financieel de belangrijkste onderwerpen vormen van deze Kadernota.
Allereerst willen wij de onlangs herijkte ambities en doelstellingen voor Dordrecht-West, die wij
samen met de woningcorporaties in een gezamenlijke doelstelling hebben verwoord, ruim baan
geven. Wij stellen voor maximaal in te (blijven) zetten op de doelstellingen die wij met DordrechtWest beogen. De bij deze ambitie behorende middelen zijn dan ook meegenomen als intensivering
bij deze Kadernota.
Een tweede speerpunt is de komst van een University College Dordrecht. Wij willen een krachtige
impuls geven aan de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt op het gebied van water, maritiem
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en deltatechnologie in het hogere segment. Daarmee hopen we een bijdrage te leveren aan zowel
de vergroting van het “human capital” én aan de versterking van de economische
concurrentiekracht van de regio. Op dit punt heeft u reeds eerder aangegeven onze visie, en
bijbehorende financiële middelen, grotendeels te steunen.
De komst van het Nationaal Onderwijs Museum (NOM) naar Dordrecht, met als locatie gebouw De
Holland, is een derde belangrijke intensivering. Wij verwachten veel van deze ontwikkeling in
relatie tot (en als poort naar) de levendigheid van de binnenstad, en accepteren daarmee de
aanzienlijke investering voor het geschikt maken van De Holland.
Wij zijn zeer tevreden over de effecten van de bij de start van dit college ingestelde Taskforces: de
Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten en de Taskforce Overlast. De overlast door overbewoning
is voor een belangrijk deel verdwenen, achterstanden in handhaving zijn weggewerkt en de
combinatie van een geïntegreerde ketenaanpak en een functionaris met doorzettingsmacht werpt
zijn vruchten af. Wij willen beide Taskforces dan ook voor het restant van de collegeperiode
continueren en op onderdelen zelfs versterken en breder in de stad inzetten.
Tot slot stellen wij voor om in 2013 af te zien van het verhogen van de OZB-tarieven met 2,8%.
Met dit gebaar willen wij in tijden van stijgende kosten en dalende koopkracht het signaal afgeven
dat de gemeente Dordrecht zeer terughoudend opereert als het gaat om de woonlasten en oog
heeft voor de lasten van onze inwoners.

1.4

Structuur Kadernota

De Prognose Grondbedrijf, die in het verleden gelijktijdig met de Kadernota werd aangeboden, is u
vanaf dit jaar eerder (gelijktijdig met het Jaarverslag 2011) aangeboden.
Aangezien zowel risico’s en weerstandsvermogen bij een Jaarverslag (en Begroting) worden
geactualiseerd, en niet bij een Kadernota, is de koppeling van de prognose Grondbedrijf met het
Jaarverslag logischer dan met de Kadernota.
Gelijktijdig met de Kadernota wordt u de Parkeerprognose aangeboden, die inzicht geeft in het
verwachte verloop van de egalisatiereserve parkeren. In deze prognose wordt u tevens gevraagd
enkele kredieten met betrekking tot parkeren te verlenen.
In deze Kadernota worden de volgende onderwerpen achtereenvolgens behandeld:
•
De invloed van de autonome ontwikkelingen op het financiële meerjarenperspectief
(hoofdstuk 2);
•
De invloed van keuzes in indexeringen op zowel uitgaven als inkomsten op het financiële
meerjarenperspectief (hoofdstuk 3);
•
Een beschrijving van de voorgestelde structurele intensiveringen en de consequenties op
het financiële meerjarenperspectief (hoofdstuk 4);
•
Een beschrijving van de voorgestelde incidentele intensiveringen en de consequenties voor
(de ratio van) het weerstandsvermogen (hoofdstuk 5);
•
Een beschrijving van een aantal relevante financiële ontwikkelingen (hoofdstuk 6)
In bijlage 1 zijn de individuele formats van de voorgestelde intensiveringen opgenomen. Bijlage 2
geeft inzicht in de door u vast te stellen subsidieplafonds voor 2013.
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2. Autonome Ontwikkelingen
Bij de Kadernota worden de autonome ontwikkelingen in het financieel perspectief verwerkt. Dit
betreft ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan tussen het moment van het vaststellen van de
(meerjaren)Begroting 2012 en het opstellen van de Kadernota 2013. Voorbeelden van autonome
ontwikkelingen zijn de na begrotingsbehandeling aangenomen amendementen, de
septembercirculaire van het Rijk, structurele effecten uit de jaarrekening 2011 en het aansluiten op
vastgestelde begrotingen van verbonden partijen.
Onderstaande tabel geeft inzicht in de financiële consequenties van de autonome ontwikkelingen:

Eindsaldo Begroting 2012
Motie Speeltoestellen
RIB Gladheidsbestrijding
Septembercirculaire 2011
OZB Niet-woningen
OZB Sportboulevard en kunstgrasvelden
Voordeel WMO Hulpmiddelen / vervoer
Extra dividend Evides
Daling dividend BNG
Vaste prijs rijbewijzen
Inkomsten Essenhof
Ondersteuning evenementen
NMC Weizigt exploitatietekort
Aansluiting op begroting GR (Drechtwerk)
Aansluiting op begroting GR (ZHZ)
Aansluiting op begroting GR (Veiligheidsregio)
Aansluiting op begroting GR (Omgevingsdienst)
Aansluiting op begroting GR (GRD)
Beginsaldo Kadernota 2013

2013
€ 239

2014
€ 429

2015
€ 1.345

2016
€ 885

-€ 30
-€ 30
-€ 848
€ 1.000
-€ 212
€ 513
€ 472
-€ 185
-€ 150
-€ 244
-€ 80
-€ 50
€ 152
-€ 42
-€ 25
-€ 100
€ 180

-€ 35
-€ 30
€ 476
€ 1.000
- € 212
€ 200
€ 472
-€ 185
-€ 150
-€ 244
-€ 80
-€ 50
-€ 735
-€ 42
-€ 25
€ 12
-€ 328

-€ 35
-€ 30
€ 703
€ 1.000
- € 212
€ 200
€ 472
-€ 185
-€ 150
-€ 200
-€ 80
-€ 50
-€ 735
-€ 42
-€ 25
€ 25
-€ 328

-€ 35
-€ 30
€ 703
€ 1.000
- € 212
€ 200
€ 472
-€ 185
-€ 150
-€ 200
-€ 80
-€ 50
-€ 735
-€ 42
-€ 25
€ 25
-€328

€ 560

€ 473

€ 1.673

€ 1.213

Hieronder volgt per onderdeel een toelichting:
Motie Speeltoestellen
Bij de begrotingsbehandeling 2012 staakten de stemmen bij het amendement Speeltoestellen. Op
29 november 2011 is vervolgens een motie Speeltoestellen ingediend, die unaniem is aangenomen.
Hierbij is het voorgestelde Brede Doorlichtingsvoorstel “speeltoestellen” vanaf 2013 geschrapt. De
financiële verwerking in het meerjarenperspectief vindt plaats bij deze Kadernota.
RIB Gladheidsbestrijding
In november 2011 heeft de raad de beleidsnotitie Gladheidsbestrijding, inclusief
raadsinformatiebrief, behandeld. De meerkosten ad € 30.000 voor het voorkeursscenario B worden
hierbij, conform de raadsinformatiebrief, bij de Kadernota verwerkt in de Begroting.
Septembercirculaire 2011
Het jaar 2012 is het eerste jaar dat de “oude” normeringsystematiek weer geldt nadat deze voor
de jaren 2009-2011 buitenwerking was gesteld. Dit houdt in dat het gemeentefonds weer mee
ademt met de ontwikkelingen in de Rijksuitgaven, dus zowel naar boven als naar beneden. Voor
meerjarenperspectief 2012-2016 laat het accres de eerste paar jaar een forse min zien die in de
latere jaren weer wordt ingelopen. De financiële verwerking voor de jaren 2013 en verder worden
meegenomen in de Kadernota, het effect voor 2012 wordt meegenomen in de Bestuursrapportage.
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Structurele effecten uit Jaarrekening 2011 (OZB, WVG, Dividend Evides)
De structurele effecten uit de Jaarrekening 2011 worden verwerkt in de Kadernota 2013 (voor
2012 zullen deze in de Bestuursrapportage terugkomen). Dit betreft een structureel voordeel op de
OZB-opbrengsten van niet-woningen ad € 1 miljoen, een (aflopend) structureel voordeel op de
WMO Hulpmiddelen/vervoer en een structureel voordeel op het dividend van Evides ad € 0,5
miljoen.
Tegenover de extra OZB-opbrengsten staan enkele extra OZB-kosten die voor rekening van de
gemeente komen. Dit betreft OZB-kosten voor de Sportboulevard, waarvan het eigenaarsgedeelte
niet doorberekend kan worden naar Optisport, en een verhoging van OZB-lasten voor
kunstgrasvelden (het OZB-tarief op kunstgrasvelden is hoger dan op reguliere grasvelden).
Daling dividend BNG
De dividenduitkering die de gemeente ontvangt vanuit BNG zal de komende jaren naar verwachting
€ 185.000 lager zijn. Hierop stellen we de Begroting bij.
Vaste prijs rijbewijzen
Hoewel de eerder verwachte invoeringsdatum (medio 2012) inzake vaste prijzen van rijbewijzen
door de val van het kabinet niet gehaald wordt, verwachten we dat deze wetgeving per 2013 wel
wordt ingevoerd. In dit wetsvoorstel wordt aangegeven een maximumprijs van ongeveer € 36 voor
een rijbewijs te hanteren. Tot op heden hanteert Dordrecht een prijs van ongeveer € 57. Wij
stellen voor de lagere inkomsten reeds bij deze Kadernota te verwerken.
Begrotingsonjuistheden (inkomsten Essenhof, ondersteuning evenementen, exploitatie Weizigt)
Bij de totstandkoming van de Meerjarenbegroting hebben zich enkele onjuistheden voorgedaan. Zo
zijn bij de Essenhof ten onrechte zowel oude als actuele inkomstencalculaties begroot. Daarnaast
zijn de budgetten voor ondersteuning van evenementen structureel te laag begroot om de kosten
van de bestaande activiteiten te dekken. Tot slot zijn bij NMC Weizigt de exploitatiebudgetten ten
onrechte niet aangepast op de hogere exploitatiekosten van de vernieuwde stadsboerderij en de
gestegen bezoekersaantallen. Om te voorkomen dat deze punten jaarlijks terugkomen bij
bestuursrapportages, wordt voorgesteld deze punten te repareren bij deze Kadernota.
Ontwikkeling Gemeenschappelijke Regelingen
Een groot deel van de gemeentelijke middelen wordt via verbonden partijen ingezet.
Het Dordtse college heeft de sturing op verbonden partijen versterkt door te intensiveren op
belangrijke dossiers. Ook werkt het college aan een intensievere afstemming van bestuurlijke en
ambtelijke inzet in de Regio. Een mooi voorbeeld hiervan is dat regionaal is vastgehouden aan de
nullijn voor indexatie in 2013. Op het moment van opstellen van deze Kadernota zijn er
gesprekken gaande over de mogelijke ontvlechting van het SCD uit (onderdelen van) het ZHZsamenwerkingsverband. In deze Kadernota kunnen wij nog geen mogelijke financiële effecten op
basis van toekomstige besluitvorming verwerken. We hopen hier bij de Begroting 2013
duidelijkheid over te kunnen geven.
De begrotingen 2013 van onderstaande verbonden partijen worden nog ter zienswijze aan u als
raad voorgelegd. Zoals gebruikelijk hebben we vooruitlopend hierop de gemeentelijke bijdrage
aangepast op basis van de concept-begrotingen 2013.
•
Drechtwerk
De meerjarenbegroting van Drechtwerk geeft voor 2013 een klein positief saldo (indien wij dat
salderen met in de rijksinkomst van de herstructureringsfaciliteit), en voor 2014 en latere jaren
een fors negatief saldo. Wij stellen voor het negatieve saldo van 2014 ad € 735.000 voorlopig
ook te hanteren voor de jaren 2015 en 2016 in plaats van het door Drechtwerk verwachte
negatieve saldo van € 2,5 miljoen, mede gezien de grote onzekerheid op deze middellange
termijn. Bij de behandeling van de gewijzigde begroting 2012 van Drechtwerk hebben wij er bij
het bestuur op aangedrongen een begroting 2013 op te stellen waarin de taken en
verantwoordelijkheden van Drechtwerk in de uitwerking van de Wet Werken Naar Vermogen,
zoals is vastgesteld door het Drechtstedenbestuur van 8 maart 2012, financieel en inhoudelijk
zichtbaar worden. Wij hebben nadrukkelijk de verwachting uitgesproken dat het toenemend
tekort vanaf 2014 wordt teruggedrongen. Overigens is het doorgaan van de WWnV op het
moment van drukken van deze Kadernota (eind mei) onzeker geworden.
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•
GR Zuid-Holland-Zuid
De begroting 2013 van de GR ZHZ is pas na bestuurlijke besluitvorming over de Kadernota
ontvangen (vanwege de voorgenomen omvorming van de GR ZHZ naar de GR Publieke
Gezondheid en Jeugd). Eventuele financiële effecten van de begroting van deze nieuwe GR
zullen gepresenteerd worden in de Begroting 2013. Wel verwerken wij de effecten van de
nacalculatie over 2012, die voor de GR ZHZ 1,67% bedraagt. Het Dagelijks Bestuur van ZHZ
heeft daarnaast aangekondigd dat de negentien gemeenten bij de vaststelling van de
bestuursrapportage van de GR, een voorstel krijgen voorgelegd waarmee het totale tekort kan
worden afgerekend (extra incidentele inwonerbijdrage van 5 euro).
•
GR Veiligheidsregio
Ook bij de budgettering van de GR Veiligheidsregio (GHOR en Brandweer) geldt met ingang
van 2012 indexatie als methode in plaats van de koppeling met het Gemeentefonds. De
indexatie wordt voor 2013 op 0% gesteld, conform onze bestuurlijke inzet. De nacalculatie
over 2012 bedraagt voor de GR Veiligheidsregio ook 1,67%.
•
GR Omgevingsdienst
De begroting 2013 van de Omgevingsdienst laat per saldo beperkte afwijkingen zien ten
opzichte van onze Begroting. Voor 2013 wordt geen indexatie berekend. In deze afwijkingen is
de nacalculatie (indexering) over 2012 ad 2,6% meegenomen.
In de septembercirculaire 2011 is de korting op de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s)
opgenomen. Op dit moment wordt met de Omgevingsdienst gesproken over de impact van
deze rijkskorting. Overigens staat de omvang en de ingang van deze rijkskorting nog niet vast
en wachten we ook de meircirculaire 2012 af.
•
GR Drechtsteden (GRD)
De GRD begroting 2013 laat op verschillende onderdelen beperkte afwijkingen zien ten
opzichte van onze Begroting. We stellen onze begrote bijdragen aan de GRD bij om aan te
sluiten bij de begroting 2013 van de GRD. Dit bestaat uit een nadeel vanwege de vorming van
een programma staf en bestuur ad € 328.000, zoals is besloten bij de geactualiseerde
begroting 2012 van de GRD, en een verwacht incidenteel voordeel op de apparaatskosten bij
de SDD van € 508.000 in 2013. Een wijziging van het reeds ingeboekte verloop van het
omvangrijke tekort op de bijstand is niet verwerkt in de Kadernota vanwege de onzekerheden
die hier spelen. De GRD betrekt geen nacalculatie in haar indexatie. Voor 2013 wordt geen
indexatie berekend.
•
GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
De begroting 2013 van de GR Parkschap Nationaal Park de Biesbosch is pas na bestuurlijke
besluitvorming over de Kadernota ontvangen. Eventuele financiële consequenties worden
meegenomen bij de Begroting 2013.
Met deze autonome ontwikkelingen komen we voor de jaren 2014 en verder tot een iets gunstiger
startpunt van de Kadernota, voornamelijk als gevolg van de hogere opbrengsten OZB nietwoningen.
Beslispunt 1: Vaststellen autonome ontwikkelingen
De financiële consequenties van de autonome ontwikkelingen worden opgenomen in het
meerjarig perspectief voor 2013-2016.
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3. Indexeringen
3.1

Ontwikkeling in de uitgaven (lonen en prijzen)

In deze paragraaf worden de effecten van loon- en prijsontwikkelingen op de budgetten in de
Begroting in beeld gebracht. Daarmee wordt de Begroting “staand beleid” opgetrokken van het
prijspeil 2012 naar prijspeil 2013. De index bestaat uit een nacalculatie van de loon- en
prijsontwikkeling van de voorgaande jaren (2011 en 2012) en een raming van de index naar het
begrotingsjaar (2013). De financiële effecten van de indexen staan in onderstaande tabel.
Loonontwikkeling gemeente
In de onlangs afgesloten CAO is bepaald dat de lonen van gemeente-ambtenaren met 2% stijgen
(1% vanaf januari 2012 plus 1% vanaf april 2012). Bij de Kaderbrief 2011 is al rekening gehouden
met de eerstgenoemde stijging van 1%, waardoor wij nu enkel rekening hoeven te houden met de
resterende 1% stijging. Daarnaast verwerken wij de per april 2012 gestegen pensioen-premies.
Het premiegedeelte dat ten laste komt van de werkgever leidt tot een verhoging van de brutolonen
van 1% in 2013. Aangezien ABP deze maatregel (vooralsnog) tijdelijk heeft ingevoerd (tot eind
2013), verwerken wij ook alleen in 2013 deze stijging.
Prijsontwikkeling gemeente
Bij de berekening van de prijsontwikkeling gaan wij uit van de consumentenprijsindex (CPI) van
het Centraal Planbureau (CPB). De nacalculatie over 2011 en 2012 bedraagt 1,05%. Het CPB
prognosticeert op dit moment een stijging van 1,75% in 2013. De totale prijsontwikkeling voor
2013 komt hiermee uit op 2,8%. Gezien de op ons af komende rijksbezuinigingen is het echter
verstandig enige ruimte in het meerjarenperspectief te creëren. Wij stellen u daarom voor de
prijsontwikkeling voor prijsgevoelige budgetten op 0% vast te stellen. Dit levert ongeveer € 1,8
miljoen aan structurele ruimte op in het meerjarenperspectief. Tevens sluiten we hierbij aan op de
bijdragen aan verbonden partijen, waar we voor 2013 ook de nullijn hanteren.
Loon- en prijsontwikkelingen gesubsidieerde instellingen
Bij de berekening van de loon- en prijsontwikkeling bij gesubsidieerde instellingen wordt er van
uitgegaan dat de kosten van gesubsidieerde instellingen voor 75% loonafhankelijk zijn en 25%
prijsafhankelijk. In de berekeningen wordt aangesloten bij de feitelijke kostenontwikkeling van de
betreffende instelling. Daarom wordt voor de loonkostenontwikkeling aangesloten op de CAO
afspraken van de afzonderlijke bedrijfstakken Welzijn, Bibliotheek en Kunsteducatie. Tot slot wordt
bij de indexering gewerkt met nacalculatie. Aangezien gesubsidieerde instellingen zowel in 2011 als
in 2012 reeds een efficiency-korting van 2,5% hebben ontvangen, stellen wij voor deze budgetten
voor 2013 wel te indexeren (niet indexeren betekent namelijk een nieuwe efficiency-korting).
Op basis van de bovenstaande uitgangspunten wordt voorgesteld om bij de CAO Welzijn uit te
gaan van een stijging van 0,7%, bij de CAO Openbare Bibliotheken van 1,6% en bij de CAO
Kunsteducatie van 0,7%. De voorgestelde indexatie leidt tot een verwachte kostenstijging van
€ 325.000 vanaf 2013.
Bovenstaande voorstellen zijn samengevat in de onderstaande tabel:
2013

2014

2015

2016

Loon- en prijscompensatie
Indexering personele budgetten
Indexering prijsgevoelige budgetten1
Indexering bijdragen gesubsidieerde instellingen
Totaal loon- en prijscompensatie

-€ 981
-€ 79
-€ 333

-€ 491
-€ 79
-€ 336

-€ 491
-€ 79
-€ 333

-€ 491
-€ 79
-€ 335

-€ 1.393

-€ 906

-€ 903

-€ 905

1

Op basis van de nullijn, met uitzondering van budgetten voor afvalverwerking vanuit afspraken met HVC. Het financieel
effect op stadsmiddelen is zeer beperkt.
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Beslispunt 2: Loon- en prijscompensatie
a.
b.
c.
d.

Indexeren van de budgetten voor personeelskosten met 2% in 2013 en 1% vanaf 2014.
Het niet indexeren van de budgetten voor overige kosten met de prijsindex van 2,8%.
Vaststellen van het budgettaire beslag indexatie gesubsidieerde instellingen op € 333.000.
Vaststellen van de overige budgetteringsparameters voor de Begroting 2013 conform
overzicht A.

Overzicht A : parameters voor de loon- en prijsontwikkeling in de Begroting 2013
Parameter
Lonen gemeente

%
2%

Overige kosten (prijs)

0%

Rente omslag
investeringen

4%

Rente reserves

2,8%

Egalisatiebijdrage reserves

0%

Index subsidie Bibliotheek

1,6%

Index subsidie
Kunsteducatie
Index subsidie Welzijn

0,7%
0,7%

Toelichting
Op basis van de CAO-afspraken en ter dekking van de
tijdelijk gestegen pensioenpremies, stellen wij voor in
2013 rekening te houden met 2%, en vanaf 2014 met
1% loonindexatie.
Om enige ruimte in het meerjarenperspectief te creëren,
stellen wij voor de prijsontwikkeling van 2,8% niet toe te
kennen op de prijsgevoelige budgetten.
Conform de nota “Rentebeleid vanaf 2006”, wordt de
omslagrente telkens voor een periode van drie
begrotingsjaren vastgesteld. In de Kadernota 2012 is
besloten tot een rente van 4% voor 2012 t/m 2014.
Conform de nota Rentebeleid wordt de prijsontwikkeling
gevolgd voor de bijschrijving van rente op reserves, met
een minimum van 1,5% .
De egalisatiebijdrage, onderdeel van de renteomslagmethodiek, zorgt voor de voeding van de Rentereserve
zodat die zijn egalisatiefunctie kan uitvoeren. Conform de
nota “Rentebeleid vanaf 2006” wordt de toevoeging aan
de rentereserve t.b.v. egalisatiefunctie van deze reserve
gemaximeerd op 1% ter voorkoming van bovenmatige
reservevorming. Omdat op dit moment het maximum van
de rentereserve is bereikt hoeft de rentereserve niet
verder gevoed te worden, de egalisatiebijdrage reserves
kan daarmee op 0% worden gesteld.
Compensatie bibliotheek voor 75% loondeel op index
1,25 % (CAO bibliotheek) en voor 25% prijsdeel op index
2,8%.
Compensatie ToBe voor 75% loondeel op index 0% (CAO
kunsteducatie) en 25% prijsdeel op index 2,8%.
Compensatie overige welzijnsubsidies voor 75% loondeel
op index 0% (CAO Welzijn) en voor 25% prijsdeel op
index 2,8%.
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3.2

Ontwikkelingen in de inkomsten (heffingen en tarieven)

Zoals in ons politiek akkoord gesteld voeren we op het terrein van lokale lasten een terughoudend
tarievenbeleid. Dat komt in 2013 nadrukkelijk tot uiting door het in het geheel niet indexeren van
de OZB-tarieven; naar alle waarschijnlijkheid een unicum in deze tijden van Europese en nationale
bezuinigingen.
Voor de ontwikkelingen in de heffingen en tarieven is het financiële effect verwerkt in tabel 3. De
genoemde percentages staan in overzicht B.
OZB-tarieven
Wij stellen voor in 2013 af te zien van de inflatiecorrectie (in dit geval 2,8%) op OZBtarieven. Als algemeen uitgangspunt voor de ontwikkeling van de OZB tarieven wordt
alleen de prijsontwikkeling gehanteerd. Dit percentage van 2,8 % bestaat uit een
verwachte Consumenten-PrijsIndex (CPI) voor 2013 van 1,75% en een nacalculatie op
voorgaande jaren van 1,05%. Het financieel effect van het achterwege laten van deze
indexatie (ongeveer € 540.000) is op te vangen in de financiële ruimte die wij in het
meerjarenperspectief hebben gecreëerd.
Bouwleges
Gezien de aanstaande actualisatie van de berekeningssystematiek van de bouwleges,
stellen wij voor de bouwleges dit in 2013 niet te indexeren. Zie voor een nadere toelichting
hoofdstuk 6 Financiële ontwikkelingen.
Trendmatige verhoging overige lokale heffingen
De ontwikkeling van de overige lokale heffingen (precariobelasting, hondenbelasting,
marktgeld, reinigingsrechten en overige leges volgen jaarlijks de CPB-raming voor de
ConsumentenPrijsIndex (CPI). Dit percentage bedraagt voor 2013 2,8%. Deze indexatie
levert ongeveer € 98.000 aan structurele inkomsten op.
Havengelden
Aangezien Havenbedrijf Rotterdam (HBR) vermoedelijk met ingang van 2013 het beheer
van het havengebied geheel overneemt, waarbij er sprake is van een vaste afdracht aan de
gemeente, stellen wij voor in deze Kadernota niet uit te gaan van positieve of negatieve
financiële effecten op de haveninkomsten.
Bij de berekening van de verhoging van overige lokale heffingen worden de gesloten exploitaties
zoals de Afvalstoffenheffing, Rioolheffing, Lijkbezorgingsrechten en Parkeertarieven niet
meegenomen. Hiervoor gelden afzonderlijke berekeningen. Voor de gemeentelijke begroting heeft
dit een budgettair neutraal effect. Deze vier categorieën worden hieronder toegelicht.
Afvalstoffenheffing
Afvalinzameling en -verwerking is een gesloten exploitatie waarbij gewerkt moet worden
met een kostendekkend tarief. Hiertoe dient de ontwikkeling van de afvalstoffenheffing
gelijke tred te houden met de inflatie, waarbij de prijsindex van het CPI wordt gehanteerd:
2,8% voor 2013. Door voortschrijdend inzicht in de wenselijkheid en randvoorwaarden
inzake gedifferentieerde tarieven zal een nieuw afvalbeleidsplan later dan oorspronkelijk
gepland (in 2013) worden aangeboden.
Rioolheffing
Op de rioolheffing is het principe van kostendekkendheid van toepassing. Op basis van het
vastgestelde GRP-V wordt jaarlijks gewerkt met een stijging van de tarieven van 4% (tot
2015).
Lijkbezorgingsrechten
Conform de Raadsinformatiebrief “Masterplan Essenhof” uit augustus 2010 zijn de tarieven
van de Essenhof voor 2012 in totaal met 8% gestegen (3% reguliere stijging en een
éénmalige stijging van 5%). In 2013 zullen deze met 3% stijgen. Zoals gebruikelijk
ontvangt u in november de heffingsverordening van de Essenhof voor de tarieven 2013,
waarmee de hoogte van de lijkbezorgingsrechten formeel worden vastgesteld.
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Parkeertarieven
Ten aanzien van de ontwikkeling van de parkeertarieven is in de nota egalisatiereserve
parkeren (2008) afgesproken dat de tarieven jaarlijks worden geïndexeerd met de CPI van
de voorafgaande maand september en dat de stijging van de kortparkeertarieven in
tranches van 10 eurocent worden geëffectueerd. De eerste ophoging van de kortparkeertarieven met 10 eurocent is in 2012 geëffectueerd. Voor 2013 wordt op basis van de CPIindex niet verwacht dat een volgende tranche van 10 eurocent wordt bereikt. Voor een
uitgebreide toelichting op het verwachte verloop van de parkeerreserve wordt verwezen het
separate voorstel “prognose 2012 parkeren”.

Bovenstaande voorstellen zijn samengevat in de onderstaande tabel:
2013

2014

2015

2016

Heffingen en tarieven
Indexering
Indexering
Indexering
Indexering

OZB-tarieven
Bouwleges
Overige lokale heffingen
Haveninkomsten

Totaal Heffingen en Tarieven

€0
€0
€ 98
€0

€0
€0
€ 98
€0

€0
€0
€ 98
€0

€0
€0
€ 98
€0

€ 98

€ 98

€ 98

€ 98

Beslispunt 3: Heffingen en tarieven
Vaststellen en toepassen van de budgetteringsparameters Begroting 2013 conform overzicht B.

Het bovenstaande betekent voor de budgetteringsparameters waarmee de budgetten in de
Begroting 2013 zullen worden berekend het volgende:
Overzicht B: te hanteren parameters bij budgettering Begroting 2013
Parameter
OZB-tarieven
Bouwleges

%
0%
0%

Overige lokale heffingen

2,8%

Havengelden
Afvalstoffenheffing

0%
2,8%

Rioolheffing

4%

Lijkbezorgingsrechten
Parkeertarieven

3%
0%

Toelichting
De OZB-tarieven worden dit jaar niet verhoogd.
We stellen voor de tarieven voor bouwleges voor
2013 niet te laten stijgen.
Wij stellen voor tarieven voor producten van de
hondenbelasting,
marktgelden
en
stadswinkel,
precariobelasting te laten stijgen met de index voor
prijsstijgingen. Deze is gesteld op 2,8%.
HBR bepaalt een eventuele stijging m.i.v. 2013.
De afvalstoffenheffing wordt met de CPI-index voor
prijsstijgingen verhoogd. Deze is gesteld op 2,8%.
De basis voor dit percentage is het vastgestelde GRP5. Hierin is een jaarlijkse aanpassing voorzien van
4% met inbegrip van een gemiddelde inflatiecorrectie
voor de GRP-periode van 2% per jaar.
Conform RIB “Masterplan Essenhof”.
De parkeertarieven volgen de stijging van de CPI.
Afspraak is dat de tarieven met stappen van € 0,10
eurocent stijgen. Voor 2013 wordt niet verwacht dat
een volgende tranche van € 0,10 eurocent wordt
bereikt.
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Onderstaande tabel geeft tot slot inzicht in de financiële consequenties van de indexeringen op
zowel uitgaven en inkomsten. De tegemoetkoming op indexatie vanuit de Algemene Uitkering is
vanzelfsprekend een schatting en zal definitief volgen vanuit de eerstvolgende circulaire (mei of
juni).
2013
Beginsaldo Kadernota 2013
Prijscompensatie loonontwikkeling
Prijscompensatie prijsgevoelige budgetten
Prijscompensatie gesubsidieerde instellingen
Indexeringen op inkomsten (OZB en leges)
Tegemoetkoming indexatie Algemene Uitkering2
Saldo Kadernota 2013 na indexering

2014

2015

2016

€ 560

€ 473

€ 1.673

€ 1.213

-€ 981
- € 79
-€ 333
€ 98
€ 2.000

-€ 491
- € 79
-€ 336
€ 98
€ 2.000

-€ 491
-€ 79
-€ 333
€ 98
€ 2.000

-€ 491
- 79
-€ 335
€ 98
€ 2.000

€ 1.265

€ 1.666

€ 2.869

€ 2.407

Bovenstaand meerjarensaldo vormt het startperspectief van en biedt enige ruimte voor een aantal
intensiveringen.
Zoals beschreven in de financiële strategie worden uitsluitend structurele intensiveringen ten laste
van het meerjarensaldo gebracht. Deze intensiveringen en het effect op het meerjarensaldo
worden in het volgende hoofdstuk beschreven.

2

Betreft een schatting; op basis van de junicirculaire 2012 zal de werkelijke tegemoetkoming bekend worden.
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4. Structurele intensiveringen en meerjarenperspectief
We hebben een aantal bestuurlijke wensen geformuleerd die we een plek willen geven in de
Kadernota 2013. Deze intensiveringen zijn onder te verdelen in structurele en incidentele
voorstellen.
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de structurele intensiveringen met bijbehorende dekking, hoofdstuk 5
behandelt de incidentele intensiveringen met bijbehorende dekking.
Zoals beschreven in de inleiding van deze Kadernota, wordt er vanuit de financiële strategie voor
gekozen het aantal structurele intensiveringen zo beperkt mogelijk te houden. Tevens wordt er
voor gekozen de structurele intensiveringen ten laste van het meerjarensaldo te brengen, terwijl
incidentele intensiveringen uit het weerstandsvermogen worden gedekt. Hiermee worden
incidentele voorstellen met incidentele middelen en structurele voorstellen met structurele
middelen gedekt.
Daarnaast levert deze methodiek wat financiële ruimte op in het meerjarensaldo, ter (gedeeltelijke)
dekking van de komende rijksbezuinigingen.
Onderstaande tabel geeft inzicht in de financiële consequenties van de structurele voorstellen:
2013
€ 1.265

Saldo Kadernota 2013 na indexering

2014
€ 1.666

2015
€ 2.869

2016
€ 2.407

Intensiveringen Kadernota 2013
1. Nationaal Onderwijsmuseum in gebouw De Holland
2. Zwembad de Dubbel
3. Areaaluitbreiding
4. IPA projectenportfolio

-€
-€
-€
-€

100
105
269
187

-€ 100
-€ 49
-€ 269
-€ 187

-€ 100
-€ 41
-€ 269
-€ 362

-€ 100
-€ 56
-€ 269
-€ 362

Eindsaldo Kadernota 2013

€ 604

€ 1.061

€ 2.097

€ 1.620

In Bijlage 1 van deze Kadernota zijn de individuele intensiveringsformats opgenomen. Hieronder
wordt per onderwerp een korte toelichting gegeven.
1. Nationaal Onderwijsmuseum in gebouw De Holland
Op 22 december 2011 hebben de gemeente Dordrecht en het Nationaal Onderwijsmuseum (NOM)
een intentieverklaring ondertekend, waarin wordt voorgesteld dat het NOM zich definitief vestigt in
gebouw De Holland. Het museum dient uiterlijk 1 juli 2012 de huidige locatie in Rotterdam te
verlaten. Omdat gebouw De Holland dan nog niet gebruiksklaar is, neemt het museum tijdelijk, per
1 mei 2012, haar intrek in Nieuwe Haven 26 in Dordrecht. De opening van het NOM op locatie De
Holland is vooralsnog voorzien op 1 september 2014.
Het exploiteren van een museum en publieksactiviteiten kan echter niet zonder subsidie van het
rijk en de gemeente. Overeengekomen is dat de gemeente een jaarlijkse subsidie van circa
€ 300.000 verstrekt onder nader uit te werken voorwaarden. Hiervan kan € 200.000 gedekt
worden uit het cultuurbudget (o.a. cultuurintendant), waardoor per saldo € 100.000 ten laste van
stadsmiddelen komen. In de tijdelijke huisvesting aan de Nieuwe Haven 26 worden geen
grootschalige publieksactiviteiten georganiseerd maar wordt wel de collectie op orde gebracht en er
zullen met regelmaat activiteiten zijn. De jaarlijkse subsidie voor de periode van beperkte
activiteiten is overeengekomen op € 100.000 per jaar.
Bovenstaande reeks betreft dus de voorgestelde structurele subsidiebedragen. De éénmalige
kosten voor de verbouwing van gebouw de Holland zijn opgenomen in hoofdstuk 5.
2. Zwembad De Dubbel
Zoals beschreven in het Politiek Akkoord 2010-2014 hebben wij de wens om zwembad De Dubbel
na 2012 open te houden. In de Begroting bestaat vanaf 2013 geen dekking meer voor
noodzakelijke (wettelijke en veiligheidstechnische) onderhoudskosten.
We stellen voor de subsidiering in een sobere vorm voort te zetten voor een periode van 5 jaar.
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Na deze periode zullen we, de ontwikkelingen in de bevolkingsomvang en de zwemvoorzieningen in
de Drechtsteden in ogenschouw nemende, een nieuwe afweging aan u voorleggen.
3. Areaaluitbreiding
Bij de Kadernota 2012 zijn geen middelen voor areaaluitbreiding toegekend, vanuit de gedachte
dat areaaluitbreidingen in het fysieke domein niet minder onontkoombaar (en dus net zo
afweegbaar) zijn dan in het sociale of dienstverleningsdomein. Het is van belang onderscheid te
maken in de volgende categorieën van fysieke areaaluitbreiding:
A: Areaaluitbreiding vanuit stadsuitleg;
B: Areaaluitbreiding vanuit herinrichting, groot onderhoud en verkeersbesluiten;
C: Areaaluitbreiding vanuit wijk/bewonerswensen en verbeterprojecten.
Bij deze Kadernota wordt voorgesteld een aantal wijzigingen als gevolg van stadsuitleg (A) en
herinrichting (B) te verwerken. Een specificatie van kosten per locatie is opgenomen in (de bijlage
van) het intensiveringsformat. Benodigde middelen voor areaaluitbreiding t.g.v. wijkbewonerswensen en verbeterprojecten (C) worden intern opgelost zonder dat dit effect heeft op de
met u afgesproken kwaliteitsniveaus.
4. IPA Projectenportfolio
Met IP&A is er binnen Dordrecht en de Drechtsteden een goede basis gelegd voor de E-overheid.
Bij de uitwerking van de projectplannen is regionaal uitgegaan van een per gemeente gereserveerd
bedrag van € 6,50 per inwoner. Onze gemeente heeft er (als enige in de Drechtsteden) in het
verleden voor gekozen om slechts een deel van het gereserveerde bedrag van € 6,50 per inwoner
in de begroting vast te leggen. Hierdoor is er op dit moment onvoldoende budget voor een aantal
noodzakelijke maatregelen én het voldoen aan enkele wettelijke verplichtingen, zoals:
•
Het Digitaal archief.
•
E-herkenning (regelt dat bedrijven zich digitaal kunnen identificeren wanneer ze
elektronisch zaken doen met de overheid).
•
Doorontwikkeling zaakgericht werken.
Aangezien hiervoor in de jaren 2013 en 2014 nog rijksbudget beschikbaar is, is de claim op
stadsmiddelen voor deze twee jaren € 175.000 lager dan de totale jaarlijkse benodigde middelen
ad € 362.000.
Beslispunt 4: Honoreren structurele voorstellen
Honoreren structurele voorstellen:
1. Nationaal Onderwijsmuseum in gebouw De Holland;
2. Zwembad De Dubbel;
3. Areaaluitbreiding;
4. IPA Projectenportfolio;

Na vaststelling van bovenstaande intensiveringen resteert een jaarlijks positief saldo in de
Meerjarenbegroting tussen de € 1 en 2 miljoen. Dit positieve saldo kan, samen met het eventueel
inzetten van pakket B uit de begroting 2012, dienen ter gedeeltelijke dekking van de toekomstige
rijksbezuinigingen.
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5. Incidentele intensiveringen en weerstandsvermogen
5.1 Incidentele Intensiveringen
We hebben een aantal bestuurlijke wensen geformuleerd die we een plek willen geven in de
Kadernota 2013. Deze voorstellen zijn onder te verdelen in structurele en incidentele
intensiveringen.
Dit hoofdstuk geeft achtereenvolgens inzicht in:
•
De aard en omvang van de incidentele voorstellen;
•
Het effect van deze intensiveringen op het weerstandsvermogen;
•
Het verwachte meerjarig verloop van de ratio van het weerstandsvermogen;
•
Een actualisatie van de vrije ruimte van SI
Zoals beschreven in de inleiding van deze Kadernota, wordt er vanuit de financiële strategie voor
gekozen de incidentele intensiveringen uit het weerstandsvermogen te dekken. Hiermee worden
incidentele voorstellen met incidentele middelen gedekt.
Onderstaande tabel geeft inzicht in de financiële consequenties van de incidentele intensiveringen
op de ratio van het weerstandsvermogen. Overigens is dit de eerste keer dat een meerjarige
verwachte ratio wordt gepresenteerd; dit werd in het verleden altijd op incidentele (werkelijke)
basis berekend.
Startpunt van deze tabel is de ratio van het weerstandsvermogen per 1/1/2012 (vanuit de
jaarrekening 2011).
Hierna wordt het effect verwerkt van de reeds bekende autonome mutaties voor de komende
jaren. Zichtbaar is dat deze mutaties een forse positieve impact hebben op de verwachte ratio.
Vervolgens wordt het effect verwerkt van de voorgestelde incidentele intensiveringen. Hierdoor
daalt de meerjarig verwachte ratio naar een niveau dat zich voorlopig rond de 0,9 beweegt.
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Bedragen × € 1.000
2012

2013

2014

2015

2016

Eindsaldo jaarrekening 2011:
Stand Algemene Reserve Stad per 1/1

€ 37.600

Stand Algemene Reserve Grondbedrijf per 1/1

€ 8.600
-€ 49.600

Risico's
Ratio weerstandsvermogen

0,93

Autonome mutaties:
Reeds begrote mutaties AR Stad
Reeds begrote mutaties AR Grondbedrijf3

-€ 1.155

-€ 318

-€ 734

€ 2.014

€ 5.562

€ 2.229

€ 2.229

€ 2.229

€ 44.279

€ 43.545

€ 43.545

4

Vermindering TRB's

PM

Dividend Eneco

€ 4.100

Surplus rentereserve

€ 3.500
€ 2.500

OZB niet-woningen

€ 1.000

Septembercirculaire 2011

-€ 1.477

Tekort Drechtwerk5

-€ 1.471

Startsaldo Kadernota 2013:
Stand Algemene Reserve Stad per 1/1

€ 38.597

Stand Algemene Reserve Grondbedrijf per 1/1
Risico's
Ratio weerstandsvermogen na autonome mutaties

€ 10.614

€ 16.176

€ 18.405

€ 20.634

-€ 50.000

-€ 50.000

-€ 50.000

-€ 50.000

0,98

1,21

1,24

1,28

€ 29.072

Incidentele voorstellen:
5

Onderwijsmuseum De Holland

6

Dordt-West

€0

7

Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten

-€ 327

-€ 327

8

Taskforce Overlast

-€ 254

-€ 514

-€ 8.800

9a

University College: Kwartiermakersorganisatie

-€ 500

9b

University College: Ecoshape

-€ 500

9c

University College: Wereldwaag

-€ 164

-€ 59

10a Leerpark Organisatiekosten

-€ 195

-€ 195

10b Leerpark Sociale Agenda

-€ 260

-€ 135

11

Vervolg Acquisitiefonds

-€ 300

12

Gratis OV 65+

-€ 500

13

Verhuizing RTV Dordrecht naar Leerpark

-€ 150

14
15

Arbeidsmarktbeleid
Fietsenproblematiek

-€ 100
-€ 117

16

Bouwplantoetsing OZHZ

-€ 340

17

Stadstrand Stadswerven

-€ 150

-€ 500

-€ 86

Eindsaldo Kadernota 2013:
Stand Algemene Reserve Stad per 1/1

€ 38.597

€ 31.622

€ 29.072

Stand Algemene Reserve Grondbedrijf per 1/1

€ 10.614

€ 16.176

€ 18.405

€ 20.634

-€ 50.000

-€ 50.000

-€ 50.000

-€ 50.000

0,98

0,96

0,95

0,99

Risico's
Ratio weerstandsvermogen na incidentele voorstellen

In Bijlage 1 van de Kadernota zijn de individuele intensiveringsformats opgenomen. Hieronder
wordt per onderwerp een korte toelichting gegeven.

3
4
5

Op basis van verwachte erfpacht-inkomsten; exclusief eventuele extra verliesvoorzieningen.
De raad besluit op 19 juni 2012 welk bedrag aan technische resultaatbestemming eventueel vrijvalt in de AR.
Op basis van de aangepaste begroting van Drechtwerk 2012, waarin de herstructureringsfaciliteit nog een onderdeel is.
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5. Nationaal Onderwijsmuseum in gebouw De Holland
Op 22 december 2011 hebben de gemeente Dordrecht en het Nationaal Onderwijsmuseum (NOM)
een intentieverklaring ondertekend, waarin wordt voorgesteld dat het NOM zich definitief vestigt in
gebouw De Holland. Het museum dient uiterlijk 1 juli 2012 de huidige locatie in Rotterdam te
verlaten. Omdat gebouw De Holland dan nog niet gebruiksklaar is, neemt het museum tijdelijk, per
1 mei 2012, haar intrek in Nieuwe Haven 26 in Dordrecht. De opening van het NOM op de locatie
De Holland is vooralsnog voorzien op 1 september 2014. Wij stellen voor uit te gaan van de
gemiddelde variant, tenzij een externe partner het verschil tussen de gemiddelde en maximale
variant kan bijdragen. Wij stellen voor het bedrag van de gemiddelde variant ad € 4 mln. te
dekken uit de reserve onderwijshuisvesting (zie ook paragraaf 6.2). Dit bedrag betreft de
éénmalige onrendabele top voor de restauratie van gebouw De Holland. In hoofdstuk 4 is de
voorgestelde subsidie voor de activiteiten die NOM in Dordrecht gaat ontplooien opgenomen.
6. Dordt-West
Onlangs heeft u een separaat raadsvoorstel behandeld inzake “herijking doelstellingen Dordrecht
West”. Hierin is aangegeven dat de wijkaanpak voor Dordrecht West een andere benadering
verdient. Een belangrijke stap in die nieuwe benadering is het vaststellen van nieuwe doelstellingen
en ambities, die de gemeente en de woningcorporaties in een gezamenlijke doelstelling hebben
verwoord. Dit is gebeurd in gesprek met andere investeerders in de wijk en wijkbewoners.
Daarnaast is in dit raadsvoorstel beschreven hoe het toekomstig financieel perspectief van
Dordrecht West eruit ziet. Dat financieel perspectief is uitgewerkt in drie mogelijke scenario’s
(gewenst, verkort, en noodweer). Aan ieder scenario hangt een financiële opgave. Wij hebben
aangegeven te kiezen voor het gewenste scenario. De bij dit scenario behorende middelen, zijnde
€ 8,8 miljoen, zijn voorlopig opgenomen als incidentele intensivering bij deze Kadernota.
7. Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten
Vanaf 2007 is de gemeente geconfronteerd met problemen rond de huisvesting van
arbeidsmigranten. Dit heeft er in 2010 toe geleid dat na de verkiezingen voor een periode van twee
jaar een taskforce is ingesteld om de situatie in Dordrecht op het gebied van de huisvesting van
arbeidsmigranten onder controle te krijgen. Verreweg de meeste van deze extra inspanningen zijn
gefinancierd met tijdelijk geld. Voor de periode na 2012 is geen structureel budget meer
opgenomen in de Begroting.
De situatie in de stad is na 1,5 jaar taskforce aanzienlijk verbeterd. Overlast door overbewoning is
grotendeels verdwenen. Het aantal brandgevaarlijke situaties is sterk afgenomen. Er is zicht op
beschikbaarheid van voldoende legale huisvesting per 1 januari 2015. De achterstanden in de
handhaving zijn weggewerkt en de doorlooptijden van handhavingsprocedures zijn sterk verkort.
Voor een substantieel deel zijn de problemen in de huisvesting overigens niet opgelost, maar
verdwenen uit Dordrecht. Op het moment dat het niveau van handhaving substantieel zal dalen,
zullen de problemen in de huisvesting ook weer terugkeren naar Dordrecht.
Voor de toekomst wordt nog een toename van het aantal arbeidsmigranten verwacht. Met de
openstelling van de arbeidsmarkt voor Roemenen en Bulgaren in 2014 zullen ook deze migranten
in aantal fors toenemen in Nederland. Wij stellen daarom voor de werkzaamheden van de
Taskforce, weliswaar vanaf 2013 in de reguliere lijn, voor het restant van de collegeperiode te
continueren.
8. Taskforce Overlast
Vanuit de Taskforce Overlast, die is ingesteld in 2010, is een pakket aan maatregelen doorgevoerd
om de bestaande overlast in de (omgeving van) de Colijnstraat en het Centrum aan te pakken. De
combinatie van een geïntegreerde ketenaanpak en een functionaris met doorzettingsmacht werpt
zijn vruchten af.
Wij vinden het belangrijk dit speerpunt en deze aanpak te continueren voor het restant van de
collegeperiode, en zelfs uit te breiden naar buurten met overlast buiten de focusgebieden van de
Taskforce.
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9. University College
Om een krachtige impuls te geven aan de relatie onderwijs en arbeidsmarkt op het gebied van
water, maritiem en deltatechnologie in het hogere segment en daarmee impliciet een bijdrage te
leveren aan zowel de vergroting van de “human capital” in de regio Drechtsteden en het versterken
van de economische concurrentiekracht, vinden wij de komst van een University College gewenst.
Op 17 april 2012 heeft u reeds ingestemd met het raadsvoorstel “startnotitie University College”,
waarin € 500.000 wordt gereserveerd voor het opzetten van een kwartiermakersorganisatie.
Tevens is in deze startnotitie melding gemaakt van ons voornemen de entree en één verdieping
van het pand De Wereldwaag als startlocatie (twee jaar) voor het University College te
bestemmen. Met de gevraagde middelen kunnen we het pand in zowel uitstraling als faciliteiten
gereedmaken tot een representatieve, eigentijdse en uitnodigende onderwijslocatie voor groepen
studenten van de University College. De locatie zal in de aanloop tot oprichting worden
benut voor colleges.
Sinds 2008 is het kennisinstituut EcoShape in Dordrecht gevestigd. De Stichting EcoShape voert
namens een consortium van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en universiteiten het
innovatieprogramma Building with Nature (BwN) uit. De huidige fase van dit programma, dat
financieel mede ondersteund wordt door de Gemeente Dordrecht, loopt tot eind 2012, maar er
wordt gewerkt aan een vervolg dat in het kader van de Topsector Water zou moeten lopen tot eind
2017. EcoShape heeft de ambitie de empirie, de onderzoeksresultaten en het gedachtegoed die in
het kader van deze programma’s worden ontwikkeld uit te dragen via het hoger onderwijs.
Daardoor heeft EcoShape belang bij betrokkenheid bij onderwijsontwikkeling in interactie met een
opleiding dicht bij huis. Gelet op de verankering in de regio (aanwezige maritieme bedrijfsleven)
zou EcoShape ook de volgende programmafase graag in Dordrecht gehuisvest blijven. Door de
kennis uit het innovatieve programma van Ecoshape te vertalen naar onderwijsmodulen ontstaat
op het gebied van “human capital” een structuurversterking van de regio en komt daarmee
tegemoet aan een uitdrukkelijke wens van het bedrijfsleven.
Wij stellen dan ook voor de financiële relatie met EcoShape voor de periode 2013-2018 met een
bedrag van € 500.000 voort te zetten onder de voorwaarde dat EcoShape zich als
onderzoeksinstituut verbindt aan het University College. EcoShape heeft aangegeven hiervoor
ontvankelijk te zijn omdat er voldoende raakvlakken zijn om deze stap te zetten.
Wij verwachten bovendien dat de gemeentelijke investering van ruim € 1 miljoen die wij voor het
University College over hebben, kan resulteren in een minimaal gelijke gezamenlijke bijdrage
vanuit de provincie ZHZ en EFRO-middelen (Europese subsidie).
10. Leerpark
Vanwege de economische recessie zijn projecten en woningbouw op het Leerpark vertraagd.
Hierdoor is er een late bereidheid van het bedrijfsleven om te investeren in het onderwijs en het
Leerpark. Bij de start van de bouw van het Leerpark (2005) was de verwachting dat het Leerpark
nagenoeg gerealiseerd zou zijn in 2013 (op enige woningbouwprojecten door de ontwikkelaar te
realiseren na). Ondanks de vertraging is het Leerpark nog één van de grote projecten waar nog
steeds gebouwd wordt. Wij vinden het van belang de activiteiten van de Leerpark organisatie
(regie voeren op de ontwikkeling van het Leerpark en de samenwerking tussen VMBO-MBO-HBO–
onderwijs te stimuleren) een aantal jaren voort te zetten.
De afgelopen tien jaar heeft de realisatie van het Leerpark echt vorm gekregen. Naast nieuwbouw
voor scholen zijn diverse Leerwerkbedrijven en een sporthal gerealiseerd. Een supermarkt en de
Duurzaamheidsfabriek zullen nog dit jaar worden geopend. Ook worden in de zomer van 2012 de
eerste 170 nieuw gebouwde woningen op het Leerpark opgeleverd. De omvang en duur van
bouwwerkzaamheden heeft echter ook een keerzijde. Bewoners en scholen ervaren de locatie soms
als bouwput.
Er bestaat een gebrek aan identiteit en het ontbreekt aan een “sociaal hart” en
ontmoetingsplekken, waardoor de betrokkenheid van bewoners, docenten en leerlingen lager is
dan het zou kunnen zijn. Wij vinden het belangrijk dit probleem te onderkennen en hierop gerichte
actie te ondernemen, zoals het organiseren van tijdelijke activiteiten en (sport)evenementen op
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braakliggende terreinen, de inrichting van een Leerpark-café, lokale media-betrokkenheid bij een
serie “Leerpark-verhalen” en praktische voorzieningen om het Leerpark toegankelijker te maken.
11. Vervolg Acquisitiefonds
Wij vinden het belangrijk Dordrecht als aantrekkelijke vestigingsplaats op de kaart te blijven zetten
voor bedrijven en instellingen die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de werkgelegenheid en positionering van Dordrecht. Eind 2011 bent u geïnformeerd over de behaalde resultaten
van het inmiddels uitgeputte acquisitiefonds. Met behulp van dit fonds is het gelukt om bepaalde
bedrijven te behouden en enkele nieuwe bedrijven aan te trekken.
We stellen dan ook voor € 300.000 beschikbaar te stellen in de bestemmingsreserve Promotie en
Acquisitie ter dekking van:
•
Incentives om bedrijven naar Dordrecht te halen;
•
Bedrijfsverplaatsingssubsidies om bedrijven in Dordrecht te houden;
•
Loonkostensubsidies ter stimulering van het aantrekken van moeilijk bemiddelbare
arbeidskrachten.
De beoordeling van toekenning van een bijdrage uit het acquisitiefonds zal daarbij plaatsvinden op
basis van het kwantitatieve aantal arbeidsplaatsen, de mate van kwalitatief hoogwaardige
werkgelegenheid en de meerwaarde voor het imago en aantrekkingskracht van Dordrecht.
12. Gratis OV 65+
Medio 2012 volgt een inhoudelijke en financiële evaluatie van het gratis reizen op stadslijnen van
het openbaar vervoer in Dordrecht voor 65+ in zijn huidige vorm. Deze nieuwe evaluatie vormt de
basis voor verdere besluitvorming over het al dan niet voortzetten van Gratis OV 65+ in de huidige
vorm voor de jaren 2013 en 2014. Om ruimte te scheppen in de Begroting voor eventuele positieve
besluitvorming wordt via deze intensivering voorgesteld om voor 2013 en 2014 € 500.000 jaarlijks
te reserveren.
13. Verhuizing RTV Dordrecht naar Leerpark
Eén van de uitgangspunten bij het huidige ontwikkeltraject van de lokale omroep is huisvesting op
het Leerpark. De nieuwbouwlocatie wordt naar verwachting medio 2013 opgeleverd. Wij vinden het
belangrijk de inhoudelijke kansen (betere aansluiting op het onderwijs, clustering van creatieve
organisaties) en schaalvoordelen (het delen van ruimte, apparatuur, diensten en content met de
andere toekomstige gebruikers Davincimedia.nl en RTV Rijnmond) die deze verhuizing biedt, te
faciliteren.
14. Arbeidsmarktbeleid
Per 2013 zijn geen middelen meer beschikbaar vanuit het participatiebudget voor werkzoekenden
met het laagste verdienvermogen. Uit experimenten blijkt dat het organiseren van begeleiding voor
deze categorie een noodzakelijke voorwaarde is om een goede tegenprestatie te krijgen. Voor
begeleidingskosten is sprake van cofinanciering en inzet van middelen op maat. In 2012 worden
200 kandidaten begeleid met middelen uit het programmabudget (Community Jobs). Wij vinden
het belangrijk in 2013 een zelfde groep kandidaten te begeleiden en willen hiervoor extra budget
beschikbaar stellen.
15. Fietsenproblematiek
Met de herinrichting van het stationsgebied is het voor fietsers verboden om de fiets buiten de
daarvoor aangewezen plaatsen te parkeren. De fietsoverlast bij het station is in de tweede helft
van 2011 op ad hoc basis succesvol opgepakt. In februari 2012 hebben wij deze handhaving
vanwege het beperkte budget op een lager peil moeten zetten. Wij willen extra budget in de
resterende collegeperiode beschikbaar stellen om een slagvaardig handhavingniveau en gewenst
serviceniveau van de fietsafhandelcentrale te bereiken.
Aan de zuidzijde van het station is daarnaast een structureel tekort aan fietsparkeerplaatsen.
Goede oplossingen zijn op langere termijn pas mogelijk. Op de korte termijn is het tekort te
reduceren door 140 extra fietsparkeerplaatsen (fietsenrekken) te realiseren, waarvan Prorail 50%
van de kosten voor haar rekening neemt.
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Tot slot is in de regio Drechtsteden in 2005 het fietsknooppuntensysteem gerealiseerd, waarbij het
beheer en onderhoud t/m 2012 geborgd is bij bureau Drechtsteden. De provincie heeft het
voornemen om als voorwaarde voor de Groenagenda op te nemen, dat het beheer en onderhoud
van de borden van het fietsknooppuntensysteem geborgd moet blijven. Het is op dit moment nog
niet duidelijk of dit vanaf 2013 op gemeentelijk, regionaal of provinciaal niveau georganiseerd
wordt. Voorlopig wordt uitgegaan van gemeentelijke continuering van het huidige minimale
beheers- en onderhoudsniveau.
16. Bouwplantoetsing OZHZ
De uitvoering van bouwplantoetsing, een wettelijke taak voor de behandeling van bouwaanvragen,
dreigt als gevolg van budgettaire krapte onder het wettelijk minimum te zakken. Wij vinden dat
onaanvaardbaar. Het voorstel is dan ook om een additioneel budget van € 340.000 beschikbaar te
stellen waarmee we kiezen voor een sobere en doelmatige bouwplantoets die voldoet aan de
wettelijke eisen. U ontvangt een separate raadsinformatiebrief waarin de aanpassingen in het
toetsingsbeleid worden toegelicht. We stellen voor de extra middelen incidenteel (voor 2013) toe te
kennen, en op basis van een verdere verfijning van de kostentoerekening en de ontwikkeling van
het aantal bouwaanvragen, bij de Kadernota 2014 te bezien of en zo ja, hoeveel, extra middelen
benodigd zijn.
17. Stadstrand Stadswerven
De gemeente heeft veel onbebouwde grond aan het water in eigendom op de locatie Stadswerven.
Veel van deze braakliggende grond zal pas over 7 tot 10 jaar in gebruik genomen, conform het in
het stedenbouwkundig plan Stadswerven geschetste beeld. Wij streven ernaar zoveel mogelijk van
deze gronden te gebruiken voor tijdelijke invullingen. Wij stellen daarom voor een al langer
gekoesterde wens tot het aanleggen van een stadstrand (met beperkte middelen) te realiseren op
Stadswerven-Noord, ten oosten van de Noordelijke Insteekhaven (naast de Ark van Noach).

Beslispunt 5: Honoreren incidentele voorstellen
Honoreren incidentele voorstellen:
5. Nationaal Onderwijsmuseum in gebouw De Holland;
6. Dordt-West*;
7. Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten;
8. Taskforce Overlast;
9. University College (kwartiermakersorganisatie, Ecoshape, Wereldwaag)*;
10. Leerpark (Organisatiekosten en Sociale Agenda)*;
11. Vervolg Acquisitiefonds;
12. Gratis OV 65+;
13. Verhuizing RTV Dordrecht naar Leerpark;
14. Arbeidsmarktbeleid;
15. Fietsenproblematiek;
16. Bouwplantoetsing OZHZ;
17. Stadstrand Stadswerven
* deze middelen zullen naar reserve SI worden gestort
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5.2 Norm ratio weerstandsvermogen
De ratio van het weerstandsvermogen is één van de belangrijke indicatoren die iets zegt over de
algehele financiële positie van Dordrecht. Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft als
algemene richtlijn een weerstandsratio van 1 tot 1,4, wat u als raad destijds heeft overgenomen.
Uw accountant hanteert een ratio van 0,75 tot 1,25 als wenselijk. Overige indicatoren zoals de
schuldpositie, de reservepositie, een sluitende meerjarenbegroting en de hoogte van lokale lasten
geven voor Dordrecht een gunstig beeld. Om die reden is het te verdedigen dat met een bredere
bandbreedte van de ratio kan worden volstaan, waarbij dit blijvend in integraliteit dient te worden
bezien met de ontwikkeling van de andere indicatoren. Dat vergt dan ook de bereidheid om, indien
de andere indicatoren door de jaren heen verslechteren, wederom te bezien of de bandbreedte
moet worden aangepast.
Zowel de accountant als een aantal raadsfracties heeft aangegeven dat het tijdelijk accepteren van
een ratio onder de 1 bespreekbaar is. De Provincie heeft aangegeven uit te gaan van een ratio van
1,0 en dat indien een gemeente kiest voor een lagere ratio dat zij de voorkeur heeft dat dit tijdelijk
is en dat duidelijk is dat gestreefd wordt naar een ratio van minimaal 1,0.
Wanneer u instemt om met ingang van de Kadernota 2013 tijdelijk te accepteren dat de ratio van
het weerstandsvermogen zich voorlopig rond de 0,9 beweegt, geeft dat enige flexibiliteit in de
gewenste omvang van het (meerjarig verwachte) weerstandsvermogen. De belangrijkste
argumenten hiervoor zijn:
- de belangrijkste en grootste risico’s zijn op deze wijze afgedekt (zoals het eerste jaar van
rijksbezuinigingen, de financiële positie van de GGD, herstel PWA-kade, Drechtwerk)
- op de andere financiële indicatoren scoort Dordrecht onverminderd goed en ook ons
weerstandsvermogen is nog steeds relatief groot in vergelijk met andere gemeenten;
- hiermee creëert de gemeente voor zichzelf enige ruimte te blijven investeren in de Stad;
- er wordt slechts tijdelijk geaccepteerd dat de ratio onder de 1,0 beweegt, hetgeen in een
tijd dat steeds meer gemeenten een beroep moeten doen op het weerstandsvermogen
verdedigbaar is. Het weerstandsvermogen is er immers om in tijden van ‘tegenspoed’ een
beroep op te kunnen doen.
Beslispunt 6: Norm ratio weerstandsvermogen
Op basis van de actuele uitkomsten van de stresstest en de wens tot een aantal investeringen,
accepteren dat de ratio van het weerstandsvermogen zich voorlopig rond de 0,9 beweegt.

Door bovenstaande keuzes te maken in de aard en omvang van intensiveringen, verwachten wij
onze speerpunten in de resterende collegeperiode te kunnen realiseren. Gelijktijdig creëren wij
enige ruimte in het meerjarenperspectief om een gedeelte van de komende rijksbezuinigingen op
te kunnen vangen. Tot slot houden wij de omvang van (de ratio van) het weerstandsvermogen op
een gezond niveau.

5.3 Actualisatie vrije ruimte binnen SI
Voor de verkenning van investeringsmogelijkheden (incidentele intensiveringen) is het van belang
de beschikbare vrije ruimte in de reserve Strategische investeringen (SI) te bepalen.
Bij Kadernota 2012 bleek al dat deze ruimte beperkt tot nihil was; de investeringsruimte was toen
€ -0,1 miljoen. Zoals in de analyse toen gemeld, ontstaat deze € -0,1 miljoen pas ná rentebijschrijvingen in de periode 2011-2012.
In de onderstaande tabel treft u de actualisatie aan van de vrije ruimte.
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Actualisatie vrije ruimte SI t.b.v. Kadernota 2013
Stand reserve SI per 1-1-2012:
Verwachte rentetoevoeging 2012
Terugstorting i.v.m. bijdrage aan Filmhuis6
Volume reserve t/m 2013
Reserveringen totaal7:
Negatieve administratieve stand vrije ruimte:
Verrichte uitgaven op openstaande reserveringen:
Netto reserveringen:
Reserveringsruimte binnen SI:

€
€
€

89,6 miljoen
1,7 miljoen
2,1 miljoen
€

93,4 miljoen

€
€

93,5 miljoen
-0,1 miljoen

€ 231,8 miljoen
€
3,3 miljoen
€ -141,6 miljoen

Het is van belang om, net als bij Kadernota 2012, te benadrukken dat de hierboven
gepresenteerde vrije ruimte een stand is inclusief de verwachte rentetoevoegingen 2012 en de
jaarlijkse terugstortingen vanuit de bijdrage Filmhuis.
Conclusie is dat er bij Kadernota 2013 geen vrije investeringsruimte binnen SI beschikbaar is.
Incidentele intensiveringen worden dan ook gedekt uit het weerstandsvermogen (algemene
reserve) en niet rechtstreeks uit de reserve SI.
Wel stellen wij voor prijscompensatie van € 42.000 toe te kennen voor het project Leerpark,
onderdeel Leonardo Plaza. Een prijscompensatie op SI-middelen wordt, zoals gebruikelijk, via de
Kadernota aan u voorgelegd en gefinancierd vanuit de rentebijschrijving 2013 op de reserve
Strategische Investeringen. Indexering van het budget is noodzakelijk om conform het huidige
prijspeil het project met dezelfde kwaliteit te kunnen uitvoeren als oorspronkelijk is beoogd.
Beslispunt 7: Vrije ruimte SI en indexering
a. Het vaststellen van de vrije ruimte binnen SI op -0,1 miljoen.
b. Het toekennen van prijscompensatie ad € 42.000 op project Leerpark, Leonardo Plaza.

6

In 2010 is er vanuit de deelreserve SI-B10 Hofkwartier € 2,1 ingezet t.b.v. het deelproject Filmhuis (betaling aan
Trivire). Afgesproken is dat voornoemde bijdrage vooralsnog gedekt zou worden uit de reserve SI. Hierdoor ontstaat een
overreservering op deze reserve van maximaal € 2,1 miljoen. Deze overreservering wordt (in het investeringscomplex)
opgelost door de jaarlijkse exploitatievrijval als gevolg van het sluiten van Cinode vanaf 2012 af te storten naar de
reserve SI totdat de overreservering teniet is gedaan.
7
De fors lagere omvang van de SI-reserveringen en daarmee samenhangende uitgaven in vergelijking met vorig jaar komt
voort uit het uit de strategische investeringsreserve halen van die projecten waarvoor geen SI-dekking meer beschikbaar
is. Deze projecten zijn veelal (op onderdelen) afgerond. Als voorbeelden worden genoemd: Sportboulevard (€ 44,3
miljoen; Gezondheidspark € 9 miljoen; Stationsomgeving € 8 miljoen; Tunnel Laan der VN € 4,5 miljoen; 2e Uitrukpost
brandweer € 4 miljoen.
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6. Overige financiële ontwikkelingen
In deze paragraaf wordt een aantal ontwikkelingen met mogelijke toekomstige financiële
consequenties nader uitgewerkt of geactualiseerd. De genoemde consequenties worden niet
verwerkt in deze Kadernota omdat ze ofwel binnen de huidige begroting worden opgevangen ofwel
qua omvang of moment van voordoen nog niet vaststaan.

6.1

Ontwikkelingen Decentralisatie-dossiers

Zoals bekend zijn er drie grote decentralisatie-dossiers die in de nabije toekomst op de gemeenten
afkomen: De invoering van de Wet Werken naar Vermogen (WWnV), de decentralisatie Jeugdzorg
en de decentralisatie AWBZ. Met de recente val van het kabinet zijn de ontwikkelingen op deze drie
dossiers onzekerder geworden. Per dossier geven wij kort de op het moment van schrijven van
deze Kadernota meest recente inzichten weer:
Wet Werken naar Vermogen (WWnV)
Met de val van het kabinet Rutte is ook de toekomst van de Wet Werken naar Vermogen ongewis
geworden. De Tweede Kamer zou juist op 26 april stemmen over het wetsvoorstel. Uit het onlangs
gepubliceerde Lente-akkoord blijkt dat de invoering van de WWnV per 1 januari 2013 geen
doorgang meer zal vinden. De WWnV is controversieel verklaard.
Onze inschatting is wel dat (delen van) het wetsvoorstel op een later moment doorgang zouden
kunnen blijven vinden. Een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer (de PvdA en SP
uitgezonderd) toonde zich voorstander van het samenvoegen van de 3 regelingen aan de
onderkant van de arbeidsmarkt. Wel hebben veel partijen gevraagd diverse bureaucratische
elementen uit het wetsvoorstel te halen, zoals de invoering van een toegangstoets. Ook is op 26
april de motie Samson verworpen die vroeg om de kortingen op de sociale zekerheid volledig uit de
begroting 2013 te halen. Het verwerpen van de motie betekent dat ook zonder de Wet Werken
naar Vermogen de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) vanaf 1 januari 2013 aanmerkelijk minder
budget tot haar beschikking heeft om mensen naar de arbeidsmarkt te begeleiden, en de sociale
werkvoorziening Drechtwerk op minder rijksmiddelen kan rekenen.
Kortom, de val van het kabinet heeft de invoering van de wet vertraagt, maar niet volledig uit
beeld gebracht. De opgave zoveel mogelijk mensen naar werk te begeleiden zal ook zonder de Wet
Werken naar Vermogen onverminderd aanwezig zijn. Wel zal intussen het budget dat vanaf 1
januari 2013 beschikbaar is voor re-integratie, zowel bij de SDD als bij Drechtwerk, aanmerkelijk
gereduceerd zijn.
Decentralisatie Jeugdzorg
De decentralisatie van de Jeugdzorg is voorzien per 1 januari 2015. Het debat over deze
stelselherziening dat gepland stond op 31 mei, is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Op het moment
van opstellen van deze Kadernota is de decentralisatie van de Jeugdzorg echter niet controversieel
verklaard.
Naar verwachting wordt de Jeugdzorg op enig moment toch gedecentraliseerd naar gemeenten.
Een parlementaire werkgroep heeft tijdens het kabinet Balkenende-IV een kamerbreed gedragen
rapport uitgebracht over de gewenste stelselwijziging van de Jeugdzorg. Wel verschillen de
condities waaronder men de Jeugdzorg wil decentraliseren en de mate waarin men gemeenten
beleidsvrijheid wil geven.
Uitgaande van verkiezingen in september 2012 en een formatie voor het einde van het jaar, zal het
besluitvormingsproces over het wetsvoorstel dat eind 2012 aan de Kamers zal worden aangeboden
in 2013 kunnen worden opgepakt. Dit lijkt binnen de eerder aangekondigde planning van de
decentralisatie Jeugdzorg te passen. Vooralsnog zullen we dan ook doorgaan met de
voorbereidingen op de decentralisatie van de Jeugdzorg.
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Decentralisatie AWBZ
Aanvankelijk was de behandeling van de wijzigingswet WMO, waarmee de WMO met begeleiding
zou worden uitgebreid, geagendeerd voor 26 april 2012. Gelet op de invoeringsdatum in 2013 was
dit een belangrijk moment; het wetsvoorstel zou voor de zomer 2012 door de Eerste Kamer
worden vastgesteld. Door de val van het kabinet is deze planning vervallen; de decentralisatie van
de AWBZ-begeleiding is controversieel verklaard.
Uit het onlangs gepubliceerde Lente-akkoord blijkt dat de decentralisatie AWBZ per 1 januari 2013
geen doorgang meer zal vinden
De inschatting is dat de extramurale AWBZ-begeleiding op enig moment toch wordt
gedecentraliseerd naar gemeenten. Geen van de Kamerfracties heeft zich tegen de decentralisatie
uitgesproken. Wel verschillen de condities waaronder men de begeleiding wilde decentraliseren, de
mate waarin men garanties wilde inbouwen en gemeenten beleidsvrijheid wil geven.
Uitgaande van verkiezingen in september 2012 en een formatie voor het einde van het jaar, zal het
besluitvormingsproces pas in 2013 weer worden opgepakt. Hiermee is de hoge tijdsdruk van het
lokale besluitvormingsproces af en is een overbruggingsscenario voor 2013 niet meer aan de orde.

6.2

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

Het Integraal Huisvestings Plan onderwijsaccommodaties (IHP) is in 2004 door de gemeenteraad
vastgesteld. Vanaf 2006 wordt het IHP jaarlijks herijkt. Soms werden projecten uitgebreid, soms
werden er nieuwe projecten aan het IHP toegevoegd. De gemeenteraad stelde hier extra middelen
voor beschikbaar. Deze middelen kwamen ook voort uit meevallers bij andere projecten. De
afgelopen jaren waren er financiële meevallers door onder andere gunstige aanbestedingen.
Hierdoor vielen er kredieten vrij. Deze kredieten werden, mede door de financiële situatie van de
gemeente, niet meer aangewend voor nieuwe projecten, maar vielen terug aan de stad.
Een groot aantal projecten is in 2011 afgerond en/of afgerekend. De herijking kent ook dit jaar
geen programmatische wijzigingen (meer/minder leerlingen, extra projecten etc.). De vrijgevallen
kredieten bedragen in totaal ongeveer € 8 miljoen, waardoor de toekomstige kapitaallasten
jaarlijks lager zullen uitvallen. Zoals aangegeven in paragraaf 5.1 staan hier extra
afschrijvingslasten (van in totaal € 4 miljoen) voor de verbouwing van gebouw De Holland
tegenover. Hieronder worden de oorzaken van de vrijval beschreven:
Afrekening opgeleverde en afgeronde projecten
Recentelijk zijn binnen het IHP een aantal gerealiseerde projecten ook financieel afgerekend of
worden dit jaar afgerekend. De werkelijk kosten blijken lager dan de begrote kosten. Totaal valt
een bedrag vrij van € 5,5 miljoen. De belangrijkste projecten zijn:
Aanpassen brandveiligheidsmaatregelen 2008-2012;
Onderwijskundige vernieuwing Geert Grote;
Realisatie kinderdagopvang Pius 10;
Nieuwbouw School Vest;
Renovatie School Mühring;
Nieuwbouw Julianaschool (nog niet definitief afgerekend);
Aanpakken funderingen (diverse projecten);
Aanpassen Binnenklimaat 2008-2012 (diverse projecten);
Aanpassing verdeling uren IHP.
Vrijgevallen kredieten in de jaarrekening 2011
In de jaarrekening 2011 zijn al een aantal kredieten vrijgevallen. Het betreft voornamelijk al langer
afgeronde projecten die in 2011 financieel zijn afgerekend (bijvoorbeeld Leerpark, Q Buzz,
Speelzaal Bogermanschool en Uitbreiding Vrije School). Totaal valt een bedrag vrij van € 1,9 mln.
Wijzigen Gymzaal Dubbeldam
In overleg met het sportbedrijf en de scholen in Dubbeldam is ervoor gekozen de Gymzaal aan de
Iepenlaan te slopen en niet te herbouwen. In de plaats hiervan wordt de Deltahal (verenigingshal)
geschikt gemaakt voor het gebruik door scholen (2 zalen). Hierdoor valt er een bedrag vrij van
€ 0,5 miljoen.
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Aanpassen normbedragen nieuwbouw
De normbedragen voor de nieuwbouw van schoolgebouwen worden jaarlijks door de VNG
aangepast aan de prijsontwikkelingen. De index voor nieuwbouw is in 2012 vastgesteld op -2,26%,
de index voor inrichting en meubilair is +2,12%. Alle projecten waar in januari 2011 nog geen
architect voor is geselecteerd (bouwbudget nog niet bepaald) zijn op basis van dit percentage
herzien. Door de indexatie van de nog niet begonnen projecten valt een bedrag vrij van € 164.000
Gevolgen voor Reserve Onderwijshuisvesting
Wanneer in 2013 het Integraal Huisvestingplan Onderwijs grotendeels gereed zal zijn betekent dit
een structurele stijging van de kapitaallasten. In de Meerjarenbegroting wordt de stijging van de
kapitaallasten afgedekt door een hogere bijdrage uit de Reserve Onderwijshuisvesting. De reserve
Onderwijshuisvesting is hiervoor waarschijnlijk toereikend tot 2021.
Eerder is gemeld dat dit 2018 zou zijn. Door bovenstaande vrijval van kredieten stijgen de
kapitaallasten minder dan was verwacht. In 2021 valt er een jaarlijkse budgettaire ruimte van
ongeveer € 1,2 miljoen weg. Ook voor het opvangen van incidentele uitgaven (zoals tijdelijke
huisvesting) is dan geen budget meer. Naar aanleiding van de mutaties van de kredieten en de
definitieve beslissing van het rijk om de onderhoudsgelden voor het primair onderwijs te
decentraliseren kunnen de gevolgen nog nauwkeuriger worden ingeschat.

6.3

Bouwleges en kostendekkendheid

De kredietcrisis heeft vanaf 2009 een negatieve invloed gehad op de legesinkomsten van de
omgevingsvergunning (c.q. bouw-/sloopvergunningen). De terugval in de inkomsten is in de
Begroting verwerkt: tot en met 2013 is de begrote inkomst voor de leges uit de omgevingsvergunning met € 1 miljoen verlaagd. Dit betekent dat vanaf begrotingsjaar 2014 de oude
inkomstenomvang weer is begroot.
Het is echter de vraag of, mede gezien de macro-economische ontwikkelingen, het oude niveau
(€ 3,4 miljoen aan legesinkomsten) vanaf 2014 wel realistisch is. Op basis van de
inkomstenrealisatie over 2012 zal bij de Kadernota 2014 ingeschat worden welk niveau van
inkomsten realistisch is.
Daarnaast mag het niveau van kostendekkendheid van de legesinkomsten niet boven 100%
komen. Met andere woorden: er mag geen winst worden gemaakt op vergunningverlening. Door
verbeterd inzicht in de kostentoerekening van vergunningverlening is duidelijk dat het oude niveau
van inkomsten leidt tot een kostendekkendheid boven 100%.
Beide ontwikkelingen leiden tot de voorlopige conclusie dat de legesinkomsten structureel in
evenwicht moeten worden gebracht met de te maken kosten voor vergunningverlening. Bij de
kadernota 2014 zal inzicht worden geboden in het meerjarenperspectief van kostendekkendheid en
zal indien nodig een voorstel worden ingediend om het evenwicht te herstellen. Hiertoe zal bij de
actualisatie van de legesverordening voor 2013 de systematiek van kostentoerekening van
vergunningverlening verder worden verbeterd. De actualisatie maakt het mogelijk het percentage
kostendekkendheid preciezer vast te stellen en daarmee dus de benodigde intensivering.

6.4

Programma Duurzaamheid

Eén van de belangrijke transities van het huidige college is Duurzaamheid. Langs de lijnen van de
portfolio duurzaamheid, vastgesteld in college en raad, wordt gewerkt aan de realisatie van een
viertal speerpuntprojecten en wordt duurzaamheid in de breedte bevorderd. Voor deze uitvoering
zijn eerder middelen gereserveerd, die vooralsnog de uitvoering van de speerpunten mogelijk
maken. Voor 2013 wordt dan ook geen kadernotavoorstel ingediend.
Inmiddels is echter bekend geworden dat HVC, een belangrijke partner in programma
Duurzaamheid, niet langer als vanzelfsprekend ambities van haar aandeelhouders op het gebied
van duurzame energieproductie kan verwezenlijken, zonder daarbij belanghebbende partijen om
kapitaal en/of garanties te vragen. HVC bereidt dan ook een voorstel tot principebesluitvorming
voor ten behoeve van de AvA in juni 2012. Daarna kan zij mogelijk financiële steun aan haar
aandeelhouders vragen.
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Duurzaamheidsprojecten kennen vanaf initiatief tot en met realisatie een lange doorlooptijd.
Hoeveel middelen hiermee uiteindelijk gemoeid kunnen zijn is nu nog lastig in te schatten, maar
we menen er goed aan te doen om reeds nu aan te geven dat de (incidentele) middelenbehoefte
vanaf 2014 substantieel kan zijn. Het is mogelijk dat de gemeenteraad hierover begin 2013
voorstellen gedaan gaan worden, mits er naar ons oordeel sprake is van verantwoorde keuzes en
risico’s. Om deze reden maken wij er in deze Kadernota alvast melding van. Risicospreiding, zoals
bijvoorbeeld het met of zelfs geheel door andere partijen exploiteren en financieren, kan daarbij
ook een optie zijn.

6.5

Nieuwe Dordtse Biesbosch

Het Parkschap Nationaal Park de Biesbosch/compartiment Holland is beoogd beheerder van de
intensieve recreatie in de Nieuwe Dordtse Biesbosch (NDB). Deze afspraak kent zijn oorsprong in
Het Raamplan Eiland van Dordrecht 2006; op 4 juli 2006 heeft de raad dit raamplan vastgesteld als
afsprakenkader voor het Strategisch Groenproject Eiland van Dordrecht, zoals de NDB voorheen
werd genoemd. In het raamplan is aangegeven dat het schap circa 154-162 ha zou gaan beheren
en dat dit leidt tot ‘extra beheerkosten voor het recreatieschap de Hollandse Biesbosch vanwege
uitbreiding van het areaal’. Het beheer van de intensieve recreatie is daarmee in het raamplan
geadresseerd; een raming van de kosten en daarmee samenhangende kostendekking was op dat
moment niet mogelijk: ‘de extra kosten voor Dordrecht in het beheer aan het recreatieschap
worden voorlopig op pm gesteld’.
Als gevolg van rijksbezuinigingen zullen de oorspronkelijke plannen ten aanzien van de Nieuwe
Dordtse Biesbosch gewijzigd worden uitgevoerd. In dit verband is in september 2011 een bod aan
de provincie Zuid-Holland gedaan over de uitvoering van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Met het
bod wordt het minimaal noodzakelijke deel van het project gerealiseerd om de doelstellingen van
gemeente, provincie en waterschap (vergroten recreatiemogelijkheden, verbinden Dordtse en
Sliedrechtse Biesbosch en een duurzaam watersysteem) te behalen.
Het voorstel in het bod is dat het totale project wordt afgeslankt van 777 hectare naar 560 hectare.
Over de gewijzigde inrichting van het gebied hebben onderhandelingen plaatsgevonden met de
provincie Zuid-Holland.
De stand van de onderhandelingen (medio april 2012) inzake het beheer is dat 150ha beheerd zal
gaan worden door het Parkschap (44ha intensieve recreatie (zwemplas) en 106 ha extensieve
recreatie). De verwachting is dat in mei 2012 formele schriftelijke bevestiging volgt van de
provincie. Daarna zal de uitkomst van de onderhandeling vertaald moeten worden in het
inrichtingsplan NDB, inclusief planning van op te leveren gebieden in de komende jaren.
De verwachting is dat dit plan en tijdschema rond de zomer klaar zal zijn. Dan bestaat ook het
beeld van de door het Parkschap te beheren gebieden (beheerkosten; structureel) en de inzet als
toekomstig beheerder bij de uitwerking van de inrichting (voorbereidingskosten; incidenteel).
De kosten zullen dan mogelijk bij de Begroting 2013 verwerkt kunnen worden.

6.6

Verplaatsing NS-Station Zuid

In het Politiek Akkoord is de bouw van een nieuw NS-station op het Leerpark én het verplaatsen
van NS-station Dordrecht Zuid naar de Copernicusweg genoemd. In de begroting 2011 is ten
behoeve van onderzoek voor 2012 éénmalig € 50.000 beschikbaar gesteld. Inmiddels wordt
duidelijk dat de bouw van een nieuw NS-station op het Leerpark op korte termijn niet realistisch is.
Een verplaatsing van station Zuid naar de Copernicusweg lijkt wel haalbaar; NS gelooft in het nut
en noodzaak van een verplaatsing van het station. In 2012 wordt met ProRail het proces tot
realisatie verder uitgelijnd. Bij de Kadernota 2014 zal meer inzicht zijn in de omvang van (het
Dordtse aandeel) in de investeringssom. De daadwerkelijke realisatie zal waarschijnlijk medio 2016
kunnen plaatsvinden.
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6.7

Vermindering Politieke Ambtsdragers

Eén van de voornemens van het (gevallen) kabinet is om het aantal politieke ambtsdragers terug
te brengen. Dit voornemen leidt tot een forse structurele uitname uit het gemeentefonds vanaf
2015. De gedachte hierbij is dat kostenbesparing als gevolg van reductie van het aantal raads- en
collegeleden en gelijktijdige reductie van de omvang van de griffie en ondersteuning van het
college deze uitname kan compenseren. Voor Dordrecht is deze uitname geschat op € 900.000.
Wanneer het kabinetsvoornemen wordt omgezet in wettelijke regelgeving, dient bezien te worden
hoe deze taakstelling exact kan worden ingevuld. Onlangs heeft de VNG middels een brief bezwaar
gemaakt tegen deze voorgenomen korting. Wij zullen op dit onderwerp terugkomen bij de
Kadernota 2014.

6.8

Instellen Bestemmingsreserve Frictiekosten

We willen een reserve vormen voor de frictiekosten die we verwachten bij de uitvoering van de
extensiveringen en de Brede Doorlichting. De reserve is incidenteel van aard en dient voor het
opvangen van incidentele uitgaven voor:
•
Personele frictie; door de extensiveringen en Brede Doorlichting moet onze organisatie de
komende jaren met ruim 100 fte krimpen. We verwachten dat in dezelfde periode door
pensionering en verloop ongeveer 200 fte de organisatie zullen verlaten. De vergelijking
levert in principe voldoende mogelijkheden tot krimp, de uitdaging zit in het realiseren van
een kwalitatieve match. Hiervoor zullen kosten worden gemaakt voor tijdelijke
overbrugging schaalverschillen, omscholing en begeleiding gericht op interne en externe
uitstroom en specifieke gevallen van vervroegde uittreding.
•
Implementatiekosten (c.q. projectkosten) voor de laatste business cases van de Brede
Doorlichting in fase 5
•
Vertraging bij de realisatie van besparingen in 2012 en verder uit de extensiveringen en
Brede Doorlichting
De beoogde reserve kan worden gevuld vanuit de frictiekosten die in de Begroting 2012 zijn
opgenomen én de reeds begrote implementatiekosten Brede Doorlichting. Hierdoor hoeven er naar
inschatting geen additionele middelen beschikbaar gesteld te worden om de verwachte frictie op te
vangen.

6.9

Instellen Bestemmingsreserve Digitaal Dossier JGZ

Het gebruik van een digitaal dossier jeugdgezondheidszorg (DDJGZ) is wettelijk verplicht met
ingang van 1 juli 2010. Zoals bekend wordt het DDJGZ pas geïmplementeerd, nadat de GGD –
naar verwachting in juli 2012 - de jeugdgezondheidszorg van 5-19 jarigen heeft overgedragen naar
Rivas/Careyn. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de implementatie van een DDJGZ en
geven Rivas/Careyn opdracht om dit te realiseren.
Dordrecht heeft de – via het gemeentefonds sinds 2008 ter beschikking gestelde - middelen voor
DDJGZ jaarlijks via Technische Resultaatsbestemming overgeheveld naar het volgende jaar, in
afwachting van de implementatie van een DDJGZ. Er is nog geen volledige zekerheid over de
exacte datum van implementatie enerzijds en het betaalritme anderzijds.
Om te voorkomen dat we de komende jaren de gespaarde middelen steeds via Technische
Resultaatsbestemming blijven overhevelen, stellen wij u voor om voor de aanschaf, implementatie
en exploitatie van DDJGZ een bestemmingsreserve te vormen. Van 2008 t/m 2011 is reeds
€ 417.000 gespaard. Wij stellen voor dit bedrag aan de reserve toe te voegen. Daarnaast stellen
wij voor om de voor 2012 t/m 2015 voor DDJGZ begrote exploitatiebudgetten ad € 606.000
jaarlijks aan de reserve toe te voegen, waardoor de maximale omvang van de reserve € 1.023.000
zal bedragen. Dit is conform de huidige raming van Rivas/Careyn.
De onttrekkingen aan de reserve zullen gelijke tred houden met de facturen van de GGD inzake het
DDJGZ, voor zover de middelen in de reserve dat toelaten.
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6.10

Claims civiele werken en Sportboulevard

Wij verwachten vanaf volgend jaar te moeten bijdragen aan het herstel van civiele werken,
waaraan schade is ontstaan. Daarnaast verwachten wij dat een aantal juridische claims, verbonden
aan civiele werken, ten dele worden gehonoreerd. Uit oogpunt van nog lopende onderhandelingen
kunnen wij deze hier niet specificeren. Hoewel deels rekening is gehouden met een aantal posten
in Naris (en dus in het weerstandsvermogen), zal het beslag op de gemeentelijke middelen fors
zijn. Indicatief gaat het om een bedrag van € 2 à 3 miljoen.
Tevens verwachten we in 2012/2013 te moeten bijdragen aan het invullen van aanvullende eisen
en het oplossen van tekortkomingen, bouwkundig en installatietechnisch van aard, in de
Sportboulevard. De concrete aanvullende eisen en tekortkomingen met bijbehorende bedragen,
urgentieniveau en risicokansen worden op dit moment geïnventariseerd en door derden getaxeerd.
De uiteindelijke aanpak en financiële dekking zijn afhankelijk van eventuele aansprakelijkheid naar
derden en de relatie met het meerjarig onderhoud. Daar waar een aanvullende investering of
eenmalige bijdrage wordt gevraagd, wordt dit in een bestuursrapportage gemeld. Daar waar
urgent, wordt direct actie ondernomen. Daarnaast verwachten wij dat met ingang van 2013
invulling moet worden gegeven aan de contractueel met de exploitant Optisport overeengekomen
compensatie van de energielasten. Hoewel deels rekening is gehouden met een aantal posten in
Naris (en dus in het weerstandsvermogen), sluiten we aan aanvullend beslag op gemeentelijke
middelen niet uit.

6.11

Subsidieplafonds 2013

In bijlage 2 is het overzicht subsidieplafonds 2013 ter vaststelling opgenomen. Elk jaar dient u
voorafgaande aan het subsidiejaar voor 15 juli op grond van gemeentelijke nadere regels diverse
subsidieplafonds met eventuele verdeelregels vast te stellen. Voor evenementen dienen bovendien
de maximale bedragen per soort evenement (status van het evenement) te worden vastgelegd.
Het vaststellen van een subsidieplafond is noodzakelijk om aanvragen te kunnen afwijzen wanneer
het plafond bereikt is en is bedoeld om “open einde”-regelingen te voorkomen.
In de regel is het uitgangspunt voor de plafonds voor het nieuwe jaar: de plafonds van het
voorafgaande jaar vermeerderd met de prijsindex van deze Kadernota. De plafonds worden
vastgesteld onder voorbehoud van goedkeuring van de Begroting 2013 door de gemeenteraad.

Beslispunt 8: Financiële ontwikkelingen
a. Het vormen van een bestemmingsreserve Frictiekosten uit het huidige frictiebudget (Begroting
2012) en het implementatiebudget Brede Doorlichting voor het opvangen van gerelateerde
incidentele uitgaven voor personele frictie, implementatie en vertraging.
b. Het per 2012 instellen van een bestemmingsreserve Digitaal Dossier JGZ.
c. Het vaststellen en bekendmaken van de gemeentelijke subsidieplafonds conform bijlage 2.
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Bijlage 1:
Formats Intensiveringen

Kadernota 2013

31

Kadernota 2013

32

Format intensivering Kadernota 2013
Titel intensivering:
Portefeuillehouder:

Nr: 1

Nationaal Onderwijsmuseum in gebouw De Holland
J. Mos en E. van de Burgt en P.H. Sleeking

Onderwerp:
Nationaal Onderwijsmuseum gebouw De Holland.
Begrotingsprogramma:
Programma Economie en Cultuur.
Productnummer en omschrijving:
029 Culturele Subsidies.
Beoogd resultaat:


Het Nationaal Onderwijsmuseum (NOM) vestigt zich in Dordrecht in gebouw De Holland.



Het NOM zal een deel van haar archief opslaan in het Stadsdepot.



Tijdens de verbouwing van De Holland neemt het NOM tijdelijk haar intrek in Nieuwe Haven 26.

Omschrijving activiteiten:
Op 22 december 2011 hebben de gemeente Dordrecht en het Nationaal Onderwijsmuseum een
intentieverklaring ondertekend, waarin wordt voorgesteld dat het NOM zich definitief vestigt in Dordrecht,
gebouw De Holland. Het museum dient uiterlijk 1 juli 2012 de huidige locatie in Rotterdam te verlaten. Omdat
gebouw De Holland dan nog niet gebruiksklaar is, neemt het museum tijdelijk, per 1 mei 2012, haar intrek in
Nieuwe Haven 26 in Dordrecht. Het Onderwijsmuseum zal een deel van het archief onderbrengen in het
Stadsdepot. De opening van het NOM in gebouw De Holland is vooralsnog voorzien op 1 september 2014.
Jaarlijkse subsidie NOM
Het Nationaal Onderwijsmuseum genereert inkomsten uit kaartverkoop, sponsoring, giften, horeca,
museumwinkel etc. Daar staan kosten tegenover voor personeel, inrichting, huur van gebouw en depotruimte,
gebruikerslasten, etc. Het exploiteren van een museum en publieksactiviteiten kan echter niet zonder subsidie
van het rijk en de gemeente. Overeengekomen is dat de gemeente een jaarlijkse subsidie van circa € 300.000
verstrekt onder nader uit te werken voorwaarden. Hiervan kan € 200.000 gedekt worden uit de
cultuurbegroting (o.a. vanuit het per 2015 vrijvallende budget van de gemeentelijke cultuurintendant),
waardoor een bedrag van € 100.000 resteert dat ten laste van stadsmiddelen zal komen. Er zullen o.a.
specifieke prestatieafspraken met het museum gemaakt worden die betrekking hebben op de
(programmatische) verbinding met het lokale en regionale cultuur- en onderwijsveld en de verbinding met de
stad en de Drechtsteden en haar inwoners.
Aanloopsubsidie NOM
In de aanloop naar de opening en exploitatie van het museum in De Holland heeft het Nationaal
Onderwijsmuseum zich al per 1 mei 2012 in Dordrecht gevestigd. Aan de Nieuwe Haven 26 worden geen
grootschalige publieksactiviteiten georganiseerd maar wordt wel de collectie op orde gebracht en er zullen met
regelmaat activiteiten zijn. De jaarlijkse subsidie voor de periode van beperkte activiteiten is overeengekomen
op € 100.000 per jaar. De subsidie voor 2012 zal worden opgenomen in de bestuursrapportage 2012.
Overzicht kosten:
2012

2013

2014

2015

2016

€ 75.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000
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Nota Bene
De gemeente Rotterdam subsidieerde het museum met € 640.000 per jaar: € 235.000 voor onderhoud en
lasten van het gebouw en € 405.000 voor exploitatie en activiteiten. In november 2010 is besloten dit af te
bouwen tot nul in 2015. Met het vertrek uit Rotterdam is deze gemeentelijke subsidie inmiddels beëindigd.
De subsidie van het ministerie van OCW aan het NOM bedroeg voor de bezuinigingen € 750.000 per jaar. Na de
voorgenomen subsidieafbouw tot nul in 2015 door Rotterdam wenste de minister de subsidie te verlagen tot
€ 375.000. Zij wilde het museum niet laten verdwijnen maar zag door de economische omstandigheden geen
andere mogelijkheid dan de subsidie te halveren.
De minister van OCW heeft, nadat bekend is geworden dat het museum verhuist naar Dordrecht en dat de
gemeente Dordrecht bereid is de huisvesting van het museum en de collectie te regelen, besloten de korting op
de subsidie aan het museum te herzien en de jaarlijkse subsidie vast te stellen op € 550.000. Er is sprake van
een subsidie die jaarlijks wordt verstrekt na indiening van een jaarplan met activiteiten. Dit is in lijn met de
subsidieverstrekking zoals die door de directie onderwijs op het ministerie wordt gehanteerd.
Het ministerie heeft het museum gevraagd om naast het jaarplan een meerjarenbegroting en
museumplan/concept in te dienen voor de komende vier jaar. Dit loopt in lijn met de subsidiesystematiek voor
de via het cultuurplan gesubsidieerde instellingen. De intentie van het ministerie is het museum een meerjarig
perspectief te bieden. Dat zal echter niet langer dan vier jaar zijn.
Recent heeft de staatsecretaris van OCW de beheersovereenkomsten van de musea met een Rijkscollectie
opgezegd omdat hij over vier jaar een brede stelselwijziging wil doorvoeren. Dat betekent dat de musea die een
Rijkscollectie in beheer hebben, geen van allen meer een langjarig perspectief hebben. In het licht van de
herziening van het museumbestel is het niet goed denkbaar dat de minister een langjarig perspectief (langer
dan vier jaar) voor het Onderwijsmuseum in het vooruitzicht stelt. Hoewel het NOM niet onder de C van OCW
valt, maar de subsidie via de O wordt verstrekt, wordt het museum in een aantal opzichten toch langs de
museumlat van de rijksgesubsidieerde musea gelegd.
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Format intensivering Kadernota 2013
Titel intensivering:
Portefeuillehouder:

Nr: 2

Zwembad de Dubbel
H.P.A. Wagemakers

Onderwerp:
Zwembad De Dubbel.
Begrotingsprogramma:
Programma Sport en Recreatie.
Productnummer en omschrijving:
044 Recreatie.
Beoogd resultaat:
In stand houden van Zwembad De Dubbel voor een periode van 5 jaar (2013-2017).
Omschrijving activiteiten:
Aanleiding
In het jaar 2006 heeft de raad besloten om zwembad De Dubbel open te houden tot en met 2012 door jaarlijks
subsidie te verstrekken als bijdrage in de exploitatie en groot onderhoud. In het Politiek Akkoord 2010-2014 is
opgenomen om zwembad De Dubbel na 2012 open te houden. In juni 2011 heeft het college informeel de
wens uitgesproken zwembad De Dubbel na 2012 nog open te houden voor 5 jaar. In de begroting is vanaf
2013 geen dekking meer voor onderhoudskosten (welke de komende 5 jaar noodzakelijk zijn gelet op
veiligheid en wetgeving).
Sobere financiering
De onderhoudskosten worden gesubsidieerd sec op basis van wettelijke en veiligheidstechnische vereisten.
Daarnaast is een kleine aanvullende bijdrage in de exploitatie noodzakelijk, gelet op de gemeentelijke
begroting.
De verwachting is dat de bevolkingsomvang van Dordrecht de komende vijf jaar afneemt. Daarnaast zullen
gemeenten in de omgeving nieuwe zwembaden gaan bouwen (Papendrecht en Alblasserdam) en bestaande
zwembaden wellicht vernieuwen. Deze factoren (naast het Politiek Akkoord) maken dat vijf jaar de gewenste
termijn is om de Dubbel open te houden. Een keuze voor een periode van tien jaar is niet gewenst, gelet op de
hoge investering voor onderhoud (voor 2013 ongeveer € 550.000 euro) in relatie tot de verwachting van de
daling van de vraag en zwembadconfiguratie in Dordrecht en omgeving.
Gemeentelijke financiering tot en met 2012
De gemeentelijke subsidie voor onderhoud loopt tot en met 2012 (gemiddeld € 70.000 per jaar). De stichting
ontvangt daarnaast jaarlijks € 83.153 subsidie voor exploitatie.
Het totale subsidiebedrag betreft ongeveer 40% van de totale begroting van de stichting. De overige
inkomsten behaalt de stichting hoofdzakelijk uit zwemlesactiviteiten en recreatief zwemmen (abonnementen en
losse kaartjes). De stichting heeft geen noemenswaardig reserves. De afgelopen maanden is samen met de
stichting gekeken naar de activiteiten en financiële mogelijkheden in de toekomst. De inkomsten van het
buitenbad verhogen is weersafhankelijk. Uit de tussenevaluatie van het bedrijfsplan (in 2009) kwam al naar
voren dat stapsgewijs een verhoging van de tarieven (abonnementen en losse kaartjes) was doorgevoerd en
dat deze nu (2012) marktconform zijn. Het binnenbad wordt ook optimaal gebruikt (hoge bezettingsgraad). De
conclusie is dat de mogelijkheid tot het verhogen van eigen inkomsten door het zwembad zeer beperkt is.
Gemeentelijke benodigde financiering tot en met 2017
De afgelopen 5 jaar zijn de noodzakelijke onderhoudskosten gesubsidieerd. Dit betreft alleen subsidiering van
onderhoudskosten om het zwembad te laten voldoen aan de eisen vanuit wetgeving en veiligheid. Deze sobere
en tevens minimale variant van subsidiering wordt voortgezet.
Middels een meerjarenonderhoudsplanning tot en met 2017 is door een extern bouwadviesbureau een
prognose gemaakt van noodzakelijke onderhoudskosten.
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Op de gemeentelijke begroting staat vanaf 2013 een jaarlijks bedrag van € 77.647 als bijdrage voor de
exploitatie. Dit houdt feitelijk een jaarlijks tekort in van € 5.506 (€ 83.153 - € 77.647). Daarnaast wordt
verwacht dat de vraag naar zwembadwater negatief wordt beïnvloed door lichte bevolkingsafname van 8%
onder kinderen. Deze afname is financieel doorvertaald en houdt in dat er € 1.200 extra subsidiering per jaar
(dus 2013 € 1.200, 2014 € 2.400, etc.) noodzakelijk is.
Toekomst zwembadconfiguratie Dordrecht
Ten behoeve van besluitvorming over de gewenste zwembadconfiguratie vanaf 2018 is onderzoek uitgevoerd1
naar de vraag naar zwemwater en het aanbod. Duidelijk is dat het in stand houden van zwembad De Dubbel
na 2018 een forse investering in onderhoud vraagt (ongeveer € 550.000 eenmalig in 2018 en € 50.000
jaarlijks vanaf 2019). Daarnaast moet rekening gehouden worden met: afname van de bevolking, verschuiving
van de vraag van afnemers, ontwikkeling van zwembaden in de directe omgeving en optimalisering
programmering van de Sportboulevard. Deze ontwikkelingen geven aanleiding om na 2018 de
zwembadconfiguratie van Dordrecht waarschijnlijk anders vorm te gaan geven. De komende maanden worden
benut om verschillende toekomstscenario’s te verkennen als opmaat voor bestuurlijke besluitvorming over de
wenselijke zwembadconfiguratie na 2018. Momenteel wordt hiervoor onderzoek verricht. Verwacht wordt dat
hierover in het derde kwartaal 2012 bestuurlijke besluitvorming plaats zal vinden.
Overzicht kosten:
Uitgaande van de wettelijke eisen wordt gekozen voor de minimale variant. Andere varianten zijn na onderzoek
niet reëel gebleken.

Onderhoudskosten
Exploitatiebijdrage
Totaal

1

2013

2014

2015

2016

2017

€ 97.932

€ 40.635

€ 31.610

€ 45.336

€ 35.202

€ 6.706

€ 7.906

€ 9.106

€ 10.306

€ 11.506

€ 104.638

€ 48.541

€ 40.716

€ 55.642

€ 46.708

Onderzoeksrapport Toekomstvisie Zwembaden gemeente Dordrecht, 2 maart 2012, MPC Consultancy
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Titel intensivering:
Portefeuillehouder:

Nr: 3

Areaaluitbreidingen
R.E.C. Reynvaan – Jansen

Onderwerp:
Areaaluitbreidingen.
Begrotingsprogramma:
Programma Leefbaarheid en Stedelijk Beheer.
Productnummer en omschrijving:
050 wegen.
051 groen.
052 openbare verlichting.
054 constructies.
056 spelen.
058 havens civiel.
062 riolering.
Beoogd resultaat:
Het in stand houden van de in 2011 gerealiseerde of in 2012 te realiseren onderhoudsniveaus van de
toegenomen arealen als gevolg van (A) stadsuitbreiding en (B) herinrichting conform de afgesproken
kwaliteiten in het handboek Kwaliteit Openbare Ruimte (KOR).
Toelichting
Aanleiding
Areaaluitbreidingen ontstaan doordat de openbare ruimte continu wordt aangepast. De kosten voor beheer en
onderhoud werden tot nu toe achteraf, als onontkoombare claim, gepresenteerd bij de Kadernota. Daarmee
waren areaaluitbreidingen beperkt voorspelbaar en/of afweegbaar. Bij de Kadernota 2012 is de wens
uitgesproken om areaaluitbreidingen zo te presenteren dat de totale claim voorspelbaar is en afzonderlijke
claims afweegbaar zijn. Transparantie over kostenontwikkeling is ook hier een belangrijk uitgangspunt. De
aanpak moet er ook toe leiden dat de stad op lange termijn op het afgesproken kwaliteitsniveau wordt
onderhouden.
Aanpak
Bij de Kadernota 2013 worden de areaaluitbreidingen in lijn met voornoemd doel gepresenteerd. De claim voor
areaaluitbreidingen is dan ook onderverdeeld in drie categorieën:
a.

Stadsuitleg
Vrijwel ieder jaar worden nieuwe woningen/gebouwen opgeleverd. In de komende jaren zijn dat
ondermeer Stadswerven, Wilgenwende, Amstelwijck en Dordtse Kil. Daarmee groeit ook de omvang van
de openbare ruimte. Tegenover de kosten voor beheer en onderhoud staan echter ook extra inkomsten
(OZB, gemeentefonds). De groei van de stad is relatief stabiel, dit uit zich in de prognose voor
ontwikkeling van kosten voor beheer en onderhoud. Deze worden ingeschat op ongeveer € 120.000 per
jaar.

b.

Herinrichting, groot onderhoud en verkeersbesluiten
Ook de bestaande stad is steeds in beweging. De openbare ruimte wordt steeds aangepast aan de manier
waarop ze wordt gebruikt. Bij herontwikkeling wordt de omliggende openbare ruimte over het algemeen
ook opnieuw ingericht. Voor nieuwe projecten wordt gestreefd naar budgettair neutrale aanpassingen van
de openbare ruimte. Wanneer dat niet haalbaar is, moet bij besluitvorming over het project vast staan wat
het effect is op de kosten voor beheer en onderhoud. De kosten voor beheer en onderhoud zijn daardoor
integraal onderdeel van de besluitvorming over het project.

c.

Wijkwensen, bewonerswensen en verbeterprojecten
Tot slot wordt de openbare ruimte ook door middel van kleinschalige projecten aangepast. Bijvoorbeeld
door verzoeken van bewoners (wijkwensen). Als dit extra kosten tot gevolg heeft, zal dat niet leiden tot
een claim voor areaaluitbreiding. In plaats daarvan wordt bijvoorbeeld een afspraak gemaakt met de
aanvrager om zelf zorg te dragen voor het beheer en onderhoud. Ook kunnen de kosten voor beheer en
onderhoud worden meegefinancierd vanuit het budget voor Wijkwensen. Dat wil zeggen: naast de kosten
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voor aanleg worden ook kosten voor beheer en onderhoud gedurende een bepaalde periode
meegefinancierd.
Omschrijving activiteiten:
a.

Areaaluitbreiding t.g.v. stadsuitleg (dekking vanuit extra OZB opbrengsten en verhoging algemene
uitkering).

b.

Areaaluitbreiding t.g.v. herinrichting, grootonderhoud en verkeersbesluiten.

c.

Areaaluitbreiding t.g.v. wijk- en bewonerswensen en verbeterprojecten.

In deze claim stellen wij voor de wijzingen als gevolg van (A) stadsuitleg en(B) herinrichting te verwerken in de
arealen van Stadsbeheer. Deze claim is gebaseerd op de nieuwe uitbreidingen vanaf 2013. De claim voor
areaaluitbreiding t.g.v. wijk- en bewonerswensen en verbeterprojecten (C) wordt intern opgelost.
Specificaties en berekening zijn te vinden in de bijlage.
In bijlage 1 is een meerjarenperspectief geschetst. Concreet betekent dit dat de Stadsuitleg (A)
areaaluitbreiding langdurig in stand blijft. Een voorlopige prognose geeft een indicatie van ca. € 120.000 per
jaar (Stadswerven, Wilgewende, Dordtse Kil, Amstelwijck). Hiertegenover staan op gemeentelijk niveau extra
opbrengsten voor OZB en algemene uitkering).
Voor wat betreft de herinrichting (B) zal er de komende periode gestuurd worden op vermindering van de
kwalitatieve en kwantitatieve uitbreidingen. Daardoor vooralsnog een afnemende prognose. Dit moet nog wel
verder uitgewerkt worden.
Overzicht kosten minimale variant met vastgestelde kwaliteit:

Areaaluitbreiding 2013

2013

2014

2015

2016

€ 269.000

€ 269.000

€ 269.000

€ 269.000
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Bijlage Areaaluitbreiding
PRODUCT

OMSCHRIJVING CLAIM

2012 Stadsuitleg (Onontkoombaar)
050

wegen

Leerpark

17.000

Dordse Kill III / Toermalijnring

75.000
92.000

051

groen

Leerpark

9.500

Dordse Kill III

9.500
19.000

056

spelen

Speelvoorziening Joop den Uijlstraat

10.000
10.000

2012 Herinrichting
051

groen

Dordtse Biesbosch

4.000
4.000

TOTAAL 2012

125.000
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Bijlage Areaaluitbreiding
PRODUCT

OMSCHRIJVING CLAIM

2013 Stadsuitleg (Onontkoombaar)
050

wegen

Leerpark 25% (4)

17.000

Stadswerven 6,7% = 1/15 deel (1)

16.000
33.000

051

groen

De Hoven resterende zaken noord en oost zijde

21.000

Leerpark 1/3 (totaal tot 2013 3/3)

9.500

Nieuweweg tennisbanen DLTC

5.500
36.000

052

ov

24 stuks Cirkoon-Carneool

1.500

4 stuks Leerpark Brandweer

300

21 stuks Fietsbrug A16

1.300

-2 stuks leerpark

-100
3.000

054

constructies

Bruggen / Fietsbrug over de Vlij

37.000
37.000

058

havens

Waterbodem en oeverconstructie locatie: Plan Tij Vlijhaven

11.000
11.000

062
(wordt niet geclaimd)

gemalen (dekking via GRP)

SW Smitshoek

2.600

VW Smitshoek

4.400

RG Ln v Kopenhagen

4.400

DRL (21 st) Drukriolering

12.000

Wilgewende

4.300

Plan Tij

4.300
32.000 GRP !
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Bijlage Areaaluitbreiding
PRODUCT

OMSCHRIJVING CLAIM

2013 Herinrichting
050

wegen

Laan der VN fase 2 (in collegevoorstel gemeld)

-34.000

Achterom/Bagijnhof (in collegevoorstel gemeld)

13.000

Admiraalsplein

4.100

Nassauweg fietsstraat (in collegevoorstel gemeld)
School Eikenlaan toegangsweg en parkeren

13.000
7.900

Rotonde Leeuwstraat en Papallelweg (in collegevoorstel gemeld)

12.000
16.000

051

groen

Draai halfverharding

1.500

Spoorpark Crabbehof

6.400

Eikenlaan School

1.200

Nassauweg (in collegevoorstel gemeld)

1.800

Achterom Bagijnhof (in collegevoorstel gemeld)

2.900

Admiraalsplein

1.000

Tuin der Herinnering (in collegevoorstel gemeld)

2.800

Laan der VN fase 2 (in collegevoorstel gemeld)

2.800

Polluxhof en Stierstraat (in collegvoorstel gemeld)

1.600
22.000

052

ov

1 stuks Hugo de Grootlaan

50

4 stuks Violenstraat

200

7 stuks Simon Vestdijk erf

400

2 stuks Eikenlaan

100

14 stuks Karel Lotsyweg Tijdelijk

800

1 stuks Waterbeekstraat 2

50

3 stuks Leeuwstraat (in colegevoorstel gemeld)

200

4 stuks Haringvlietstraat

200

20 stuks busstation (in collegevoorstel gemeld)

1.100

11 stuks Parkeerterrein Villa Augustus

600

-5 stuks Louise de Apolstraat

-300

17 stuks Kuipershaven

900

2 stuks Visbrug

100

7 stuks Draai

400

7 stuks Ternatestraat

400

20 stuks Stationgebied (in collegevoorstel gemeld)
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Bijlage Areaaluitbreiding
PRODUCT

OMSCHRIJVING CLAIM
-1 stuks MH Trompweg

-50

-1 stuks Cornelis Evertsenstraat

-50

-3 stuks Kilkade

-200
6.000

054

constructies

Geplaatste en verwijderde kleine constructies zoals hekwerken, trappen e.d.
Geplaatste en verwijderde keermuren, damwanden en duikers

18.000
5.000
23.000

056

spelen

Gouveneursplein, Bosstraat, Cruijf Court, (in collegevoorstel gemeld)

78.000

Spoorstrook en andere herinrichtingsprojecten

058

havens

78.000

Kademuur locatie: Binnenkalkhaven / Achterhakkers

4.000
4.000

TOTAAL 2013 (incl. GRP dekking)

301.000
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Bijlage Areaaluitbreiding

BUREAU

PRODUCT

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING CLAIM

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stadsuitleg (Onontkoombaar)
WOW

050

wegen

Stadsuitleg

92.000

33.000

GRAMS

051

groen

Stadsuitleg

19.000

36.000

ETC

052

ov

Stadsuitleg

0

3.000

ETC

054

constructies

Stadsuitleg

0

37.000

GRAMS

056

spelen

Stadsuitleg

10.000

0

ETC

058

havens

Stadsuitleg

0

11.000

ETC

062

gemalen

Stadsuitleg € 32.000 via GRP

0

0

120.000 prognose(120000) prognose(120000)prognose(120000) prognose(120000) prognose(120000)

121.000
Herinrichting
WOW

050

wegen

Herinrichting

0

16.000

GRAMS

051

groen

Herinrichting

4.000

22.000

ETC

052

ov

Herinrichting

0

6.000

ETC

054

constructies

Herinrichting

0

23.000

GRAMS

056

spelen

Herinrichting

0

78.000

ETC

058

havens

Herinrichting

0

4.000

4.000

149.000 prognose(100000) prognose(50000) prognose (0)

prognose (0)

prognose (0)

intern

intern

Wijk / bewonerswensen (nullijn / prestatieafspraak)
GRAMS

051

groen

Wijkwensen

0

0

ETC
GRAMS

052

ov

Wijkwensen

0

0

056

spelen

Wijkwensen

0

Wordt intern opgelost

intern

0

intern

intern

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

269.000

269.000

269.000

269.000

269.000

269.000

prognose (220000)

125.000
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intern

125.000

prognose 2014
prognose 2015
prognose 2016
enz.
TOTAAL STADSUITLEG EN HERINRICHTING (excl. Wijkwensen en GRP dekking):

intern

394.000

394.000

prognose (220000)

prognose (220000)

prognose (220000)

prognose (220000)

prognose (170000)

prognose (170000)

prognose (170000)

prognose (170000)

prognose (120000)

prognose (120000)

prognose (120000)

394.000

394.000

394.000

394.000
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Nr: 4

Dekking IP&A projectenportfolio
P.H. Sleeking

Onderwerp:
Dekking IP&A projectenportfolio.
Begrotingsprogramma:
Programma Bestuur en Samenwerking.
Productnummer en omschrijving:
107 Bestuur.
Beoogd resultaat:
Realisatie van alle projecten uit het ‘Regionale projectportfolio’ 2012, 2013, 2014, 2015 e.v.:
•

voldoen aan wettelijke verplichtingen;

•

de basisregistraties ontsluiten zorgt voor meer gemak voor onze klanten: eenmalige registratie,
meervoudig gebruik;

•

E-herkenning: ook gemak voor de klant en mogelijkheid tot kostenreductie gemeente.

Omschrijving activiteiten:
De Rijksoverheid hecht veel aan de digitale dienstverlening van de overheid. “Digitalisering van dienstverlening
en processen met behulp van de bouwstenen van het NUP1 is goedkoper, kan met minder mensen en draagt zo
bij aan de compacte overheid.” Op dit moment ligt het zwaartepunt bij de basisregistraties (zoals GBA, BAG,
BGT, BRO etc.) en het zogeheten zaakgericht werken.
In de Drechtsteden werken we op het gebied van IP&A2 nauw samen. Dit doen we o.a. omdat het invoeren van
de digitale dienstverlening en ‘Elektronische Overheid’ een ingrijpend en complex traject is. Het is noodzakelijk
gegevens te uniformeren en te standaardiseren, onze werkprocessen aan te passen en te digitaliseren en aan
te sluiten op landelijke basisvoorzieningen zoals Basisregistraties.
Bovendien biedt de regionale samenwerking schaalvoordelen in termen van minder meerkosten dan wanneer
we als Dordrecht deze opgaven alleen zouden oppakken.
Met IP&A 1 is er binnen Dordrecht en de Drechtsteden een mooie basis gelegd voor de E-overheid3. Maar
hiermee is het werk aan de volledige invoering van de E-overheid niet klaar. Het gaat hierbij tenslotte om een
ingrijpende verandering die meerjarige effecten heeft. Bovendien heeft de Rijksoverheid de afgelopen periode
enkele nieuwe wettelijk verplichte basisregistraties en NUP bouwstenen ontwikkeld. Ook is er binnen onze
gemeente veel aandacht voor ketensamenwerking en processturing en geeft het hele doorlichtingtraject extra
aandacht aan efficiency van onze bedrijfsvoering.
In 2011 is de opzet van het IP&A herijkt; de projectuitvoering zal voornamelijk door eigen mensen in het
netwerk worden gerealiseerd. En we werken voortaan met regionale jaarplannen (de Regionale
projectenportfolio) die gelijktijdig met de P&C cyclus worden uitgewerkt en samen met alle regionale partners
worden bepaald. De concrete inhoud van het plan voor 2013 is nog niet bekend.
De IP&A projectplannen bouwen voort op de basis van IP&A 1 en kennen 3 thema’s:
•

Invoering landelijke vereisten: het invoeren van nieuwe wetgeving en tijdig voldoen aan de NUP
verplichtingen;

•

Verbetering van de dienstverlening;

•

Versterking van de bedrijfsvoering.

Bij de uitwerking van de projectplannen is regionaal uitgegaan van het principe van ‘snelle volger’ en een per
gemeente gereserveerd bedrag van 6,50 per inwoner. Alleen binnen Dordrecht is de huidige dekking
1

NUP = Nationaal Uitvoerings Programma; een soort ‘contract’ tussen gemeenten, het rijk, provincies en andere
overheidsinstellingen, om gezamenlijk de E-Overheid in te voeren
2
IP&A staat voor informatie processen en automatisering. Dit is de verzamelnaam waaronder we regionale projecten uitvoeren.
3
Uit: Realisatieplan e-gemeente Dordrecht – een onderzoek naar de realisatie van de e-gemeente in Dordrecht door Egem-i.
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onvoldoende om alle projecten 2012 e.v. uit te voeren. In 2012 is er op dit moment o.a. onvoldoende budget
voor:
•

Digitaal archief;

•

Doorontwikkeling zaakgericht werken (generieke digitale processen zijn belangrijk als basis voor regionale
proeftuin dienstverlening en doorlichtingtrajecten);

•

E-Herkenning regelt dat bedrijven zich digitaal kunnen identificeren wanneer ze elektronisch zaken regelen
met de overheid.

Onze gemeente heeft in het verleden gekozen om slechts een deel van het gereserveerde bedrag van 6,50 per
inwoner in de begroting vast te leggen. Het was de bedoeling om per project de dekking apart via een
businesscase te organiseren. In praktijk blijkt dit een lastige, inefficiënte werkwijze te zijn. Voor niet alle
wettelijke verplichtingen is het makkelijk inzichtelijk te maken welke baten er te verwachten zijn, waardoor de
werkwijze op regionaal niveau een belemmering op de uitvoering vormt. Hierom stellen we voor de geheel
benodigde IP&A-budgetten alsnog in de begroting te dekken.
Hierbij moet worden opgemerkt dat de daadwerkelijke uitvoering van een project pas zal plaatsvinden na
goedkeuring van een plan van aanpak en een businesscase.
Een mogelijke dekkingsbron voor het vraagstuk betreft het inzetten van de middelen van de kasschuif.
Gemeenten moeten de invoering van de NUP bouwstenen en overige wettelijke verplichtingen zelf betalen
omdat het Rijk ervan uitgaat dat zij uiteindelijk de vruchten plukken van de digitalisering. Om dit mogelijk te
maken, heeft het Rijk een ‘kasschuif’ ingesteld, een vorm van voorfinanciering waarmee de gemeenten de
kosten pas voelen op het moment dat zij de baten ervaren. In dit kader is voor 2011 tot en met 2014 jaarlijks
€ 175.000 via het gemeentefonds beschikbaar.
Wij stellen voor de kasschuifmiddelen ter dekking van IP&A in te zetten.
Overzicht kosten:
Na benutting van de kasschuifmiddelen is onderstaande dekking nog noodzakelijk (voor 2012 resteert een zeer
beperkt dekkingstekort, dat onderdeel zal zijn van het jaarrekeningresultaat 2012).

Benodigd budget
Dekking huidige begroting
Voorstel inzet Kasschuif

2012

2013

2014

2015

2016

€ 767.000

€ 767.000

€ 767.000

€ 767.000

€ 767.000

€ 405.103

€ 405.103

€ 405.103

€ 405.103

€ 405.103

€ 175.000 (2011)

€ 175.000

€ 175.000

-

-

€ 186.897

€ 186.897

€ 361.897

€ 361.897

€ 175.000 (2012)
Verschil

€ 11.897
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Format intensivering Kadernota 2013
Titel intensivering:
Portefeuillehouder:

Nr: 5

Restauratie gebouw De Holland
J. Mos en E. van de Burgt en P.H. Sleeking

Onderwerp:
Restauratie gebouw De Holland.
Begrotingsprogramma:
Programma Economie en Cultuur.
Programma Algemene Dekkingsmiddelen.
Productnummer en omschrijving:
Nog te bepalen.
Beoogd resultaat:
•

Gebouw De Holland wordt gerestaureerd en gevuld met een passende functie.

•

Het Nationaal Onderwijsmuseum (NOM) vestigt zich in Dordrecht in De Holland.

Omschrijving activiteiten:
Op 22 december 2011 hebben de gemeente Dordrecht en het Nationaal Onderwijsmuseum een
intentieverklaring ondertekend, waarin wordt voorgesteld dat het NOM zich definitief vestigt in gebouw De
Holland.
Boekwaarde
De gemeente heeft in 2008 het gebouw de Holland verworven met een boekwaarde per 31-12-2011 van € 2,32
miljoen. Vanaf die datum tot aan 31-12-2011 is aan plankosten en rentelasten € 1,2 miljoen aan kosten
gemaakt. Daarnaast heeft u als raad een krediet van € 125.000 ter beschikking gesteld voor
onderhoudswerkzaamheden en onderzoek. Nu er zicht is op een eindgebruiker in de vorm van het NOM is, na
overleg met de accountant, de boekwaarde van De Holland overgedragen van het Grondbedrijf naar het
Vastgoedbedrijf. Omdat het Vastgoedbedrijf geen plankosten en rente mag activeren zijn deze kosten, voordat
het pand werd overgedragen, nog ten laste gebracht van de algemene reserve van het Grondbedrijf.
Ten laste van de algemene reserve Grondbedrijf is voordat het pand werd overgedragen aan het
Vastgoedbedrijf rekening gehouden met het afdekken van een verliesgevende exploitatie van € 2 miljoen. Als
hierop in mindering wordt gebracht het eerder genomen deel van de boekwaarde van € 1,2 miljoen voor rente
en plankosten en het krediet van € 125.000, resteert een bedrag van € 675.000. Dit zou ingezet kunnen
worden ter gedeeltelijke dekking van de onrendabele top die ontstaat bij verhuur van De Holland aan het NOM
na restauratie. Wel zal de raad hierover expliciet moeten besluiten omdat dit ten koste gaat van de
vermogenspositie en het weerstandsvermogen van het Grondbedrijf.
De weerstandsratio Grondbedrijf wordt hiermee negatief beïnvloed. Als rekening gehouden wordt met
aanvullende dekking van € 675.000 uit de algemene reserve Grondbedrijf, resteert een te dekken boekwaarde
van € 1.650.000.
Exploitatieberekening
De Holland zou, na restauratie, te verhuren zijn als kantoorgebouw met een marktconforme huurwaarde van
circa € 130,- per m2 per jaar. Voor een bestemming als museum is die huur echter niet marktconform. Dan
dient aan een huur van € 90,- per m2 per jaar gedacht te worden. Met een oppervlak van 2.600 m2 komt de
jaarhuur dan op € 234.000. Met deze jaarhuur kan het Vastgoedbedrijf naast de vaste lasten, onderhoud,
belastingen, etc. een investering van € 3.160.000 doen. Gezien de hierboven genoemde boekwaarde van
€ 1.650.000 blijft er dan vanuit de exploitatie nog een investering in de restauratie mogelijk van € 1.510.000.
Restauratie – maximale variant
Gebouw De Holland wordt doelmatig en duurzaam casco gerestaureerd en is toegankelijk voor mindervaliden.
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De kosten om het pand in oude staat en ‘Van Ravesteyn-proof’ te restaureren worden geschat op € 6,5 miljoen
(excl. BTW1). Alleen in deze variant kan bekeken worden of ook herstel beeldenpartij boven intree en opbouw
van de voormalige schoorsteen mogelijk is.
Restauratie – gemiddelde variant
Een minder dure variant is om het in de sfeer van architect Van Ravesteyn te restaureren. De berekening van
deze variant is gebaseerd op een grove kostenraming. Zie onderstaand verdere uitgangspunten. Het
bijbehorende indicatieve investeringsbedrag komt neer op € 5,5 miljoen.
Restauratie – minimale variant
Er is een nog minder dure, zeg maar ronduit minimale variant. In deze uitgeklede variant is een aantal
investeringen als een lift, de entree, de daklichten, de kozijnen en de tochtsluis geschrapt. Het bijbehorende
indicatieve investeringsbedrag komt neer op € 4,5 miljoen.
Overzicht kosten:
Maximaal

Gemiddeld

Minimaal

Boekwaarde (na extra bijdrage € 675.000 uit reserve GB)

€ 1.650.000

€ 1.650.000

€ 1.650.000

Restauratiekosten

€ 6.500.000

€ 5.500.000

€ 4.500.000

Stichtingskosten (boekwaarde plus restauratiekosten)

€ 8.150.000

€ 7.150.000

€ 6.150.000

Eenmalige kosten

Investering vanuit toekomstige huur
Onrendabele top (stichtingskosten/ boekwaarde)

€ 3.160.000

€ 3.160.000

€ 3.160.000

€ 4.990.000

€ 3.990.000

€ 2.990.000

Uitgangspunten berekeningen:
•

2600 m2 BVO;

•

grondwaarde € 700.000;

•

BTW lasten zijn volledig aftrekbaar;

•

veronderstelde restwaarde kantoorbenadering 50% van WOZ-waarde;

•

WOZ-waarde is gerelateerd aan de marktwaarde;

•

verdeling afschrijving casco/installaties: 75%/25%;

•

benodigde netto m2 onderwijsmuseum volgens PvE: 2050 m2;

•

sloop aanbouw à 1000 m2;

•

verhuurperiode 10 + 10 jaar;

•

geen sprake van asbest;

•

geen sprake van bodemsanering;

•

geen sprake van noodzakelijk funderingherstel.

Mate van afwerking:
•

casco, geen afwerking gebruik museum, geen inventaris;

•

geen aanbouw voor horeca e.d.;

•

exclusief duurzaamheidinvesteringen, die verdient NOM nl terug in de energielasten.

Mogelijkheid ontwikkelen/overdragen derde partij
In het raadsvoorstel CULT/701281 is gevraagd naar de mogelijkheden en effecten als een derde partij het
Onderwijsmuseum zou ontwikkelen. Er hebben inmiddels verkennende gesprekken plaatsgevonden met BOEi,
Hendrick de Keyser en Stadsherstel Drechtsteden. Stadsherstel heeft voorzichtig aangegeven interesse te
hebben in koop na renovatie, maar het is te prematuur om de mogelijke effecten mee te nemen in deze
berekeningen. Gesproken is overigens over een bruto aanvangsrendement van 6% en een onrendabele top van
€ 1 miljoen. Beiden zouden een verlichting van de hiervoor gepresenteerde kadernotaclaim betekenen.

1

Alle overige bedragen in de tekst zijn excl. BTW.
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Titel intensivering: Herijking Dordrecht West

Nr: 6

Aan

Gemeentebestuur
Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

de gemeenteraad

Datum

11-03-2012

Ons kenmerk

MO-WGW-DW

Begrotingsprogramma Leefbaarheid en stedelijk beheer
Betreft

Herijking doelstellingen Dordrecht West

Samenvatting
In de raadsinformatiebrief van 6 september 2011 aangaande ‘Ontwikkelingen
Dordrecht West’ is de raad geïnformeerd over het feit dat de wijkaanpak voor
Dordrecht West een andere benadering verdient. Dit op basis van twee
evaluerende onderzoeken, het Arcadis rapport over de effectiviteit van de sociale
programma’s en het rapport van de visitatiecommissie van de wijkaanpak. Beide
rapporten zijn met de brief van 6 september 2011 meegezonden.
Een belangrijke stap in die nieuwe benadering is het vaststellen van nieuwe
doelstellingen. De gemeente en de corporaties hebben ambities en visies in een
gezamenlijke doelstelling verwoord. Dit is gebeurd in gesprek met andere
investeerders in de wijk en wijkbewoners.
Essentie van deze doelstelling: elk van de vier wijken is fysiek, sociaal en
economisch goed in balans en elk van de wijken heeft een toegevoegde waarde
voor de stad als geheel.
In dit raadsvoorstel worden de doelstellingen in een verder uitgewerkte vorm aan
de raad gepresenteerd en worden zij ook vertaald in meetbare ambities.
Een tweede belangrijk onderwerp in dit raadsvoorstel is het verzoek aan de raad
om kennis te nemen van het toekomstig financieel perspectief van Dordrecht
West. Dit financieel perspectief is uitgewerkt in de drie volgende mogelijke
scenario’s:
1. Scenario 1: gewenst scenario;
2. Scenario 2: (voorlopig) verkorten looptijden;
3. Scenario 3: noodweer.
1. Wat is de aanleiding?
De aanpak voor Dordrecht West is de afgelopen zeven jaar succesvol geweest.
Maar in dezelfde periode is de wereld veranderd. Visie, doelen en programma's
van wijken mogen anno 2012 dan ook duidelijker, betaalbaarder en beter
controleerbaar worden opgezet, opdat verantwoord scherper aan de wind kan
worden gevaren. Dit beeld wordt onderstreept door twee recente evaluerende
onderzoeken die reeds in de raadsinformatiebrief van september 2011 zijn
gepresenteerd aan de raad. Samen met de vier wijkvisies van Dordrecht West
vormen zij de belangrijkste inhoudelijke ingrediënten voor het aanpassen van de
doelstellingen van Dordrecht West. Voor wat betreft de wijkvisies is voor de wijk
Crabbehof zoveel mogelijk gebruikgemaakt van de informatie uit het lopende
herijkingsproces van die wijkvisie. De herijkte wijkvisie zal gelijktijdig met dit
raadsvoorstel aan de raad worden aangeboden.
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Proces
Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel uit september 2011 in de raad
hebben de verschillende partijen ook aangegeven dat het belangrijk is kritisch te
kijken naar de huidige doelstellingen. Daarbij mag de aandacht voor de huidige
ontwikkelingen en voor de bewoners van Dordrecht West niet uit het oog worden
verloren. In de formulering van de sociale en fysieke doelstellingen is rekening
gehouden met deze wens, alsmede met de wens tot het krachtiger formuleren
van wijkeconomische en sociale doelstellingen en daaruit volgende projecten,
voor Dordrecht West.
Na de discussie in de raadscommissie over de ontwikkelingen in Dordrecht West
is de doelstelling verder vertaald in verschillende themadoelstellingen en zijn in
verschillende bijeenkomsten met professionals uit de wijk, de doelstellingen
verder uitgewerkt en ook vertaald in meetbare ambities. Al deze informatie is
uiteindelijk samengekomen in een bijeenkomst met de stuurgroep, waarin de
doelstellingen zijn vastgesteld.
2. Wat willen we bereiken?
Waar de huidige doelstellingen vooral gericht waren op het aantrekken van
hogere en middeninkomens en het versterken van de leefbaarheid, sturen de
nieuwe doelstellingen vooral op het beter in balans krijgen van de wijken in
verbinding met de stad. Aantrekken van hogere inkomens blijft daarbij belangrijk,
maar ook het vasthouden en versterken van huidige bewoners met veel betekenis
voor de wijk is essentieel en er zijn daarnaast veel meer thema’s die aangepakt
moeten worden om de wijken in balans te krijgen.
De stuurgroep Dordrecht heeft acht thema’s geselecteerd die – zo is het voorstel
aan de raad - in de doelstellingen kunnen worden opgenomen. Dit vertaalt zich
als volgt:
Fysiek-economisch
In Dordrecht West ontstaan verschillende wijken die fysiek en economisch goed in
balans zijn en die van toegevoegde waarde zijn voor de stad, door:
•
het realiseren van een betere woningvoorraad door meer variatie in
woningen;
•
het realiseren van een beter niveau van de openbare ruimte;
•
het zorgen voor een eigentijds voorzieningenniveau en economische
ontwikkeling op diverse locaties.
Sociaal-cultureel en sociaal-economisch
In Dordrecht West ontstaan verschillende wijken waarin de sociaal-culturele en
sociaal-economische positie van diverse groepen meer in balans worden gebracht
door in te zetten op de volgende thema’s:
•
actieve participatie van wijkbewoners;
•
verbetering van de gezondheid van de mensen;
•
verhoging van het aantal mensen dat zelfredzaam is en een goede balans
in draagkracht en draaglast;
•
het begeleiden naar (meer passend) werk, waardoor tevens de financiële
huishoudboekjes beter op orde kunnen zijn;
•
het verhogen van zowel de objectieve veiligheid als het veiligheidsgevoel.
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Deze doelstellingen worden gekoppeld aan vier volgende doelgroepen:
•
mensen die het in de juiste omstandigheden wel redden in de wijk: de
middengroep;
•
mensen die het wel redden, maar op de juiste momenten een steuntje in
de rug nodig hebben;
•
mensen die moeite hebben het hoofd boven water te houden;
•
de groep potentiële nieuwkomers in de wijk.
Als de themadoelstellingen worden gekoppeld aan deze doelgroepen, dan ziet het
beeld er als volgt uit. De fysieke en economische balans in de wijk trekt
middengroepen aan. De mix van sociale en fysieke maatregelen ondersteunt de
groep die het redelijk redt, maar die wel een steuntje in de rug kan gebruiken.
Sociaal-culturele en sociaal-economische activiteiten zetten mensen die moeite
hebben het hoofd boven water te houden, meer in hun kracht.
Op basis van deze doelstellingen kan per wijk heel precies gekeken worden naar
wat er voor de wijk aan interventies nodig is en kunnen er dus scherpere keuzes
gemaakt worden. Belangrijke uitgangspunten daarbij blijven de bestaande
wijkvisies, maar ook het eerder genoemde Arcadis-rapport.
Als voorbeeld betekent dit in de praktijk dat op basis van de adviezen uit dat
rapport we straks rondom het thema ‘zelfredzaamheid in Wielwijk’ moeten
investeren op:
•
alleenstaande mensen en gezinnen met problemen in meerdere
levensdomeinen (multiprobleemgezinnen);
•
kinderen die niet zelfredzaam worden opgevoed;
•
tienermoeders.
En dat in Nieuw Krispijn veel meer de nadruk ligt op:
•
eenoudergezinnen met problemen op meerdere levensdomeinen;
•
allochtone gezinnen met opvoedproblemen.
Voor het thema ‘werk’ ligt in Wielwijk juist weer de focus op mensen met een
langdurige uitkeringssituatie en in Nieuw Krispijn zal werk geen thema zijn omdat
het daar geen dominant probleem is.
Binnen de vier wijken neemt Oud Krispijn een bijzondere positie in. Het
programma stopt na 2013 en de laatste projecten zijn in 2015 afgerond. Dit
betekent dat Oud Krispijn vooral aan de ambitie zal bijdragen door het
vasthouden van de reeds geboekte resultaten.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
Het onder woorden brengen van de doelstellingen is een belangrijke stap, maar
het is ook essentieel om deze te vertalen in meetbare ambities. In deze paragraaf
wordt deze ambities per thema kort gepresenteerd. De ambities zijn opgesteld
voor een periode tot en met 2025 en de ontwikkelingen worden tweejaarlijks
gemonitord. De ambities zijn over het algemeen geformuleerd in verbeteren van
de positie van de wijken ten opzichte van het gemiddelde in Dordrecht. Alle
exacte cijfers zijn op Dordrecht West niveau terug te vinden in bijlage 1. In een
aantal gevallen is er gekozen voor stabilisatie als ambitie, in de meeste gevallen
is er dan sprake geweest van een dalende trend op het cijfer in het recente
verleden.
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Woningvoorraad
De doelstelling het realiseren van een betere woningvoorraad door meer variatie
in woningen, wordt uitgewerkt in drie meetbare ambities, te weten:
•
Het rapportcijfer voor de waardering van de woning stijgt zodanig dat in
2025 de achterstand met het gemiddelde van Dordrecht is gehalveerd.
•
De gemiddelde WOZ-waarde stijgt zodanig dat in 2025 de achterstand
met het gemiddelde van Dordrecht is gehalveerd.
•
Het percentage koopwoningen is in 2025 met 7% gestegen (van 39%
naar 47%).
Openbare ruimte
De doelstelling ‘het realiseren van een beter niveau van de openbare ruimte’,
wordt uitgewerkt in drie meetbare ambities, te weten:
•
Het rapportcijfer voor de woonomgeving stijgt zodanig dat in 2025 de
achterstand met Dordrecht is gehalveerd.
•
Het rapportcijfer voor de leefbaarheid stijgt zodanig dat in 2025 de
achterstand met Dordrecht is gehalveerd.
•
De schaalscore voor de fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen stabiliseert
tot en met 2025 ten opzichte van het Dordtse gemiddelde.

Voorzieningenniveau en economische ontwikkeling
De doelstelling ‘zorgen voor een eigentijds voorzieningenniveau en economische
ontwikkeling op diverse locaties’ is nog niet uitgewerkt in meetbare ambities, de
huidige wijkvisies en evaluerende rapporten geven op dit voor Dordrecht West
relatief nieuwe domein nog te weinig concrete input om haalbare meetbare
ambities uit te werken. Deze doelstelling wordt in 2012 qua meetbare ambities
verder uitgewerkt.
Actieve participatie van wijkbewoners
De doelstelling dat wijkbewoners actief participeren in de wijk bijvoorbeeld via het
verenigingsleven, wordt uitgewerkt in drie meetbare ambities, te weten:
•
Het aandeel bewoners dat lid is van vereniging of organisatie stijgt
zodanig dat in 2025 de achterstand met Dordrecht is gehalveerd.
•
Het aandeel bewoners dat actief is in de buurt stabiliseert in 2025 ten
opzichte van het Dordtse gemiddelde.
•
Het aandeel bewoners dat vrijwilligerswerk doet stijgt zodanig dat in
2025 de achterstand met gemiddelde van Dordrecht is gehalveerd.

Gezondheid
De doelstelling dat de gezondheidspositie van bewoners verbetert, wordt
uitgewerkt in drie meetbare ambities, te weten:
•
Stabilisatie van het aantal bewoners met een gezond gewicht ten
opzichte van het gemiddelde van Dordrecht.
•
Stabilisatie van de gezondheidsbeleving van bewoners in Dordrecht West
ten opzichte van het gemiddelde van Dordrecht.
•
Stabilisatie van het aantal bewoners met een laag risico op angst en
depressieklachten ten opzichte van het gemiddelde van Dordrecht.

Kadernota 2013

51

Zelfredzaamheid
Verhoging van het aantal mensen dat zelfredzaam is, en een goede balans in
draagkracht en draaglast kent, wordt uitgewerkt in twee meetbare ambities, te
weten:
•
Het aandeel mensen dat moeite heeft maandelijks rond te komen
stabiliseert ten opzichte van het gemiddelde van Dordrecht.
•
Het aandeel mensen dat het gevoel heeft het eigen leven niet meer in de
hand te hebben, stabiliseert ten opzichte van het gemiddelde van
Dordrecht.
Werk
De doelstelling ‘het bieden van (meer passend werk), waardoor tevens de
financiële huishoudboekjes beter op orde kunnen zijn’, wordt uitgewerkt in twee
meetbare ambities.
•
Werkloosheidscijfer (bevolking 15-64 jaar) stabiliseert t.o.v. gemiddelde
Dordrecht.
•
Het cijfer voor de bevolkingssamenstelling uit de leefbarometer
ontwikkelt zicht richting het gemiddelde van Dordrecht.
Veiligheid
De doelstelling ‘het verhogen van zowel de werkelijke veiligheid als het
veiligheidsgevoel’ wordt uitgewerkt in drie meetbare ambities.
•
Het rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt stijgt zodanig dat in 2025
de achterstand met Dordrecht is gehalveerd.
•
Het rapportcijfer voor de sociale overlast stijgt zodanig dat de
achterstand tot het Dordtse gemiddelde volledig is ingehaald in 2025.
•
Het rapportcijfer ‘Vertrouwen in de buurt’ stabiliseert in 2025 ten
opzichte van het Dordtse gemiddelde.
a. Inspraak en communicatie
De doelstellingen zijn tot stand gekomen op basis van de wijkvisies, het Arcadisrapport (maart 2011) en rapport van de visitatiecommissie Krachtwijken (juni
2011). Al deze documenten zijn opgesteld na intensieve processen met bewoners
en wijk professionals.
b. Vervolgtraject besluitvorming
De nieuwe doelstellingen zullen na goedkeuring door de raad gebruikt worden als
uitgangspunt voor het opstellen van de nieuwe sociale programma’s voor
Wielwijk, Crabbehof en Nieuw Krispijn. Deze nieuwe programma’s zullen in het 4e
kwartaal van dit jaar worden voorgelegd aan college en raad.
c. Inclusief beleid
Niet van toepassing.
4. Wat mag het kosten?
In deze paragraaf wordt uitgewerkt wat de financiële consequenties zijn van de
herijking van de doelstellingen. De paragraaf geeft daarbij meteen inzicht in de
toekomstige financieringsbehoefte binnen Dordrecht West. Vervolgens worden er
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drie mogelijk toekomstige scenario’s uitgewerkt voor de daadwerkelijke invulling
van de financieringsbehoefte.
a. Consequenties herijking doelstellingen en financieringsbehoefte
In deze paragraaf wordt eerst kort weergegeven welke reserveringen er voor
Dordrecht West nog beschikbaar zijn, vervolgens komt per wijk de
financieringsbehoefte aan bod.
Reserveringen
In totaal is er voor Dordrecht West nog € 2,5 miljoen aan reservering
beschikbaar. Deze middelen zijn dus nog niet uitgegeven via een krediet.
Dordrecht West
In de periode 2010-2012 is er € 515.000 per jaar beschikbaar voor het
projectmanagement Dordrecht West. Hieruit werden voornamelijk de kosten
betaald voor de ambtelijke sturing van het project en de kosten voor het
ontwikkelen van wijkvisies en diverse onderzoeken. Nu de doelstellingen zijn
vastgesteld en er voor de meeste wijken een actuele wijkvisie ligt, kunnen in de
periode 2013-2017 de kosten met de helft worden teruggebracht naar € 250.000
op jaarbasis.
Wielwijk
Zeer recent is in de raad de allonge SOK Wielwijk vastgesteld. Hierin is
ondermeer vastgelegd dat Woonbron € 6 miljoen in plaats van € 8 miljoen zal
investeren in het sociaal programma. Door het herijken van de doelstellingen en
de adviezen vanuit het Arcadis-rapport kan er tot en met 2017 een sterk gefocust
sociaal programma worden neergezet. Voor de gemeentelijke inzet heeft deze
wijziging geen consequenties, omdat het hele programma door Woonbron wordt
gefinancierd.
De gemeente investeert de komende jaren vooral in infrastructurele
herontwikkeling van Wielwijk. De herijking van de doelstellingen heeft voor de
gemeente geen consequenties. Er is € 5,1 miljoen nodig.
Oud Krispijn
De herijking van de doelstellingen heeft op dit moment geen directe
consequenties voor Oud Krispijn. Het sociaal programma stopt namelijk na 2013.
Daarna zal er overgegaan worden naar een fase van intensief wijkbeheer, op dit
moment wordt hiervoor een plan ontwikkeld onder de noemer ‘Oud Krispijn op
eigen benen’. Voor de grondbank is nog een bedrag nodig van € 7,1 miljoen. Dit
bedrag is reeds verstrekt via een krediet. Binnen de grondbank is een aantal
meevallers ontstaan, waardoor er € 1,5 miljoen vrij komt te vallen. Dit bedrag
wordt ingezet voor de financieringsbehoefte van Dordrecht West.
Naast de grondbank zijn er nog twee projecten in de particuliere sector die in Oud
Krispijn spelen of gaan spelen. Ten eerste de aanpak van de particuliere voorraad
van de driehoek. Hiervoor is € 2,4 miljoen krediet verstrekt.
Voor de aanpak van de Brouwersdijk is in het investeringsprogramma Dordrecht
West € 1 miljoen gereserveerd, maar is nog geen krediet verstrekt. Op dit
moment worden hiervoor plannen uitgewerkt.
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Nieuw Krispijn
Door de herijking van de doelstellingen en de adviezen vanuit het Arcadis-rapport
is het mogelijk om in Nieuw Krispijn een sterk gefocust programma neer te
zetten. In de periode 2010-2012 is per jaar van uit de gemeente € 300.000
geïnvesteerd en vanuit de corporaties € 200.000. Voor de periode 2013-2017 kan
de gemeentelijke bijdrage worden teruggebracht naar € 200.000 op jaarbasis.
Deze bedragen zijn niet opgenomen in de reserveringen van Dordrecht West en
zullen worden meegenomen in de kadernota-claim.
Fysiek zal de inzet worden gefocust rondom de aanpak van de Nassauweg.
Hiervoor is al een krediet verstrekt van € 1,7 miljoen.
Crabbehof
Door de herijking van de doelstellingen en de adviezen vanuit het Arcadis-rapport
is het mogelijk om in Crabbehof een sterk gefocust programma neer te zetten.
Hierdoor ontstaat er binnen het programma ruimte om invulling te geven aan de
ambities uit de nieuwe wijkvisie van Crabbehof. In de periode 2010-2012
investeerde de gemeente € 675.000 per jaar in het sociaal programma. Beide
corporaties investeerden daarnaast nog eens € 1 miljoen. Voor de periode 20132017 zal worden ingezet op een investering van € 500.000 per jaar. Waarbij kan
worden opgemerkt dat het ambitieniveau binnen het programma sterk zal worden
uitgebreid. Ook de corporaties zullen op gelijkwaardig niveau blijven investeren.
De nieuwe visie voorziet de volgende gemeentelijke investeringen:

winkelcentrum (meest gewenste scenario) – maximaal € 2 miljoen (€ 0,7
miljoen reeds beschikbaar als krediet en totale investering winkelcentrum
€ 2,4 miljoen voor alle investeerders samen).

Spoorpark € 0,7 miljoen (reeds beschikbaar als krediet).

Speelstraat-Bosstraat € 50.000 (reeds beschikbaar als krediet).

aanpak straten waar nieuwbouw of renovatie plaatsvindt, € 0,8 miljoen.

Sociaal Programma € 2,5 miljoen (volgens afspraken met het rijk uit het
charter Wielwijk en Crabbehof.
Totaaloverzicht
In de tabel op bladzijde 8 zijn de bovenstaande beschrijvingen verwerkt. In totaal
komt de financieringsbehoefte van Dordrecht West uit op € 8,8 miljoen. Eerder is
aan de raad een bedrag van € 7,9 miljoen gemeld, maar hierin waren de
investeringen volgend uit de nieuwe wijkvisie Crabbehof (€ 2,1 miljoen) niet
opgenomen en waren de looptijden van de sociale programma’s opgenomen voor
drie in plaats van vijf jaar.
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Omschrijving /Fase

Periode

Prognose nog te maken kosten (exl. verstrekte kredieten)
Dordrecht West projectkosten
Oud Krispijn, grondbank
Oud Krispijn, winkels Brouwersdijk
Wielwijk, sok
Crabbehof sociaal programma
Crabbehof winkelcentrum
Crabbehof Noord Infra
Nieuw Krispijn, sociaal programma t/m 2017
Totaal nog te maken kosten

2013 - 2017

2010 - 2017
2013 - 2017
2013 - 2017
2013 - 2017
na 2012

Kosten
prognose

Dekking
in reserve

1.250.000
-1.500.000
1.000.000
5.134.516
2.350.000
1.300.000
800.000
1.000.000
11.334.516

Nog beschikbare dekkingsmiddelen (middelen zijn al wel
gereserveerd)
Restant ISV3
Restant SI
Korting op reservering SI i.v.m. gem. bezuinigingen
Vervangingswaarde Wielw. Openb.ruimte (SB)

0
573.037
-200.000
2.111.650

Totaal nog beschikbare dekking

2.484.687

Financieringsbehoefte t/m 2017

8.849.829

b. Scenario’s
Er worden drie scenario’s uitgewerkt, waarbij duidelijk mag zijn dat er per
scenario verschillende subscenario’s te benoemen zijn. Verder wordt elk
individueel investeringsbesluit pas genomen op het moment dat de raad het
krediet verstrekt.
Scenario 1: gewenst scenario
Dit scenario is conform de geschetste financieringsbehoefte in paragraaf 4a. Dus
totaal € 8,8 miljoen. Dit betekent dat de geformuleerde doelstellingen en
ambities kunnen worden gerealiseerd. Voordeel is dat aan partners ook zekerheid
kan worden gegeven over de investeringsbereidheid van de gemeente, waardoor
afspraken maken over investeringen van die partners wordt vergemakkelijkt.
Scenario 2: (voorlopig) verkorten looptijden
In dit scenario worden geen daadwerkelijke bezuinigingen ingevoerd. Wel worden
de looptijden van het programmamanagement Dordrecht West, Crabbehof sociaal
programma en Nieuw Krispijn sociaal programma met 3 jaar verkort. In 2014
moet dan opnieuw worden bepaald of de programma’s worden verlengd. De
financieringsbehoefte daalt dan (voorlopig) naar € 5,9 miljoen. Belangrijk nadeel
hiervan is dat het onmogelijk wordt om voor langere termijn afspraken te maken
met mede investeerders.
Bij een besluit om na 2014 niet verder door te investeren worden voornamelijk de
ambities zoals geformuleerd voor de sociaal economische doelen niet of slechts
heel beperkt gehaald. Veel van de reeds uitgevoerde activiteiten en inspanningen
worden dan teniet gedaan.
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Scenario 3; noodweer
In dit scenario worden alleen de aangegane verplichtingen opgenomen. Dat
betekent dat de volgende onderdelen geheel komen te vervallen:
•
programmamanagement Dordrecht West
•
sociaal programma Nieuw Krispijn
•
Oud Krispijn winkels
•
Crabbehof winkelcentrum
•
Crabbehof Noord Infra
Voor Wielwijk geldt dat alle afspraken zijn vastgelegd in diverse overeenkomsten
en voor het sociaal programma Crabbehof geldt dat de investeringen zijn
vastgelegd in afspraken met het rijk. Voor die laatste wordt in dit scenario wel
uitgegaan van een voorlopige verlenging van 2 jaar.
De financieringsbehoefte van Dordrecht West daalt dan naar € 2,2 miljoen.
Consequentie van dit scenario is dat de fysieke herstructurering van Dordrecht
West alleen nog bestaat uit herstructurering van Wielwijk en Oud Krispijn. De
ambities zoals eerder geformuleerd, kunnen dan niet worden gerealiseerd en veel
van de reeds uitgevoerde activiteiten en inspanningen worden dan teniet gedaan.
5. Fatale beslisdatum
De behandeling van dit raadsvoorstel in raad heeft gevolgen voor de kadernota
2013. Het verzoek is om dit voorstel zo spoedig mogelijk te agenderen voor
bespreking in de adviescommissie. Dit voorstel heeft verder een sterke relatie
met het raadsvoorstel voor de herijking wijkvisie Crabbehof, het verzoek is om
beide stukken gelijktijdig in de adviescommissie te behandelen.
6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
Bijlage 1 – Overzicht van de gekwantificeerde ambities.
7. Voorstel
Wij stellen u voor:
1. de volgende twee hoofd- en acht subdoelstellingen vast te stellen;
a. Fysiek-economisch
In Dordrecht West ontstaan verschillende wijken die fysiek en
economisch goed in balans zijn en die van toegevoegde waarde zijn
voor de stad, door:
•
het realiseren van een betere woningvoorraad door meer
variatie in woningen;
•
het realiseren van een beter niveau van de openbare
ruimte;
•
het zorgen voor een eigentijds voorzieningenniveau en
economische ontwikkeling op diverse locaties.
b. Sociaal-cultureel en sociaal-economisch
In Dordrecht West ontstaan verschillende wijken waarin de sociaalculturele en sociaal-economische positie van diverse groepen meer in
balans worden gebracht door in te zetten op de volgende thema’s:
•
actieve participatie van wijkbewoners;
•
verbetering van de gezondheid van de mensen;
•
verhoging van het aantal mensen dat zelfredzaam is en
een goede balans in draagkracht en draaglast;
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het begeleiden naar (meer passend) werk, waardoor
tevens de financiële huishoudboekjes beter op orde
kunnen zijn;
•
het verhogen van zowel de objectieve veiligheid als het
veiligheidsgevoel.
2. de in bijlage 1 geformuleerde ambities bij elke doelstelling vast te stellen;
3. kennis te nemen van de drie geschetste financiële scenario’s naar de
kadernota 2013;
4. de definitieve beslissing over het financieel perspectief Dordrecht West te
nemen tijdens of na het vaststellen van de kadernota 2013 in de raad.
•

Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
de wnd. secretaris
de burgemeester

K.J. van Hengel
- ontwerp besluit -

A.A.M. Brok
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Format intensivering Kadernota 2013
Titel intensivering:
Portefeuillehouder:

Nr: 7

Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten
P.H. Sleeking

Onderwerp:
Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten.
Begrotingsprogramma:
Programma Wonen.
Productnummer en omschrijving:
075 Wonen.
Beoogd resultaat:
Voorkomen van problemen rond de huisvesting van arbeidsmigranten.
Achtergrond:
Vanaf 2007 is de gemeente geconfronteerd met problemen rond de huisvesting van arbeidsmigranten. Overlast
door overbewoning, verkeerd aanbieden van huisvuil, brandgevaarlijke situaties en uitbuiting van
arbeidsmigranten kenmerkten de problemen. Ondanks jaarlijks toenemende inspanning van de gemeente nam
de problematiek jaarlijks toe. Dit heeft er in 2010 toe geleid dat na de verkiezingen voor een periode van 2
jaar een Taskforce is ingesteld om de situatie in Dordrecht op het gebied van de huisvesting van
arbeidsmigranten onder controle te krijgen. Verreweg de meeste van deze extra inspanningen zijn gefinancierd
met tijdelijk geld. Voor de periode na 2012 is geen structureel budget meer opgenomen in de begroting.
De situatie in de stad is na 1,5 jaar taskforce aanzienlijk verbeterd. Overlast door overbewoning is grotendeels
verdwenen. Het aantal brandgevaarlijke situaties is sterk afgenomen. Er is zicht op beschikbaarheid van
voldoende legale huisvesting per 1 januari 2015. De achterstanden in de handhaving zijn weggewerkt en de
doorlooptijden van handhavingsprocedures zijn sterk verkort. In oktober 2012 zal in de eindrapportage precies
verslag worden gedaan van de resultaten van de taskforce. Voor een substantieel deel zijn de problemen in de
huisvesting overigens niet opgelost, maar verdwenen uit Dordrecht. Dit komt doordat uitzendbureaus die het
niet zo nauw nemen met de regels, andere gemeenten hebben opgezocht voor huisvesting. Men doet dit enkel
vanwege doeltreffende handhaving in Dordrecht. Op het moment dat het niveau van handhaving substantieel
zal dalen, zullen de problemen in de huisvesting ook direct terugkeren naar Dordrecht.
Voor de toekomst wordt nog een toename van het aantal arbeidsmigranten verwacht. Met de openstelling van
de arbeidsmarkt voor Roemenen en Bulgaren in 2014 zullen ook deze migranten in aantal fors toenemen in
Nederland. Vooralsnog moet daarom worden uitgegaan van een structurele inzet van de gemeente op het
gebied van de handhaving op huisvesting van arbeidsmigranten.
Met name op het gebied van onderwijs kan in de toekomst extra inzet wenselijk zijn om arbeidsmigranten snel
te kunnen helpen met taallessen. Onderwijs aan kinderen van arbeidsmigranten zal zeker na 2014 een extra
issue worden aangezien de komst van meer kinderen met onderwijsachterstanden reëel is. Vanwege de
budgettaire problematiek is deze variant verder niet financieel vertaald.
Omschrijving activiteiten:
Het succes van de huidige aanpak in Dordrecht is gebaseerd op een goede inzet op het gebied van handhaving
op illegale situaties en toezicht op vergunde huisvesting van arbeidsmigranten. De druk op Dordrecht is zo
groot omdat Dordrecht gunstig gelegen is in Zuid-West-Nederland en beschikt over een grote voorraad aan
goedkope woningen in particulier bezit. Zonder structurele inzet op handhaving en toezicht zal de problematiek
in dit deel van de woningmarkt vrij snel toenemen, omdat de problemen op het gebied van huisvesting
arbeidsmigranten nu niet zijn opgelost, maar voor een groot deel zijn verplaatst naar buiten Dordrecht.
De kosten van inzet op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten schatten we op € 633.000.
Voor de dekking kan worden teruggevallen op beschikbare middelen bij Stadsontwikkeling, € 306.000,
opgebouwd uit inkomsten uit compensatiegelden voor vergunningen, budget binnen de DVO’s voor OZHZ en
JKC, alsmede reguliere beleidsuren. Binnen het jaarprogramma Omgevingsdienst is de afgelopen jaren extra
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geld vrijgemaakt ten behoeve van de taskforce. In dit voorstel wordt dit voor de komende jaren voortgezet, zij
het dat de activiteiten vanaf 2013 in de reguliere lijn, en niet meer in de vorm van de Taskforce, plaats zullen
vinden. Hiermee resteert een benodigd bedrag van € 633.000 - € 306.000 = € 327.000.
Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op de situatie waarbij het geschil met één eigenaar van circa 50
panden in de stad is opgelost. Zolang het geschil niet is opgelost moet rekening worden gehouden met een
extra inzet voor handhaving en juridische procedures ter grootte van € 220.000 per jaar. De kosten van het
geschil kunnen worden verhaald op deze eigenaar. Inmiddels is de gemeente gestart met de invordering van
€ 400.000 die deze eigenaar voor verbeurde dwangsommen, kosten voor gemaakte bestuursdwang en
kostenveroordelingen door de rechtbank aan de gemeente dient te betalen.
Overzicht kosten:
2013

2014

2015

2016

€ 327.000

€ 327.000

€

€
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Format intensivering Kadernota 2013
Titel intensivering:
Portefeuillehouder:

Nr: 8

Taskforce Overlast
R.E.C. Reynvaan – Jansen

Onderwerp:
Taskforce Overlast.
Begrotingsprogramma:
Programma Leefbaarheid en Stedelijk Beheer.
Productnummer en omschrijving:
147 Leefbare wijken.
Beoogd resultaat:
Bewoners in de Colijnstraat en omgeving en in het Centrum van Dordrecht 1 ervaren minder overlast en
verloedering, de buurt is blijvend leefbaar en veilig. Meting is gedaan en in genoemde gebieden wordt meer
overlast ervaren dan gemiddeld in Dordrecht. De beleidsinspanningen moeten ertoe leiden dat de
overlastbeleving in 2013 met 0,4 is gedaald (overlastbeleving wordt gemeten op een schaal van 1 tot en met
5). Tegelijkertijd mag de overlastbeleving in de rest van de Binnenstad niet toenemen.
De inzet van de kadernotaclaim is tweeledig:
1.

het vasthouden van geboekte positieve resultaten in 2013 en verder;

2.

het uitbreiden en borgen van succesvolle activiteiten naar buurten met overlast buiten de twee
focusgebieden.

Omschrijving activiteiten
Vanuit de Taskforce is een pakket aan maatregelen doorgevoerd om de overlast in de Colijnstraat en omgeving
en in het Centrum, aan te pakken. Verschillende onderdelen van de aanpak van overlast zijn effectief gebleken.
Het is gewenst om deze onderdelen te borgen binnen het ‘reguliere werk’ en uit te breiden naar buurten met
overlast buiten de focusgebieden van de Taskforce Overlast. Daarnaast zijn er als gevolg van Rijksbeleid
negatieve effecten te verwachten op lokaal niveau – die met name een weerslag zullen hebben op de
overlastproblematiek. Het is raadzaam om deze negatieve effecten tijdig het hoofd te bieden. In afwijking tot
het staand gemeentelijk beleid om wegvallende Rijksmiddelen niet te compenseren, wordt voorgesteld om
hiervoor frictiekosten op te nemen.
Beschikbare middelen voor 2013
Voor 2013 is er nog € 210.000 beschikbaar. € 60.000 is daarbij specifiek bestemd voor het toezicht
overlastteam en € 150.000 voor de Taskforce zelf. Dit is € 150.000 minder dan beschikbaar was in 2011 en
2012. Na 2013 zijn er geen middelen meer beschikbaar.
Omschrijving activiteiten gewenste variant:
•

Handhavingteam
Voor de aanpak van notoire overlastgevers in de Colijnstraat is in 2010 gestart met een handhavingteam.
Het Handhavingteam heeft als doel het overlastgevend gedrag van personen te stoppen. Hiertoe stelt zij
vast welk pakket aan ‘handhavende maatregelen’ ingezet kan worden om de individuele overlastgever te
stoppen. Eén van de maatregelen is een huisbezoek aan de overlastgever en/of zijn vrienden en familie. De
methodiek van het Handhavingteam is effectief gebleken; de overlast in de Colijnstraat is, mede dankzij de
inzet van het Handhavingteam met ruim 35 % afgenomen. Gezien de behaalde resultaten, maar ook om
een blijvend effect te creëren, wordt voorgesteld om de methodiek de komende jaren door te zetten. Op dit
moment is het team ook (al) actief in de Schildersbuurt en voor de komende jaren zijn er diverse locaties
aan te wijzen waar inzet nodig zal zijn. De inzet van het Handhavingteam zal dus breder zijn dan alleen
Colijnstraat en omgeving.
Voor de inzet van het Handhavingteam wordt gevraagd om structureel een bedrag van € 194.000 op te
nemen (werkbudget à € 35.000; onafhankelijk voorzitter à € 54.000; projectleider aanpak handhavingteam
€ 70.000; inzet SDD à € 35.000). Van dit bedrag kan het handhavingteam 45 dagen per jaar ingezet
worden voor de aanpak van overlastgevers.

1

Focusgebieden van de Taskforce Overlast in de Openbare Ruimte.

Kadernota 2013

60

•

Toezicht/overlastteam
Het overlastteam heeft een belangrijke toezichtfunctie in de Binnenstad. Het team is toegerust om specifiek
de groep overlastgevers aan te pakken die in het Centrum van Dordrecht overlast veroorzaken. Het
overlastteam kent de groep overlastgevers en werkt vanuit het principe “kennen en gekend” worden. De
inzet van het overlastteam, o.a. gericht op de handhaving van het alcohol- en gebiedsverbod, heeft effect.
Tot en met 2013 is er reeds een bedrag gereserveerd à € 60.000 voor de inzet van het overlastteam
(inhuur personeel). Om de resultaten vast te kunnen houden, maar ook om de aanpak van het
overlastvraagstuk te borgen in regulier werk, wordt gevraagd om ook voor de jaren 2014 t/m 2016
structureel een bedrag van € 60.000 op te nemen.

•

Ondersteuning
De Taskforce Overlast werkt bij de aanpak van overlast integraal. Er is sprake van een nauwe
samenwerking met verschillende zorg en veiligheidspartners. Tezamen hebben de gemeente en haar
partners een breed scala aan maatregelen uitgewerkt en ingezet om de overlast aan te pakken. Het gaat
bij de inzet rondom de Taskforce om fundamentele veranderingen in de manier van werken. Het is van
belang dat hiervoor de juiste randvoorwaarden worden gecreëerd. Voor de coördinatie van deze integrale
aanpak van overlast, maar ook ten behoeve van monitoring en borging van de aanpak is beleidsmatige
ondersteuning gewenst. Voorgesteld wordt om een bedrag à € 115.600 (1 fte) op te nemen voor de
beleidsmatige ondersteuning van de aanpak van overlast.

•

Frictiekosten
Bij de aanpak van overlast in het Centrum van Dordrecht wordt ingezet op geïntegreerde aanpak van een
groep van circa 100 overwegend dak- en thuisloze overlastgevers. Deze groep overlastgevers is in de
eerste plaats zorgbehoevend. Als gevolg van o.a. Rijksbeleid wordt de groep dak- en thuislozen evenwel
geconfronteerd met stijgende zorgkosten (o.a. eigen bijdrage en bijdrage indicatie AWBZ). Deze hogere
zorgkosten kunnen ertoe leiden dat de doelgroep afziet van zorg. Bereikte resultaten binnen de Taskforce
Overlast komen in dat geval onder druk te staan, met als gevolg dat o.a. de overlast zal toenemen. In
afwijking tot het staand gemeentelijk beleid om wegvallende Rijksmiddelen niet te compenseren, wordt
daarom voorgesteld om frictiekosten op te nemen. Dit om het risico te vermijden dat door dit beleid
behaalde resultaten voor deze expliciete doelgroep tenietgedaan worden. Voorgesteld wordt om structureel
een bedrag van € 44.000 op te nemen.

•

Nazorg ex-gedetineerden
Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning is de gemeente verantwoordelijk voor de
nazorg aan ex-gedetineerden die terugkeren naar de betreffende gemeente. Het betreft ex-gedetineerden
van 18 jaar en ouder. De nazorg aan ex-gedetineerde jongeren (18-) valt onder regie van de justitieketen.
In het Bestuursakkoord Rijk en Gemeenten Samen aan de slag van juni 2007 is afgesproken dat de nazorg
voor ex-gedetineerden versterkt moet worden. Het Rijk heeft hier een aantal jaren middelen voor
beschikbaar gesteld, welke nu worden afgebouwd. In 2013 is nog een Rijksbijdrage van € 50.000
beschikbaar. Na 2013 stopt de Rijksbijdrage. Om te voorkomen dat ex-gedetineerden terugvallen en dus
weer overlast gaan veroorzaken wordt, in tegenstelling tot het staande gemeentelijke beleid dat
wegvallende Rijksmiddelen niet worden gecompenseerd, voorgesteld om in 2013 € 50.000 en met ingang
van 2014 € 100.000 voor de nazorg ex-gedetineerden beschikbaar te stellen.

Omschrijving activiteiten sobere variant:
•

Handhavingteam
Voor de inzet van het Handhavingteam wordt gevraagd om structureel een bedrag van ad. € 142.000 op te
nemen in de Kadernota. Van dit bedrag kan het handhavingteam 35 dagen per jaar ingezet worden.

•

Toezicht/overlastteam
Het overlastteam heeft een belangrijke toezichtfunctie in de Binnenstad. Om de resultaten vast te kunnen
houden, maar ook om de aanpak van het overlastvraagstuk te borgen in regulier werk, wordt gevraagd om
ook voor de jaren 2014 t/m 2016 structureel een bedrag van € 60.000 op te nemen.

•

Ondersteuning
De Taskforce Overlast werkt bij de aanpak van overlast integraal. Voorgesteld wordt om een bedrag à
€ 57.800 op te nemen in de Kadernota voor beperkte beleidsmatige ondersteuning van de aanpak van
Overlast (0,5 fte).

•

Frictiekosten
Bij de aanpak van overlast in het Centrum van Dordrecht wordt ingezet op geïntegreerde aanpak van een
groep van circa 100 overwegend dak- en thuisloze overlastgevers. Uitgaande van 50% van de doelgroep
wordt voorgesteld om structureel een bedrag op te nemen van € 22.000.
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•

Nazorg ex-gedetineerden
Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning is de gemeente verantwoordelijk voor de
nazorg aan ex-gedetineerden die terugkeren naar de betreffende gemeente. Voorgesteld wordt om in 2013
€ 50.000 en met ingang van 2014 € 100.000 voor de nazorg ex-gedetineerden beschikbaar te stellen.

Omschrijving activiteiten minimale variant:
Vanuit de Taskforce is een pakket aan maatregelen doorgevoerd om de overlast in de Colijnstraat en omgeving
en in het Centrum, aan te pakken. Het is gewenst om de aanpak van overlastgevers middels het
Toezicht/Overlastteam te borgen binnen het ‘reguliere werk’.
•

Handhavingteam
Voor de inzet van het Handhavingteam wordt gevraagd om structureel een bedrag van ad. € 110.000 op te
nemen. Van dit bedrag kan het handhavingteam 25 dagen per jaar ingezet worden.

•

Nazorg ex-gedetineerden
Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning is de gemeente verantwoordelijk voor de
nazorg aan ex-gedetineerden die terugkeren naar de betreffende gemeente. Voorgesteld wordt om in 2013
€ 50.000 en met ingang van 2014 € 100.000 voor de nazorg ex-gedetineerden beschikbaar te stellen.

•

Toezicht/overlastteam
Het overlastteam heeft een belangrijke toezichtfunctie in de Binnenstad. Voor 2013 is nog een bedrag
gereserveerd à € 60.000 voor de inzet van het overlastteam (inhuur personeel).

Kosten gewenste variant
Handhaving

2013

2014

€ 194.000

€ 194.000

Toezicht

€ 60.000

€ 60.000

Ondersteuning

€ 115.600

€ 115.600

Frictiekosten

€ 44.000

€ 44.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 463.600

€ 513.000

Nazorg ex-ged.
Subtotaal
Budget
Totaal

2015

2016

2015

2016

2015

2016

-€ 210.000
€ 253.600

€ 513.600

Kosten sobere variant
2013

2014

Handhaving

€ 142.000

€ 142.000

Toezicht

€ 60.000

€ 60.000

Ondersteuning

€ 57.800

€ 57.800

Frictiekosten

€ 22.000

€ 22.000

Nazorg ex-ged.

€ 50.000

€ 100.000

€ 331.800

€ 381.800

Budget

-€ 210.000

Subtotaal
Totaal

€ 121.800

€ 381.800

2013

2014

Handhaving

€ 110.000

€ 110.000

Toezicht

€ 60.000

Kosten minimale variant

Nazorg ex-ged.
Subtotaal
Budget
Totaal

€ 50.000

€ 100.000

€ 220.000

€ 210.000

-€ 210.000
€ 10.000

€ 210.000
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Format intensivering Kadernota 2013
Titel intensivering:
Portefeuillehouder:

Nr: 9a

University College – Kwartiermakers(werk)organisatie
E. van de Burgt

Onderwerp:
University College – Kwartiermakers(werk)organisatie.
Begrotingsprogramma:
Programma Economie en Cultuur.
Productnummer en omschrijving:
090 Economische innovatie.
Beoogd resultaat:
Om een krachtige impuls te geven aan de relatie onderwijs en arbeidsmarkt op het gebied van water, maritiem
en deltatechnologie in het hogere segment en daarmee impliciet een bijdrage te leveren aan enerzijds de
vergroting van de “human capital” in de regio Drechtsteden en anderzijds het versterken van de economische
concurrentiekracht, is de komst van een University College gewenst.
De beoogde bacheloropleiding levert hoog gekwalificeerde kenniswerkers af die door kunnen stromen naar
andere universitaire opleidingen (in de wereld) of een positie verwerven bij bedrijven/instituten die opereren in
de wereld van water, maritiem en deltatechnologie. In het Collegeprogramma wordt het (economisch) belang
onderstreept van een dergelijke opleiding voor de versterking van de regionale arbeidsmarkt. Met de komst
van een University College wordt, via het onderwijs, niet alleen het waterimago van stad en regio versterkt en
de “human capital” vergroot, maar heeft de aanwezigheid van een opleidingsinstituut, met een beoogde
instroom van 600 studenten, ook een positieve uitstraling op de (economie van de) stad in termen van
levendigheid en bestedingen als gevolg van de instroom van studenten.
De ontwikkelingen op regionaal, provinciaal en op Rijksniveau geven vertrouwen om te starten met de
University College in Dordrecht. Het initiatief geniet (h)erkenning bij de Economische Agenda Zuidvleugel
2012-2015, de businesscases Urban Flood Management (MARE-project gemeente Dordrecht) en Building with
Nature (Ecochape) zijn opgenomen in de Topsector Water, één van negen topsectoren die – volgens het
demissionaire Kabinet – Nederland economisch sterker maken.
Het voornemen om een bacheloropleiding te starten op het gebied van water, maritiem en deltatechnologie
vloeit niet alleen voort vanuit de bevestiging dat het onderwijsinstituut en de businesscases aansluiting hebben
gevonden bij de genoemde Agenda’s, maar is er voldoende legitimiteit om met een dergelijke opleiding te
starten wanneer men dat afzet tegen de vraag naar kenniswerkers die het bedrijfsleven adresseert, als wel
tegen de achtergrond van het aanwezige regionale waterprofiel. Ook de actieve steun van betrokken actoren
(waaronder Werkgevers Drechtsteden) die deel uitmaken van de regionale water- en maritieme
(bedrijfs)infrastructuur mag niet onvermeld blijven.
Hoewel de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) in eerste instantie afwijzend had gereageerd op het verzoek
van de gemeente Dordrecht om de University College te adopteren, blijkt nu dat de EUR de vestiging van het
opleidingsinstituut in Dordrecht wil steunen. De EUR is bereid om onder voorwaarden te fungeren als
moederuniversiteit. Hoewel deze handreiking van het EUR als zeer waardevol beschouwd wordt en een
belangrijke stap kan betekenen in het verwerven van de accreditatie (en perspectieven biedt om in aanmerking
te komen voor een Rijksbekostigingsregeling) is er ook het voornemen de samenwerkingsopties te
onderzoeken met de universiteiten van Wageningen en Delft. Tegen de achtergrond van de geschetste
perspectieven zijn de inspanningen erop gericht om in alle zorgvuldigheid maar uptempo zodanig vorm en
inhoud te geven aan de opleiding om – naar verwachting – in de loop van 2013 op kleine schaal de eerste
colleges te kunnen verzorgen.
Op uitdrukkelijke wens van u als raad is de Raadsinformatiebrief gewijzigd in een Raadsvoorstel plus
Ontwerpbesluit waarbij het college u heeft verzocht om de Startnotitie University College vast te stellen
alsmede in de definitieve Kadernota 2013, zoals die uiteindelijk aan u wordt voorgelegd, een bedrag van
€ 500.000 op te nemen als startkapitaal om een dergelijk opleidingsinstituut in Dordrecht te vestigen. U heeft
in april 2012 inmiddels ingestemd met het voorstel. De beoogde alliantie met EcoShape (zie voorstel 9b) biedt,
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op basis van ambtelijke en bestuurlijke lobby en verkenningen, ook reëel uitzicht op een financiële multiplier in
het kader van de EFRO-overcommittering (Programma Kansen voor West).
Omschrijving activiteiten:
College van B&W hebben het voornemen een opdracht te verlenen aan een nog aan te trekken kwartiermaker
om een kleine slagkrachtige kwartier(werk)organisatie in te richten die zich gaat focussen op het concretiseren
van een University College in Dordrecht met een onderscheidend en aantrekkelijk (internationaal aansprekend)
onderwijsprofiel. De werkorganisatie (als operationele voorloper van de University College) kent een eigen
juridische entiteit dat onder toezicht komt van een nog te vormen consortium bestaande uit afgevaardigden uit
het onderwijs-, onderzoeks en overheidsveld versterkt met (een) representant(en) uit het bedrijfsleven.
Het consortium zal opereren als een Raad van Toezicht. Naast onderwijskundige aspecten is het van belang de
opleiding op een organische wijze deel te laten uitmaken van de bestaande onderwijsinfrastructuur om
zodoende de ‘doorlopende leerlijn’ te versterken en deze in te bedden in de bestaande regionale economische
clusters van water, maritiem en deltatechnologie. De driejarige Engelstalige opleiding, die een projectmatige
en modulaire structuur kent, zal op kleine schaal in 2013 operationeel worden. Zowel bestuurlijk als ambtelijk
blijft de gemeente betrokken bij de geboorte van de University College. Het jaar 2012 zal in het teken staan
van de voorbereidingen en het creëren van de noodzakelijke inhoudelijke en organisatorische
randvoorwaarden. De kwartiermaker met een (bestuurlijk) ‘water/maritiem-profiel’ heeft de opdracht om een
robuust financieel, programmatisch en organisatorisch fundament te leggen onder de bacheloropleiding
bestaande uit het verkrijgen van een accreditatie (en op termijn de aanvraag om in aanmerking te komen van
de Rijksbekostigingsregeling) en het samenstellen van een uniek, onderscheidend, aantrekkelijk en kwalitatief
onderwijscurriculum.
Van belang wordt dat de kwartiermaker mogelijkheden creëert voor het verwerven van inkomsten van derden.
Behalve inkomsten van de studenten en mogelijk van het Rijk (via de Rijksbekostigingsregeling) zal een derde
inkomstenbron noodzakelijk zijn om de structurele exploitatie van de University College sluitend te maken.
Mogelijke bronnen zijn het bedrijfsleven, de EFRO aanvraag in het kader van het programma Kansen voor
West, en de verhuur van de onderwijslocatie aan andere opleidingen/aanbieders van cursussen. In een nog te
vervaardigen Businesscase University College zal inzage worden gegeven in de structurele exploitatie van de
opleiding. De kwartiermaker zal tevens leiding geven aan de inrichting en implementatie van de organisatie op
het gebied van het onderwijs en administratie, werving van studenten in binnen- en buitenland en het creëren
van duurzame randvoorwaarden als adequate huisvesting van de opleiding. Tenslotte achten wij het van
belang dat de opleiding deel gaat uitmaken van de ‘ziel van de stad’ of met andere woorden een
vanzelfsprekend onderdeel wordt van het maatschappelijke, culturele en sociale leven in Dordrecht.
Overzicht kosten:
2013

2014

2015

2016

€ 500.000

€

€

€
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Format intensivering Kadernota 2013
Titel intensivering:
Portefeuillehouder:

Nr: 9b

University College & EcoShape – Building with Nature
E. van de Burgt

Onderwerp:
University College & EcoShape – Building with Nature.
Begrotingsprogramma:
Programma Economie en Cultuur.
Productnummer en omschrijving:
090 Economische innovatie.
Beoogd resultaat:
In de economische agenda van de Zuidvleugel 2011-2015 is de realisatie verankerd van een University College
met thema water. Doel van het project: de kennisinfrastructuur op het terrein water, deltatechnologie te
versterken. Recent heeft de gemeente Dordrecht zich bereid verklaard middelen en huisvesting beschikbaar te
stellen voor het realiseren van het University College. Hiertoe wordt in samenwerking met het bedrijfsleven en
een tweetal universiteiten op dit moment een curriculum uitgewerkt dat zich richt op maatschappelijke en
technische vraagstukken op het gebied van waterveiligheid/bescherming en waterbouw- en beheer. Het betreft
een opleiding tot academische Bachelor, die mogelijkheid biedt om door te stromen naar een academische
(MSc) of technische (Meng) Master’s opleiding. Het gedachtegoed van bouwen met de natuur en de expertise
die daarover is opgedaan, onder andere door het EcoShape consortium, wordt daarbij als een belangrijke
voedingsbron gezien.
Sinds 2008 is het kennisinstituut EcoShape in Dordrecht gevestigd. De Stichting EcoShape voert namens een
consortium van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en universiteiten het innovatieprogramma Building
with Nature (BwN) uit. De huidige fase van dit programma, dat financieel mede ondersteund wordt door de
gemeente Dordrecht, loopt tot eind 2012, maar er wordt gewerkt aan een vervolg dat in het kader van de
Topsector Water zou moeten lopen tot eind 2017.
EcoShape heeft de ambitie de empirie, de onderzoeks-resultaten en het gedachtegoed die in het kader van
deze programma’s zijn/worden ontwikkeld uit te dragen via het hoger onderwijs. Daardoor heeft EcoShape
belang bij betrokkenheid bij onderwijsontwikkeling in interactie met een opleiding dicht bij huis, zij het dat
men zich vanuit het op nationaal niveau gefinancierde en uitgevoerde BwN-programma niet exclusief kan
binden aan één opleiding. Gelet op de verankering in de regio (aanwezige maritieme bedrijfsleven) zou
EcoShape ook de volgende programmafase graag in Dordrecht gehuisvest blijven.
De inzet is om de financiële relatie met EcoShape voor de periode 2013-2018 met een bedrag van € 500.000
voort te zetten onder de voorwaarde dat EcoShape zich als onderzoeksinstituut verbindt aan de University
College. Samenwerking biedt voor beide partijen en op meerdere domeinen perspectief. EcoShape heeft
aangegeven hiervoor ontvankelijk te zijn omdat er voldoende raakvlakken zijn om deze stap te zetten. De
samenwerking van EcoShape, Building with Nature in Dordrecht kan op verschillende niveaus voor beide
partijen een meerwaarde betekenen:
•

Inhoudelijk: versterking relatie onderwijs en onderzoek. Samenwerking geeft invulling aan de
valorisatieagenda in triple-helix verband (Overheid, Onderwijs en Bedrijfsleven). Van belang is dat
onderzoek, de empirie en de implementatie van EcoShape deel gaat uitmaken van het
onderwijsprogramma University College, verankerd in verschillende modules.

•

Bestuurlijk: het bestaande Consortium EcoShape kan tevens dienen als Consortium voor de University
College (realisering beoogde koppeling met het bedrijfsleven op het gebied van water(bouw) en
deltatechnologie).

•

Financieel: koppeling van University College met EcoShape zal de EFRO aanvraag (i.h.k.v. de
overcommittering PZH) met totaal 1 miljoen aan Dordtse inbreng met het oog op de te verwerven
cofinanciering sterker maken.

•

Strategisch: EcoShape; een sterke private partij met een sterk (internationaal georiënteerd) consortium
bestaande uit stakeholders uit de water(bouw) en deltatechnologie zou als belangrijke drager kunnen
fungeren voor de University College. De samenwerking voldoet aan wat de Economische Zuidvleugel
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Agenda beoogt te stimuleren: versterking van de prioritaire cluster op het gebied van deltatechnologie en
water.
Omschrijving activiteiten:
Als gevolg van de samenwerking tussen de University College en Ecoshape wordt het onderwijsprogramma van
de University College verrijkt door de kennis die wordt opgegaan uit onderzoek van Ecoshape. Door op een
gestructureerde wijze een koppeling tot stand te brengen tussen (praktijk)onderzoek, de empirie en onderwijs
krijgt de University College een meerwaarde en draagt bij tot een unieke kwaliteit die moet leiden naar een
brede wateropleiding op academisch niveau, gesitueerd in de waterrijke en maritieme regio Dordrecht. Door de
kennis uit het innovatieve programma van Ecoshape – Building with Nature – te vertalen naar
onderwijsmodulen ontstaat op het gebied van “human capital” een structuurversterking van de regio en komt
daarmee tegemoet aan een uitdrukkelijke wens van het bedrijfsleven in de regio. Het project heeft met dit
oogmerk ook een plek op de Economische Agenda Zuidvleugel. EcoShape krijgt op deze manier de
mogelijkheid om zijn kennis en expertise in te bedden én te borgen in een aantal generieke onderwijsmodulen
zoals deze worden beoogd in het onderwijsprogramma van de University College.
Samenwerking met Ecoshape zal niet alleen een meerwaarde opleveren voor de inrichting en kwaliteit van het
onderwijsprogramma, tevens wordt er concreet vorm en inhoud gegeven aan de valorisatieagenda en is er
perspectief dat de consortiapartners van EcoShape zich verbinden aan de University College. Ook biedt deze
alliantie, op basis van ambtelijke en bestuurlijke verkenningen, reëel uitzicht op een financiële multiplier in het
kader van de EFRO-overcommittering (Programma Kansen voor West). De alliantie met Ecohape, die aansluit
op de provinciale (Economische Agenda Zuidvleugel) en de Europese (EFRO) agenda, kan resulteren in een
omvangrijker budget. Vanuit de Provincie Zuid-Holland (budget economisch programma 2012) kan het
gemeentelijke budget namelijk worden gesuppleerd waardoor op basis van cofinanciering, ook uit EFRO
middelen gematched kunnen worden.
De samenwerking tussen Ecoshape en University College omvat de volgende activiteiten:
1. marktonderzoek
• doel University College: beeld van aanbod van studenten, doorstroommogelijkheden naar
masteropleidingen en vraag naar afgestudeerden;
• doel EcoShape: beeld van vraag en aanbod en de mogelijkheden om daar vanuit BwN op in te spelen;
2. concurrentie-onderzoek
• doel University College: voorbereiding op het macro-doelmatigheidsonderzoek;
• doel EcoShape: overzicht over van wie wat doet in deze onderwijswereld;
3. voorbereiding accreditatie-aanvraag
• doel University College: voldoen aan voorwaarde voor vestiging van University College;
• doel EcoShape: beeld van wat de kwaliteitscriteria voor opleidingen zijn en hoe ze gehanteerd worden;
4. doorwerking BwN-kennis en -expertise naar onderwijs, via ontwikkeling van een aantal generiek
onderwijsmodulen
• doel University College: opleiding docenten in bouwen met de natuur (‘train the trainers’);
• doel EcoShape: ontwikkeling modulen voor het uitdragen van het gedachtengoed via het onderwijs;
5. testen van de ontwikkelde modulen in een actuele onderwijssituatie
• doel University College: verhoging kwaliteit onderwijs;
• doel EcoShape: feedback op ontwikkelde modulen.
Overzicht kosten:
2013

2014

2015

2016

€ 500.000

€

€

€
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Format intensivering Kadernota 2013
Titel intensivering:
Portfeuillehouder:

Nr: 9c

University College – Wereldwaag
E. van de Burgt

Onderwerp:
Inrichting en huur, beheer- en servicekosten verdieping pand Wereldwaag als onderwijslocatie voor de
University College.
Begrotingsprogramma:
Programma Economie en Cultuur.
Productnummer en omschrijving:
090 Economische innovatie.
Beoogd resultaat:
1.

De entree en één verdieping van het pand in uitstraling en faciliteiten gereed maken tot een
representatieve, eigentijdse en uitnodigende onderwijslocatie voor groepen studenten van de University
College;

2.

Het pand voor de duur van twee jaar (dus tijdelijk) te gebruiken als start voor het University College.

Omschrijving activiteiten:
1.

Eén verdieping van het pand dient te worden getransformeerd tot een zelfstandige en representatieve
eenheid inclusief de faciliteiten die behoren om te kunnen fungeren als onderwijslocatie. De verdieping zal
gesepareerd moeten worden van de rest van het pand, en de verschillende ruimtes dienen letterlijk kleur
te krijgen en te worden voorzien van meubilair alsmede (aanpassing van de) faciliteiten als entree,
keuken, audiovisuele apparatuur en communicatiemogelijkheden als WiFi. Dit betreft eenmalige uitgaven.

2.

Voorziening voor de huur, beheer- en servicekosten voor de duur van twee jaar om de fysieke start van
het University College gestalte te geven.

Overzicht kosten:
2013

2014

2015

2016

€ 164.000

€ 59.000

€

€
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Format intensivering Kadernota 2013
Titel intensivering:
Portefeuillehouder:

Nr: 10a

Leerpark organisatiekosten
E. van de Burgt

Onderwerp:
Leerpark Organisatiekosten.
Begrotingsprogramma:
Programma Onderwijs.
Productnummer en omschrijving:
095 Leerpark.
Beoogd resultaat:
Het voortzetten van de activiteiten van de Leerpark organisatie om regie te voeren op de ontwikkeling van het
Leerpark en de samenwerking tussen VMBO-, MBO- en HBO-onderwijs te stimuleren.
Vanwege de economische recessie zijn projecten en woningbouw op het Leerpark vertraagd. Hierdoor is er een
late bereidheid van het bedrijfsleven om te investeren in het onderwijs en het Leerpark. Bij de start van de
bouw van het Leerpark (2005) was de verwachting dat het Leerpark nagenoeg gerealiseerd zou zijn in 2013
(op enige woningbouwprojecten door de ontwikkelaar te realiseren na). Ondanks de vertraging is het Leerpark
nog een van de grote projecten waar nog steeds gebouwd wordt. Wij verwachten dat de organisatiekosten
Leerpark in ieder geval doorlopen tot en met 2014.
Omschrijving activiteiten:
Om de huidige constructie van project Leerpark tot en met 2014 te continueren, is jaarlijks een bedrag
benodigd van € 195.000. Dat bestaat uit de volgende componenten:
•

inzet programmadirecteur ad € 75.000;

•

inzet communicatie ad € 47.000;

•

inzet projectcontroller ad € 32.000;

•

BBN aandeel Dordrecht ad € 31.000;

•

Secretariaat en overige kosten ad € 10.000.

Kosten:
2013

2014

€ 195.000

€ 195.000
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Format intensivering Kadernota 2013
Titel intensivering:
Portefeuillehouder:

Nr: 10b

Leerpark Sociale Agenda
E. van de Burgt

Onderwerp:
Leerpark, Sociale agenda 2013-2015.
Begrotingsprogramma:
Programma Onderwijs.
Productnummer en omschrijving:
095 Leerpark.
Beoogd resultaat:
Voorgeschiedenis
Er is nu zo’n tien jaar door heel veel mensen heel hard gewerkt aan realisatie van het Leerpark. Er kwam
nieuwbouw voor 4 scholen (3 vmbo en 1 mbo school), er kwamen diverse Leerwerkbedrijven (een
mediabedrijf, een brandweerkazerne, een kapper, een garage) er staat een sporthal, er komt een supermarkt
en in de zomer van 2012 wordt het paradepaardje, de Duurzaamheidsfabriek, geopend. In dit gebouw komt
een bundeling van innovatief duurzaam (technisch) onderwijs en duurzame bedrijvigheid. Een flink aantal
bedrijven uit Zuid-Holland heeft zich gecommitteerd aan de realisatie van de fabriek en zal er ook zelf
bedrijfsruimte huren. Ook worden in de zomer van 2012 de eerste 170 nieuw gebouwde woningen (sociale
huur en koop) op het Leerpark opgeleverd.
Met het terechtkomen in de volgende fase, komt er ruimte voor een nieuw elan.
Er is veel gebouwd, deze bouw heeft veel gevergd van de bewoners van de scholen en de bestaande woningen
op het Leerpark. Zoals het nu is:
•

bouwput;

•

imagoprobleem;

•

te weinig betrokkenheid docenten/leerlingen/buurt;

•

stagnerende bouw vrije sectorwoningenbouw;

•

gebrek aan identiteit;

•

vmbo-scholen doen te weinig mee; ontbreken sociaal hart & ontmoetingsplekken;

•

terugloop leerlingen vmbo.

Hoe willen we deze problemen oplossen?
Begin 2010 is het Leerpark Icoonproject geworden van Stichting Urgenda. Gezamenlijk werken we aan de
visie: “van Leerpark naar Leefpark”. Een nieuw sociaal verband. Mensen die zich verantwoordelijk en
betrokken gaan voelen. Hoe komen we tot meer betrokkenheid, positieve betekenis Leerpark voor stad en
regio, positieve reclame en niet onbelangrijk bouwen aan “gedeeld eigenaarschap” van het Leerpark. Dit zijn
opgaven die ook de deelnemers van het servicepunt Leren raken.
Belang gemeente Dordrecht
Deze visie is niet alleen van belang voor het Leerpark, maar heeft ook een positieve stimulans op onderwerpen
als arbeidsmarktbeleid en sociale duurzaamheid. Het verbinden met andere iconen in de stad en jongeren
kennis laten maken met techniek. Op landelijk niveau uitstraling via Duurzaamheidsfabriek en Icoonproject
Urgenda.
Waarom nu?
•

Er wordt een aantal mijlpalen 1 bereikt die als kans moeten worden aangegrepen om de afronding van deze
fase deel Leerpark te markeren, door middel van meerdere evenementen.

•

De ontwikkeling van het Leerpark komt in een volgende fase. De scholen en sportaccommodatie zijn
nagenoeg gereed.

•
1

Er zijn en komen nieuwe doelgroepen als gevolg van realisatie Tweede Uitrukpost Brandweer, kantoor

Mijlpalen: opening Duurzaamheidsfabriek najaar 2012, oplevering eerste woningbouw – betrekken woning eerste bewoners,

aanleg park in 2013.
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Veiligheidsregio met post Ambulancevervoer, realisatie klimschool Mountain Networks, de
Duurzaamheidsfabriek en de woningen die eind 2012 worden opgeleverd.
Beschrijven doelen en doelgroepen, rol Urgenda.
1.

Mobiliseren van mensen, verbetering van sfeer en imago.

2.

Mensen van buiten Leerpark uit Dordrecht en omgeving de weg naar het Leerpark laten vinden,
verbindingen creëren.

3.

Verbinding tussen Onderwijs, Overheid en Ondernemers. Betekenis van stad & Leerpark voor elkaar.
Aantrekken van externe middelen voor deze nieuwe activiteiten.

Omschrijving activiteiten:
Middels agendering op de Leerpark-agenda. We doen dit nadrukkelijk vanuit de visie dat in deze fase grote
masterplannen uit den boze zijn. Het zit hem in concrete activiteiten, dingen doen en laten zien dat dat werkt.
Klein beginnen en van daaruit steeds meer mensen enthousiasmeren. Kernwoorden: creativiteit, bottom-up,
ruimte voor ontmoeten en ontwikkelen, continuïteit, aanspreekbaarheid, externe netwerk, vooral ook landelijk
uitbreiden.
a.

Overleg en Betrokkenheid
Enerzijds inrichting permanente denk- en doetank met betrokken bewoners, ondernemers, politiek, ouders
en leerlingen uit Dordrecht (niet alleen Leerpark). Te denken valt aan een Leerparkraad met
ambassadeurs. Anderzijds inrichting van een Leerpark-café elke twee maanden op een vast moment, waar
buurtbewoners, docenten, ouders, bedrijven en anderen uit de stad welkom zijn in informele sfeer. Dit is
een open platform.

b.

Toegankelijkheid en Communicatie
Naast de digitale nieuwsbrief (voor buurt, leerlingen, docenten, bedrijven en relaties) van het Leerpark is
het voor informatievoorziening van cruciaal belang dat een serie verhalen van Leerpark ‘bewoners’ in
brede zin op te tekenen (de parkbeheerder, een docent of conciërge van een school, de sportschoolbaas,
leerlingen, de uitbater van de horeca-onderneming, de kapper, etc.), liefst in samenwerking met een
mediapartner. Dit gaan we verkennen met RTV Rijnmond of RTV Dordrecht of de regionale krant AD de
Dordtenaar. Toegankelijkheid: praktische voorzieningen om het Leerpark toegankelijk en inzichtelijk
maken: bewegwijzering en centrale informatievoorziening.

c.

Tijdelijke activiteiten in de openbare ruimte of op braakliggend terrein
Tenminste 1 openbare plek deze zomer tijdelijk opknappen m.b.v. leerlingen en kunst. Inrichting van een
guerrillateam dat tijdelijk braakliggende plekken schoon, netjes, groen en gezellig gaat maken. De pijn
verzachten daar waar het het hardst nodig is: voor de ingang van Dalton, van Insula en bij de
parkeerplekken. Voedsel verbindt: Pluk & proef, uitbreiding via Uit je Eigen Stad, Dordts bier en andere
regionale producten in het café/ horeca: samenwerkingsmogelijkheden, buurtrestaurant. De
voorbereidingen voor de komst van de supermarkt starten al eind 2012. Initiatieven voor stadslandbouw
op het Leerpark verbinden met andere initiatiefnemers in personen in de stad.

d.

Vervoer
Flex Dordrecht: mobiliteit op maat met betrokkenheid Leerlingen en inzet arbeidszoekenden (lijn 1
discussie).

e.

Evenementen en sport uit Dordrecht naar het Leerpark trekken
Check van de evenementenkalender. Input vanuit communicatie. Leerlingen recreatie worden betrokken
bij alle grote evenementen in de regio. We onderzoeken wat er op het Leerpark zelf kan, te denken valt
aan een kerstmarkt, boekenmarkt, markt met streekproducten.

f.

Tijdelijke huisvesting/werkplaats startende ondernemers
Uitwerken gebruiksmogelijkheden Romboutslaan (maken plan).

Algemeen
De kosten van procesmanagement van sociale agenda. Verkenning bundeling activiteiten – regie op uitwerking
sociale agenda, doorontwikkeling servicepunt Leren etc. komt samen in “nieuw Leerparkbureau“ van alle
partners.
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Overzicht kosten
•

a. en b.: mobiliseren betrokkenheid intern en extern, vergroten toegankelijkheid en imagoverbetering door
allerlei activiteiten waaronder betekenis voor stad en regio; 2013-2014: € 40.000 (€ 20.000 per jaar).

•

c.: tijdelijke inrichting en activiteiten braakliggende locaties waaronder “stadslandbouw”; 2013 – 2014:
€ 35.000 (in 2013 € 20.000, 2014 € 15.000,).

•

d. en e.: betrekken Leerpark (ruimtelijk en programmatisch) bij evenementen en gebeurtenissen in de
stad en andersom; 2013-2014: € 25.000 per jaar.

•

f.: planuitwerking Romboutslaan (vrijkomende schoollocatie) tot werkplaats en ontmoetingsplaats
startende ondernemers. In de loop van 2013 in gebruik nemen en aanpassen inrichting/technische
installaties. Schatting kosten 2013: € 125.000.

•

algemeen: procesmanagement sociale agenda ad € 50.000 in 2013 en € 25.000 in 2014 en ontwikkeling
nieuw Leerparkbureau ad € 20.000 in 2013 en € 50.000 in 2014.
2013

2014

2015

2016

€ 260.000

€ 135.000

€

€

Kadernota 2013

71

Format intensivering Kadernota 2013
Titel intensivering:
Portefeuillehouder:

Nr: 11

Acquisitiefonds
J. Mos

Onderwerp:
Acquisitiefonds.
Begrotingsprogramma:
Programma Economie en Cultuur.
Productnummer en omschrijving:
096 Ondersteuning ondernemerschap.
Beoogd resultaat:
Om Dordrecht als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven en instellingen op de kaart te zetten, is een
slagvaardige en concurrerende strategie een vereiste. Om bedrijven en instellingen te bewegen zich in
Dordrecht te vestigen, of juist te behouden voor Dordrecht, is het noodzakelijk om, naast het aanbieden van
een geschikte bedrijfslocatie ook over andere middelen te beschikken en deze gericht in te kunnen zetten.
Hiermee willen wij:
•

aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en/of

•

bestaande bedrijven voor Dordrecht behouden.

Historie onderwerp
In 2006 heeft u als raad ingestemd met het Beleidskader "Economische acquisitie". In dit beleidskader zijn de
uitgangspunten neergelegd voor de economische acquisitie, gericht op het aantrekken van nieuwe
bedrijvigheid en het behouden van bestaande bedrijvigheid in Dordrecht. De financiële consequenties zijn
afgewogen in het kader van het nieuwe Meerjarenbeleidprogramma 2006–2010 (MJP) en de daarbij behorende
begroting.
U heeft vervolgens besloten tot het instellen van een acquisitiefonds voor de periode van 2007–2010. In het
acquisitiefonds was een bedrag van € 900.000, gereserveerd (out of pocket kosten en apparaatskosten). De
looptijd van het acquisitiefonds is verlopen, waardoor het fonds in 2010 is opgeheven.
Eind 2011 bent u geïnformeerd over het feit dat met behulp van het acquisitiefonds het gelukt om bedrijven te
behouden, maar ook nieuwe bedrijven aan te trekken. Eén bedrijf is geholpen bij een bedrijfsverplaatsing.
Ondermeer met behulp van bijdragen uit het acquisitiefonds zijn er meer dan 500 nieuwe arbeidsplaatsen
gerealiseerd.
Condities
De inzet van deze middelen hangt af van het te vestigen en/of te behouden bedrijf, wat vraagt om maatwerk.
Per geval wordt de gemeentelijke inzet beoordeeld en afgewogen. Beoordeling van toekenning van een
bijdrage uit het acquisitiebudget aan een bedrijf kan langs de volgende lijnen plaatsvinden:
•

Het aantal te realiseren arbeidsplaatsen. Als uitgangspunt geldt hierbij dat een nieuw te vestigen
onderneming tenminste 50 arbeidsplaatsen (locatiegebonden) moet realiseren.

•

De inzet op het aantrekken van kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid draagt bij aan de doelstelling
om meer midden en hoge inkomens aan de stad te binden en daarmee ook het draagvlak voor regionale
en stedelijke voorzieningen te verhogen.

•

De meerwaarde van een bedrijf voor het imago en aantrekkingskracht van de stad. Het gaat hier om
bedrijven die een sterke aantrekkingskracht hebben op andere bedrijven (in de keten), zoals
toeleveranciers en afnemers (clustervorming). Het gaat hierom toonaangevende bedrijven die bijdragen
aan het imago en de economische profilering van de stad.

De middelen zijn expliciet niet bedoeld voor de dekking van de uren van het Ondernemersloket.
Omschrijving activiteiten:
De in te stellen reserve (“Reserve Acquisitie”) bestemmen voor interessante bedrijven die een waardevolle
bijdrage kunnen leveren aan de werkgelegenheid of de positionering van deze stad.
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De volgende varianten zijn dan mogelijk:
a. Incentives om bedrijven naar Dordrecht te halen.
b. Bedrijfsverplaatsingssubsidies om bedrijven in Dordrecht te houden.
c. Loonkostensubsidies ter stimulering van het aantrekken van moeilijk bemiddelbare arbeidskrachten.
Beoordeling van toekenning van een bijdrage uit het acquisitiefonds aan een bedrijf kan daarbij langs de
volgende lijnen plaatsvinden:
1.

Aantal arbeidsplaatsen (kwantitatief)
Als uitgangspunt geldt hierbij dat een nieuw te vestigen onderneming tenminste 50 arbeidsplaatsen
(locatiegebonden) moet realiseren.

2.

Arbeidsplaatsen (kwalitatief)
Een van de doelstellingen in het Meerjarenbeleidsprogramma is om de kenniseconomie in Dordrecht te
versterken door het aantrekken van bedrijven en individuen die met creativiteit en kennis waarde
toevoegen aan de stad. Zowel bij het versterken van de onderwijsinfrastructuur als bij het versterken van
de kenniseconomie is innovatie een belangrijke component. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan
bedrijven als ingenieursbureaus, architecten, maritieme dienstverleners, ICT- bedrijven, etc.
De inzet op het aantrekken van dergelijke kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid draagt eveneens bij
om meer midden en hoge inkomens aan de stad te binden en daarmee ook het draagvlak voor regionale
en stedelijke voorzieningen te verhogen.

3.

Bijdrage aan profilering van de stad
Hierbij gaat het om de meerwaarde van een bedrijf voor het imago en aantrekkingskracht van de stad. Het
gaat hier om bedrijven die een sterke aantrekkingskracht hebben op andere bedrijven (in de keten), zoals
toeleveranciers en afnemers (clustervorming). Het gaat hierom toonaangevende bedrijven die bijdragen
aan het imago en de economische profilering van de stad, zowel op Zuidvleugelniveau als nationaal.

In het kader van het Uitvoeringsprogramma Economie en Arbeidsmarktbeleid Drechtsteden is door het
Drechtstedenbestuur besloten ook € 50.000 per jaar beschikbaar te stellen t.b.v. een aantal strategische
activiteiten in het kader van promotie en acquisitie m.n. op het terrein van water/deltatechnologie. Het gaat
hierbij om het vervaardigen van geschikt promotie- en acquisitiemateriaal, deelname congressen, uitwerking
promotiestrategie, etc.
Overzicht kosten
2013

2014

2015

2016

€ 300.0001

1

De benodigde middelen voor 2013 en 2014 die worden voorgesteld om in de nieuwe reserve te storten. Via kredietvoorstellen
worden deze dan opgehaald, indien benodigd.
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Nr: 12

Gratis OV 65+
J. Mos

Onderwerp:
Gratis OV 65+.
Begrotingsprogramma:
Programma Verkeer en Vervoer.
Productnummer en omschrijving:
103 Hoofdinfrastructuur.
Beoogd resultaat:
Het faciliteren van gratis reizen op stadslijnen van het openbaar vervoer in Dordrecht voor 65+ers. Om ruimte
te scheppen in de begroting voor continuering van het GOV 65 plus (na 2012), wordt via deze claim
voorgesteld om voor zowel 2013 als 2014 € 500.000 te reserveren. In juni 2012 zal de geactualiseerde
evaluatie worden aangeboden aan het college.
Omschrijving activiteiten:
Alle Dordtenaren van 65 of ouder mogen gratis reizen op de stadsbussen van Arriva. Om tot een verrekening
met Arriva te komen wordt het daadwerkelijk gebruik geregistreerd door middel van het gebruik van de ov–
chipkaart. Alle 65 plussers checken in en uit met de ov-chipkaart, er wordt echter geen bedrag van de
chipkaart afgeschreven. Een bijkomend voordeel is dat alle 65 plussers op deze wijze gewend raken aan het
gebruik van de ov-chip. Er zijn een viertal reële bezuinigingsmogelijkheden op de huidige variant.
Bezuinigingsoptie 1: leeftijd naar 67 jaar
Bij elke verhoging van de leeftijd voor deelname aan het GOV daalt het aantal gebruikte chipkaarten met circa
600 per maand. Dit staat gelijk aan een besparing naar schatting circa € 50.000 per jaar. Wanneer de leeftijd
naar 67 wordt verhoogd, is de besparing circa € 100.000. Deze maatregel is eenvoudig door te voeren door per
direct de uitgifte van nieuwe kaarten (voor de duur van 2 jaar) stop te zetten. Wanneer het gratis reizen voor
een reiziger van onlangs 65 plus niet wordt stopgezet, is de besparing uiteraard de eerste 2 jaar lager.
Bezuinigingsoptie 2: naar lijn of tijd
Er is geen lijn aan te wijzen die hiervoor in aanmerking komt op basis van een reële afweging, prioriteit of
keuze. Het aanwijzen van een lijn is willekeurig en raakt specifiek een wijk in de gemeente, hierdoor is deze
optie politiek bestuurlijk nauwelijks verdedigbaar. Beperking in tijd is relatief eenvoudig door te voeren. De
keuze voor een dag is arbitrair. Als de zondag wordt geschrapt dan is de besparing op kosten circa € 20.000
per jaar.
Bezuinigingsoptie 3: eigen bijdrage van de 65 plusser
De doelgroep reist nu gratis (een nultarief) op de stadslijnen. De inkomstenderving van Arriva (kosten
Dordrecht) is gebaseerd op een opstaptarief van € 0,52 en vervolgens € 0,09 per kilometer. Een eigen bijdrage
verwerken in de kilometer prijs is vrij eenvoudig door te voeren. Veel eenvoudiger in ieder geval dan het
invoeren van een eenmalige eigen bedrage. Dit in verband met omvangrijke administratie en registratiekosten
bij een eenmalige bijdrage. Een eigen bijdrage per kilometer is realistisch en de besparing is substantieel. Er
zijn twee subvarianten, te weten:
•

Variant 3A: als de eigen bijdrage bestaat uit € 0,09 per kilometer (geen opstaptarief), dan bespaart dat de
gemeente circa € 225.000 op jaarbasis. De gemiddelde ritprijs voor de doelgroep komt dan uit op circa
€ 0,33 (per rit);

•

Variant 3B: bij een eigen bijdrage van € 0,04 per kilometer (geen opstaptarief), is de besparing € 100.000
op jaarbasis.
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Bezuinigingsoptie 4: Maximering aantal gratis kilometers
Een optie is het maximeren van het aantal gratis kilometers per kaart. Wanneer dit maximum wordt
overschreden, dienen reizigers het reguliere tarief te betalen. Uitgewerkt wordt nog wat het maximum aantal
kilometers per kaart mag zijn, uitgaande van een taakstellend (maximum) budget van € 500.000.
Kosten huidige variant (nultarief)
De daadwerkelijke kosten voor de huidige variant zijn mede afhankelijk van de vervoersdip (afname van
reizigers) in de zomermaanden. De kosten komen maximaal uit op € 596.000 en minimaal op € 532.000.
2013

2014

2015

2016

€ 600.000

€ 600.000

€0

€0

2013

2014

2015

2016

€ 500.000

€ 500.000

€0

€0

Optie 1: leeftijd naar 67

Optie 2: naar lijn of tijd, bv zondag schrappen
2013

2014

2015

2016

€ 580.000

€ 580.000

€0

€0

2013

2014

2015

2016

€ 375.000

€ 375.000

€0

€0

2013

2014

2015

2016

€ 500.000

€ 500.000

€0

€0

Optie 3a: eigen bijdrage 65 plusser

Optie 3b: eigen bijdrage 65 plusser

Optie 4: maximering aantal gratis kilometers
2013

2014

2015

2016

€ 500.000

€ 500.000

€0

€0
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Verhuizing RTV Dordrecht naar Leerpark
P. H. Sleeking

Onderwerp:
Verhuizing RTV Dordrecht naar Leerpark.
Begrotingsprogramma:
Programma Bestuur en samenwerking.
Productnummer en omschrijving:
015 Mediazaken.
Beoogd resultaat:
De lokale omroep in Dordrecht zit op dit moment in een intensief ontwikkelproces. Er wordt gewerkt aan een
businessplan, dat als basis dient voor de nieuwe uitzendmachtiging voor de lokale omroep (2013-2017).
Een belangrijk speerpunt hierbij is samenwerking met andere partijen in de stad.
Een ander uitgangspunt is huisvesting op het Leerpark, waarvoor een plan van eisen wordt opgesteld. De
nieuwbouwlocatie wordt naar verwachting in december 2012 opgeleverd. De verhuizing biedt inhoudelijke
kansen (betere aansluiting onderwijs, clustering creatieve organisaties) en schaalvoordelen door het delen van
ruimte, apparatuur, diensten en content met de andere toekomstige gebruikers (Davincimedia.nl en RTV
Rijnmond). De exploitatie van de omroep zal plaatsvinden binnen de meegegeven subsidiekaders.
Het is een vroeg stadium in het proces; de inventarisaties door de partijen zijn nog in volle gang. De
onderstaande kosten zijn dan ook indicatief. Het gaat hierbij om de kosten die direct betrekking hebben op de
omroep; de andere toekomstige gebruikers zullen een eigen deel bijdragen.
Omschrijving activiteiten gewenste variant:
Met de verhuizing en inrichting zijn verhuiskosten gemoeid. Deze kosten worden op dit moment geraamd op
€ 50.000. Door de slechte financiële positie van RTV Dordrecht is in de afgelopen jaren geen
vervangingsreserve opgebouwd terwijl een groot deel van de AV-apparatuur nagenoeg is afgeschreven. Ook
zijn er geen liquide middelen aanwezig. Om op een levensvatbare wijze in de nieuwe constructie
(herhuisvesting, samenwerking) te kunnen starten is een aanvullende investering van € 200.000 noodzakelijk.
Omschrijving activiteiten sobere variant:
De noodzakelijke verhuiskosten bedragen € 50.000. De benodigde investering als gevolg van het gebrek aan
reserves en liquide middelen kan mogelijk 50% lager door het hanteren van andere constructies, zoals het
aangaan van leasecontracten in plaats van de aanschaf van apparatuur.
Omschrijving activiteiten minimale variant:
De noodzakelijke verhuiskosten bedragen € 50.000. De benodigde investering als gevolg van het gebrek aan
reserves en liquide middelen vangt de omroep zelf op in de exploitatiebegroting. Dit vraagt op korte termijn
relatief heel veel van de organisatie, omdat er vanaf 2013 ook € 50.000 gekort wordt op de exploitatiesubsidie
(hiermee wordt in vier jaar de uitstaande lening afgelost, waarna de korting structureel zal worden) en er
sprake is van een geheel nieuwe situatie met bijbehorende onzekerheden.
Kosten gewenste variant
2013

2014

2015

2016

€ 250.000,-

€

€

€

2013

2014

2015

2016

€ 150.000,-

€

€

€

Kosten sobere variant
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Kosten minimale variant
2013

2014

2015

2016

€ 50.000,-

€

€

€
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Nr: 14

Arbeidsmarktbeleid
E. van de Burgt

Onderwerp:
Arbeidsmarktbeleid.
Begrotingsprogramma:
Programma Economie en Cultuur.

Productnummer en omschrijving:
090 Werkgelegenheid.
Beoogd resultaat:
Ontwikkelen van een arbeidsmarkt die aansluit op de (toekomstige) vraag van het bedrijfsleven. Deze
arbeidsmarkt sluit mensen in door het talent van mensen centraal te stellen in plaats van mensen uit te sluiten
op basis van wat ze niet kunnen. Het jaar 2011 is benut om veel energie los te maken en met de stakeholders
in de stad in gesprek te gaan over de gewenste arbeidsmarkt. Voor 2012/2013 is het nodig de ontstane
energie om te zetten in stevige nieuwe structuren die straks ook op eigen kracht kunnen voortduren. Onze
inschatting is dat de middelen we nu gereserveerd hebben in 2012 nodig zijn om deze opgaven te realiseren.
Het programma arbeidsmarktbeleid richt zich op het verbeteren van de werking van de arbeidsmarkt in onze
regio door het optimaliseren van een drietal transities, te weten de transities: (1) van school naar werk, (2)
van werk naar werk en (3) van uitkering naar werk. Het programma verdeelt zijn inspanningen over 4
programmalijnen nl. de matching van Vraag en Aanbod, de aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt, Verbeteren
kennisinfrastructuur (HBO/WO) en Urgentiebesef over arbeidsmarkttekorten. Vanuit deze programma’s zijn
inspanningen in het eerste jaar van de uitvoering gericht op diverse projecten, de vier veranderopgaven:
•

een extra impuls Onderkant Arbeidsmarkt: mensen met verminderd arbeidsvermogen aan de slag;

•

Werkschool: jongeren zonder startkwalificatie aan de slag helpen;

•

impuls sectorale Leerwerkbedrijven in 7 sectoren;

•

de ontwikkeling van een Maritieme Campus/masterplan beroepskolom (koppeling beroepsonderwijsarbeidsmarkt).

Als onderdeel van het programma is de University College Dordrecht doorontwikkeld en is een plan van aanpak
ontwikkeld voor de uitvoering van de Wet Werken naar Vermogen. Wat de regionale arbeidsmarktinformatie en
communicatie betreft zijn in het eerste uitvoeringsjaar eveneens de benodigde ‘basisproducten’ ontwikkeld
(Arbeidsmarktmonitor, Website, Nieuwsbrief, Flyer etc.).
Voor 2012/2013 is nodig deze energie om te zetten in stevige nieuwe structuren die straks ook op eigen kracht
kunnen voortduren. Onze inschatting is dat de middelen we nu gereserveerd hebben in 2012 nodig zijn om
deze opgaven te realiseren.
Omschrijving activiteiten:
Voor 2013 is de inschatting dat de bestaande middelen (€ 400.000) ontoereikend zijn om de gestelde
programmadoelen te realiseren. Er is in 2013 een aantal met het programma arbeidsmarktbeleid
samenhangende ontwikkelingen die budgettaire consequenties kunnen hebben. Het gaat hierbij om de
volgende ontwikkelingen:
1.

Groei van het aantal werkzoekenden met een verdienvermogen < 20 % (categorie 3 van de Wet werken
naar vermogen). Per 1 januari 2013 zijn geen middelen uit het participatiebudget voor deze groep
beschikbaar; gemeenten worden uitgedaagd beleid te ontwikkelen. Het is vrijwel onmogelijk de omvang
van de groep met een verdienvermogen < 20 % in te schatten. De absorptie van de markt bepaald waar
de grens komt te liggen. Uitgaand van de huidige omvang van categorie 3, de conjuncturele
ontwikkelingen en instroom als gevolg van het bereiken van de maximale WW-duur kan de totale omvang
oplopen tot meer dan 1.000 personen. Uit experimenten blijkt dat het organiseren van begeleiding voor
categorie 3 een noodzakelijke voorwaarde is om een goede tegenprestatie te krijgen. Voor
begeleidingskosten is sprake van cofinanciering (Programmabudget) en inzet van middelen op maat. In
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2012 wordt per gemeente beleid ontwikkeld voor deze groep. De ontwikkeling van dit kader wordt
meervoudig lokaal ingericht als onderdeel van de “Proeftuin beleid”. In 2012 worden 200 kandidaten
begeleid met middelen uit het programmabudget (Community Jobs). Om dezelfde resultaten in 2013 te
halen is een extra budget van € 100.000 nodig.
2.

Conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt: belangrijk zorgpunt is de oplopende werkloosheid.
Vooralsnog valt er nog weinig te melden over de impact van de bezuinigingsronde van de tussenformatie.
In 2012 kan het programma nog een beroep doen op € 618.000 die beschikbaar is in het kader van de
bestrijding jeugdwerkloosheid. Deze zullen in 2012 mede voor het opvangen van deze conjuncturele
effecten als “revolving fund”, met name voor de doelgroep jongeren, ingezet worden. Vanaf 2013 zijn er
geen middelen meer beschikbaar.

3.

Aan het programma arbeidsmarkt gelieerde projecten zoals de verplaatsing van de Orangerie en de
uitvoering van de motie van de raad over elektrisch busvervoer waar naast verkeer en vervoer en
duurzaamheid een sterk werkgelegenheidscomponent aan zit: leren en werken met uitstroom naar de
sector Transport en Logistiek.

Overzicht kosten:
2013

2014

2015

2016

€ 100.000

€

€

€
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Nr: 15

Fietsproblematiek
J. Mos

Onderwerp:
Fietsproblematiek.
Begrotingsprogramma:
Programma Verkeer en vervoer.
Productnummer en omschrijving:
103 Hoofdinfrastructuur
053 Verkeersmeubilair en Verkeersregelinstallaties
Beoogd resultaat:


Het in de periode 2013 t/m 2014 versoberd voorzetten van de (in 2011 op ad-hoc basis opgezette)
mogelijkheid om in Dordrecht de overlast van fietsen te beperken door handhavingsacties ten behoeve van
een verkeersveilige, toegankelijke en aantrekkelijke stationsomgeving.



Het zo snel mogelijk realiseren van extra fietsparkeerplaatsen aan de zuidzijde van het station Dordrecht
Centraal (Krispijnse zijde) om het huidige tekort aan fietsparkeerplaatsen te reduceren;



Het in de periode 2013 t/m 2014 beheren en onderhouden van het fietsknooppuntensysteem.



Het in de periode 2013 t/m 2014 beheren en onderhouden van de gratis fietsenstalling op het station
Dordrecht Centraal.

Historie onderwerp
Handhaving
Met de herinrichting van het stationsgebied is het, in het gehele stationsgebied (aan de centrumzijde), voor
fietsers verboden om de fiets buiten de daarvoor aangewezen plaatsen te parkeren. De fietsoverlast bij het
station is in de tweede helft van 2011 op ad hoc basis succesvol opgepakt. In februari 2012 is deze handhaving
vanwege het beperkte budget op een fors lager peil gezet. Nu is al te zien dat een intensivering nodig is om te
voorkomen dat fietsen op ongewenste plekken geparkeerd worden. Voor de jaren 2011, 2012 en 2013 is
€ 50.000 per jaar beschikbaar gesteld. Hiervan is jaarlijks € 10.000 bestemd voor Stadsbeheer voor het
schoon en heel houden van de gratis fietsenstalling en € 40.000 voor Stadsontwikkeling voor de handhaving in
het stationsgebied.
Het budget van € 40.000 voor de jaarlijkse aanpak van de fietsproblematiek (door Stadsontwikkeling) is
onvoldoende om een slagvaardig handhavingniveau te bereiken. Eveneens is het budget ontoereikend om een
gewenst serviceniveau van de fietsafhandelcentrale te bereiken. Daarnaast is er onvoldoende budget voor de
ambtelijke inzet (klachtenafhandeling, procesbegeleiding, afstemming maatschappelijke partners).
Fietsparkeerplaatsen zuid- en centrumzijde
Aan de zuidzijde is een structureel te kort aan fietsparkeerplaatsen. Goede oplossingen zijn op langere termijn
pas mogelijk. Op de korte termijn is het tekort te reduceren door slim om te gaan met de beperkte (fysieke en
juridische) mogelijkheden voor extra capaciteit.
Aan de centrumzijde zijn extra fietsnietjes (aanbindbeugels) nodig om het fietsparkeren beter te ordenen op de
fietsparkeerzones op maaiveld.
Fietsknoop Samenvatting problematiek
In de regio Drechtsteden is in 2005 het fietsknooppuntensysteem gerealiseerd, waarbij het beheer en
onderhoud was geborgd tot en met 2012 bij bureau Drechtsteden. De provincie heeft het voornemen om als
voorwaarde voor de Groenagenda (subsidie budget € 100 miljoen voor de gehele provincie) op te nemen, dat
het beheer en onderhoud van de borden van het fietsknooppuntensysteem geborgd moet zijn. Het is nog niet
duidelijk of het beheer en onderhoud op gemeentelijk niveau, regionaal niveau of provinciaal niveau
georganiseerd wordt.
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Omschrijving activiteiten sobere variant:
Activiteiten handhaving en fietsafhandelcentrale
Het handhavingsniveau wordt versoberd ten opzichte van 2011; het serviceniveau van de fietsafhandelcentrale
verbeterd:


opening fietsafhandelcentrale 2x per maand op donderdag van 15:00 uur tot 19:00 uur;



2x per maand een handhavingactie voorafgaand aan de opening van de fietsafhandelcentrale op
donderdag;



2x per maand een handhavingsactie op een random weekdag (in dezelfde week);



vrijwel elke dag uit delen van waarschuwingslabels.

Daarnaast zijn er ambtelijke uren nodig voor klachtenafhandeling, procesbegeleiding, afstemming met
maatschappelijke partners en voor toekomstige ontwikkelingen, zoals het inbedden in de Dordtse
maatschappij, samenwerking met overige Drechtsteden, het betrekken van andere maatschappelijke partners
en het mogelijk verplaatsen van de fietsafhandelcentrale om de locatie Kerkeplaat en de mensen van
Stadsbeheer te ontlasten.
Realisatie aanvullende fietsnietjes centrumzijde
Ten behoeve van het ordelijk parkeren van fietsen op de tijdelijke fietsparkeerzones langs de aanrijroutes naar
het station, is het nodig om aanvullende fietsnietjes (aanbindbeugels) te plaatsen binnen de bestaande
fietsparkeerzones. Hierdoor kunnen de fietsen ordelijker geparkeerd worden en wordt het straatbeeld aan de
centrumzijde verbeterd.
Realisatie fietsparkeerplaatsen zuidzijde op de korte termijn
Aan de zuidzijde van het station is er in de huidige situatie een tekort aan ongeveer 300 fietsparkeerplaatsen.
Op de korte termijn bestaat de mogelijkheid om 140 extra fietsparkeerplaatsen (fietsenrekken) te realiseren.
Prorail neemt 50% van de kosten voor haar rekening, inclusief het volledige beheer en onderhoud. Een
bestemmingsplanprocedure is niet nodig, wel mogelijk een omgevingsvergunning.
Uitwerken projectplan entree zuidzijde station
In de toekomst blijft er sprake van een groot tekort aan fietsparkeerplaatsen aan de zuidzijde van het station.
Bovendien is de zuidzijde van het station een onaantrekkelijke ruimte welke in schril contrast staat tot de
centrumzijde van het station. De wens bestaat om een aantrekkelijke nieuwe inrichting voor de zuidzijde
entree van het station uit te werken, waarbij rekening wordt gehouden met voldoende fietsparkeerplaatsen.
Voor het uitwerken van dit project, is de inzet van ambtelijke uren nodig.
Beheer en onderhoud fietsknooppuntensysteem
Uitgegaan wordt van een jaarlijkse schouw, maaiwerkzaamheden, het sneller uitvoeren van reparaties bij
schade, het actualiseren en vervangen van de kaarten (deze informatie is momenteel onjuist) op de
informatiepanelen.
Omschrijving activiteiten minimale variant:
Activiteiten handhaving en fietsafhandelcentrale
Het handhavingsniveau wordt geminimaliseerd ten opzichte van 2011; het serviceniveau van de
fietsafhandelcentrale verbeterd:



opening fietsafhandelcentrale 1x per maand op donderdag van 15:00 uur tot 19:00 uur;
1x per maand een handhavingactie voorafgaand aan de opening van de fietsafhandelcentrale op
donderdag;



1x per maand een handhavingactie op een random weekdag (in dezelfde week);



vrijwel elke dag uit delen van waarschuwingslabels.

Daarnaast zijn er ambtelijke uren nodig voor klachtenafhandeling, procesbegeleiding, afstemming
maatschappelijke partners.
Realisatie fietsparkeerplaatsen zuidzijde
Aan de zuidzijde van het station is er in de huidige situatie een tekort aan ongeveer 300 fietsparkeerplaatsen.
Op de korte termijn bestaat de mogelijkheid om 140 extra fietsparkeerplaatsen (fietsenrekken) te realiseren.
Prorail neemt 50% van de kosten voor haar rekening, inclusief het volledige beheer en onderhoud. Een
bestemmingsplanprocedure is niet nodig, wel mogelijk een omgevingsvergunning.
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Beheer en onderhoud fietsknooppuntensysteem
Uitgegaan wordt van continuering van het huidige minimale beheers- en onderhoudsniveau van het
knooppuntensysteem zoals dit tot en met 2012 is uitgevoerd door Bureau Drechtsteden. Hierbij is onvoldoende
budget om de informatie op de informatiepanelen te actualiseren en om snel reparaties uit te voeren.
Kosten sobere variant
2013

2014

Fietshandhaving en ondersteuning

€ 88.000

€ 84.000

Avondopenstelling

€ 24.000

€ 12.000

2015

2016

2015

2016

fietsafhandelcentrale
Fietsparkeren zuidzijde – realisatie

€ 50.000

140 fietsparkeerplaatsen
Fietsparkeren zuidzijde – uitwerken

€ 50.000

projectplan zuidelijke entree
Fietsparkeren centrum

€ 10.000

Beheer/onderhoud fietsknooppunten

€ 10.000

Onderhoud gratis stalling centrum
Totaal

€ 10.000
€ 10.000

€ 232.000

€ 116.000

2013

2014

Fietshandhaving en ondersteuning

€ 50.000

€ 65.000

Avondopenstelling

€ 12.000

€ 6.000

Kosten minimale variant

fietsafhandelcentrale
Fietsparkeren zuidzijde – realisatie

€ 50.000

140 fietsparkeerplaatsen
Beheer/onderhoud fietsknooppunten

€ 5.000

Onderhoud gratis stalling centrum
Totaal

€ 5.000
€ 10.000

€ 117.000
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Format intensivering Kadernota 2013
Titel intensivering:
Portefeuillehouder:

Nr: 16

Bouwplantoetsing OZHZ
P.H. Sleeking

Onderwerp:
Bouwplantoetsing OZHZ.
Begrotingsprogramma:
Programma Ruimtelijke Ordening.
Productnummer en omschrijving:
067 Vergunningen.
Beoogd resultaat:
•

Verhogen kwaliteitsniveau uitvoering bouwplantoetsing.

•

Voorkomen van risico’s op terrein van uitvoering wettelijke taken.

•

Verbeteren verhouding legesinkomsten en legesgebonden taken (maximaal 100% kostendekkendheid).

Laag uitvoeringsniveau bouwplantoetsing
De Omgevingsdienst voert voor Dordrecht Wabotaken uit. Bouwplantoetsing is binnen vergunningverlening de
meest omvangrijke taak. Bouwplantoetsing betreft de behandeling van bouwaanvragen en de vraag op welke
onderdelen en hoe diepgaand bouwaanvragen worden beoordeeld. Bouwplantoetsing is een wettelijke plicht.
Voor deze taak is voor 2012 € 975.000 beschikbaar. Ondanks dit forse budget en ondanks de huidige
economische crisis is dat budget ruim onvoldoende om alle aanvragen te toetsen. Om overschrijdingen te
voorkomen zijn begin 2011 nadere werkafspraken gemaakt. Die houden grofweg in dat een groot deel van de
aanvragen niet inhoudelijk wordt getoetst. Dat is echter in strijd met de wet en (vooral) structureel financieel
en bestuurlijk onverantwoord. Daarbij komt dat het huidige beleidskader is achterhaald. Deze situatie is te
verklaren vanuit het verleden vanaf de overdracht van taken van gemeente naar Omgevingsdienst in 2007. Na
de invoering van de Wabo, de vorming van de Omgevingsdienst en de verbeterde programmering is de
problematiek in 2011 helder geworden.
Alle hier opgenomen varianten zijn gebaseerd op de prognose van het aantal en de diversiteit van
(bouw)aanvragen voor 2012, een naar verwachting sober jaar. De jaren dat er veel grote bouwwerken werden
aangevraagd en er dus veel legesinkomsten binnenkwamen zijn voorbij. Tot aan 2007 werd er in die jaren ook
veel formatie extra ingehuurd om in te zetten op bouwplantoetsing en bouwtoezicht. Dat kon voor
bouwplantoetsing oplopen tot 4 fte. Dat is formatie die in 2007 niet aan de Omgevingsdienst is overgedragen.
Nieuw beleidskader voor bouwplantoetsing
Voorgesteld wordt om voor bouwplantoetsing de landelijk ontwikkelde BRIS-systematiek te gaan hanteren. De
BRIS-systematiek hanteert circa 60 toetspunten en 4 toetsniveaus. BRIS biedt de basis voor een volledige en
eenduidige toetsing, geborgd en transparant. Ondanks het huidige lage niveau van aanvragen betekent dat
voor de standaard BRIS-werkwijze circa € 700.000 extra nodig is. Vervolgens is gekeken waar deze aanpak
kan worden versoberd. Een aanzienlijke bijdrage kan worden geleverd door op onderdelen alsnog af te zien
van inhoudelijke toetsing. Geadviseerd wordt om daarbij aan te sluiten op vergunningsvrije bouwwerken en
bouwwerken geen gebouw zijnde. Verder wordt voorgesteld aanvullend aan aantal toetsniveaus te verlagen. In
totaal kan het extra benodigd budget hiermee worden ingeperkt tot € 340.000.
Met deze voorgestelde werkwijze komt de bouwplantoetsing weer op een adequaat en te verantwoorden
niveau. Tegelijkertijd passen we de werkwijze zo sober mogelijk toe. Mocht de economie weer aantrekken en
het aantal aanvragen weer toenemen dan zal extra budget worden gevraagd. De dekking is dan aanwezig in de
legesinkomsten. Een inhoudelijk voorstel aan college en raad volgt op dat moment.
Er is bij dit voorstel geen rekening gehouden met invoeringskosten; de voorgestelde systematiek/werkwijze
kan relatief eenvoudig worden ingevoerd. De aangevraagde claim is structureel van aard. Het is in principe
wenselijk om flexibiliteit in te bouwen op het onderdeel vergunningen, afhankelijk van de aanvragen die
binnenkomen. Dat is iets om in het vervolg uit te werken, zo mogelijk in combinatie met een op te richten
fonds/egalisatiereserve voor legesgebonden taken.
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Niveau van kostendekkendheid leges
Inkomsten en uitgaven behoren met elkaar in balans te zijn. Dit betekent dat de legesinkomsten moeten
worden verlaagd, het uitgavenniveau moet worden verhoogd of een combinatie hiervan. Gezien het lage
niveau van de bouwplantoetsing is het voorstel middels deze claim om te investeren in een hoger
uitgavenniveau met bijbehorende hogere kwaliteit en lagere risico’s.
In 2012 zal de toepassing van het VNG model verder worden verfijnd. Verdere verbetering van de toerekening
van legesgebonden kosten zal duidelijk maken wat het meest actuele niveau van kostendekkendheid is.
Daarom stellen we ook voor de extra middelen incidenteel (voor 2013) toe te kennen, en op basis van de
verdere verfijning van de kostentoerekening én van het aantal bouwaanvragen, bij de Kadernota 2014 te
bezien of en zo ja, hoeveel, extra middelen benodigd zijn.
Vanaf 2014 keren de legesinkomsten in de begroting overigens terug naar het niveau van vóór de kredietcrisis;
de daling van de legesinkomsten door de kredietcrisis is destijds namelijk tot en met 2013 verwerkt in de
verwachting van economisch herstel vanaf 2014. Dat betekent dat vanaf 2014 de begrote legesinkomsten
toenemen van € 2,4 miljoen naar € 3,4 miljoen.
Omschrijving activiteiten maximale variant:
Voorgesteld wordt bij bouwplantoetsing uit te gaan van de BRIS-toets van de Vereniging Bouw-en
Woningtoezicht Nederland. Voordelen van de BRIS-toets: volledige toetsing, eenduidige toetsing, transparant,
kwaliteitsborging, maatwerk mogelijk (zie onder omschrijving sobere variant). Uitgaande van de standaard
BRIS-werkwijze is ten opzichte van het huidige budget van € 975.00 voor bouwplantoetsing circa € 700.000
extra budget nodig. De risico’s voor de gemeente zijn in deze variant minimaal.
Omschrijving activiteiten sobere variant:
Voorgesteld wordt om de BRIS-toets op een aantal onderdelen te versoberen:
•

Afzien van inhoudelijke toetsing bij bouwactiviteiten in en rond de woning die aansluiten bij
vergunningsvrije bouwwerken.

•

Afzien van inhoudelijke toetsing in geval van bouwwerken geen gebouwen zijnde (bijvoorbeeld hekwerken,
steigers, reclame-uitingen).

•

Verlaging van een aantal toetsingsniveaus van de BRIS-toets.

•

Toets brandveiligheid niet verlagen. Uitvoering conform afspraken Veiligheidsregio: OZHZ voert zelfstandig
uit, in complexe gevallen adviseert de VR.

Conform dit voorstel resteert een extra benodigd budget van € 340.000. De risico’s worden ingeschat op
gering, we zoeken aansluiting bij wat vanuit de wetgever al als vergunningsvrij is benoemd.
Omschrijving activiteiten minimale variant:
De huidige werkwijze kan als minimum variant worden beschouwd en is gebaseerd op het beleid voor
bouwplantoetsing “Kiezen staat vast” uit 2006 en daarbinnen de sobere variant. Dit niveau is de laatste jaren
(met teruglopend budget/terugdringen overschrijdingen) steeds verder teruggelopen. In eerste instantie is dit
opgelost door meer en meer steekproefsgewijs te toetsen. De risico’s van deze werkwijze zijn hoog. Er wordt
teveel niet getoetst en er wordt niet eenduidig getoetst.
Kosten maximale variant
2013

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

€0

€0

€0

€0

€ 700.000
Kosten sobere variant
2013
€ 340.000
Kosten minimale variant
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Format intensivering Kadernota 2013
Titel intensivering:
Portefeuillehouder:

Nr: 17

Stadstrand Stadswerven
P.H. Sleeking

Onderwerp:
Stadstrand Stadswerven.
Begrotingsprogramma:
Programma Ruimtelijke Ordening.
Productnummer en omschrijving:
De gemeente heeft veel onbebouwde grond aan het water in eigendom op de locatie Stadswerven. Veel van
deze braakliggende grond zal pas over 7 tot 10 jaar in gebruik genomen, conform het in het stedenbouwkundig
plan Stadswerven geschetste beeld. Wij streven ernaar zoveel mogelijk van deze gronden te gebruiken voor
tijdelijke invullingen. Wij stellen daarom voor een al langer gekoesterde wens tot het aanleggen van een
stadstrand (met beperkte middelen) te realiseren op Stadswerven-Noord, ten oosten van de Noordelijke
Insteekhaven (naast de Ark van Noach).
Beoogd resultaat:
Voor Stadswerven is het van groot belang het gebied op de kaart te zetten en interessante (tijdelijke) functies
te op te stellen. Tevens wordt het daardoor in plaats van een onaantrekkelijk gebied zoals het nu is een
uitnodigend gebied voor bezoekers en toekomstige bewoners. In 2013/2014 zullen de eerste bewoners op de
Kop van de Staart komen te wonen. Zij zullen in een spraakmakend en aantrekkelijk in plaats van een leeg en
sfeerloos gebied terecht moeten komen, is de inzet.
We willen een tijdelijk stadstrand in Stadswerven realiseren, dat een aantal functies heeft:
1.

zomerse recreatieplaats aan het water;

2.

horeca: drankjes, ijs en snacks te koop;

3.

aanvulling door culturele of recreatieve ondernemers (vanuit de Dordtmij is belangstelling voor gebruik
door een Kunststrand, als aanvulling).

We verwachten dat dit strand er 5 tot 8 jaar kan liggen. Over 5-8 jaar verwachten we dat dit gebied aan de
beurt is voor bebouwing.
Omschrijving activiteiten:
De eerste stap is de keuze van het terrein. Wij stellen voor de locatie oostelijk van de noordelijke insteekhaven
en westelijk van het te realiseren Wervenpark hiervoor te benutten. Wij kiezen voor dit gebied omdat:


dit snel beschikbaar is,



lang beschikbaar blijft (5-8 jaar),



goed bereikbaar is,



en het parkeren combineerbaar is met het parkeren voor de Ark van Noach.

Hoewel de Punt in Stadswerven de meeste potentie heeft, kiezen we daar momenteel niet voor, omdat:
1.

we verwachten (en hopen) dat de grondverkoop in Stadswerven het contractueel nodig maakt in 2016 of
2017 met de brug naar de Riedijkshaven te beginnen, waardoor er bouwwerkzaamheden plaatsvinden.

2.

we in het gebied ernaast de komende jaren bezig zijn met bouwwerkzaamheden, waardoor de
toegankelijkheid van de Punt beperkt is.

De aanleg die voorgesteld wordt betreft het realiseren van een basispakket voorzieningen, waardoor een
kwalitatief goed strand realiseerbaar is. Met het stadstrand kunnen wij het parkeerterrein “Ark” positief
afzomen, in plaats van met bouwhekken, die nodig zijn als we de vervuiling niet opruimen/afdekken.
In overleg met Toezicht, Politie en Stadsbeheer moeten afspraken worden gemaakt over het beheer. Intensief
toezicht zal moeten worden ingezet, wil het strand een goede en veilige recreatieplaats zijn. Bovendien zal het
’s avonds moeten worden ontruimd en afgesloten, exclusief de locatie voor de campers.
Horeca
Uitgangspunt is dat de gemeente geen exploitatierisico voor de horeca draagt. Aanleg, beheer en exploitatie
dient zaak voor een particulier te zijn. Voorgesteld wordt in de regio Drechtsteden een uitvraag te doen naar
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belangstellenden voor zo’n exploitatie. Inschrijvingen zouden vergezeld moeten gaan van een bieding.
Wij stellen voor in de regio een exploitant voor het stadstrand te zoeken, die een exploitatieperiode van 5 jaar,
daarna per jaar met een jaar te verlengen, krijgt. Er heeft zich overigens al een geïnteresseerde gemeld.
De exploitant zal een contract voorgelegd krijgen, waarin in een aantal principes worden beschreven (zoals de
hoogte van de huur, aanleg voorzieningen, ordebewaking)
Overleg heeft inmiddels plaatsgevonden met de exploitanten van de Ark van Noach, Villa Augustus, de
Biesboschhal en met de OCW. Zij hebben vooralsnog niet de behoefte deze exploitatie te verzorgen. De
exploitant van de Ark van Noach dringt aan op een veilige situatie, aangezien een ongeval negatief kan
uitstralen op zijn voorziening. Een brief met het voornemen wordt verzonden aan de bedrijven die tegenover
dit gebied aan de Maasstraat panden gebruiken. Ook de laatste bewoners en gebruikers van de
Papendrechtsestraat worden op de hoogte gesteld van dit voornemen.
Voorgesteld wordt maximaal € 150.000 (taakstellend) als gemeentelijke bijdrage beschikbaar stellen voor de
aanleg van dit strand.
Overzicht kosten:
2013

2014

2015

2016

€ 150.000

€

€

€
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Bijlage 2:
Subsidieplafonds 2013
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Elk jaar dient u voorafgaande aan het subsidiejaar voor 15 juli op grond van gemeentelijke nadere
regels diverse subsidieplafonds met eventuele verdeelregels vast te stellen. Voor evenementen
dienen bovendien de maximale bedragen per soort evenement (status van het evenement)
vastgesteld te worden.
Het vaststellen van een subsidieplafond is noodzakelijk om aanvragen te kunnen afwijzen wanneer
het plafond bereikt is en is bedoeld om “open einde” regelingen te voorkomen. De plafonds worden
vastgesteld onder voorbehoud van goedkeuring van de Begroting 2013 door de gemeenteraad.
Het gaat om de volgende subsidieplafonds, die in de onderstaande tabel verder worden toegelicht:
•
Instandhouding van bomen;
•
Wijkwensen;
•
Evenementen;
•
Sport Kleedruimten;
•
Sport Zwembadhuur;
•
Sport Stimuleringsprojecten;
•
Sport Dordtse sporttalenten;
•
Sport Jeugdsport;
•
Samenwerkingsverband aangepaste Sporten Drechtsteden;
•
Amateurkunst;
•
Beeldende kunstenaars;
•
Culturele initiatieven;
•
Podiumkunsten;
•
Maatschappelijke ondersteuning;
•
Maatschappelijke zorg;
•
Interculturalisatie.

Vast te stellen
verdeelregels

Andere vast te
stellen zaken

Plafond 2012

Plafond 2013

Instandhouding
van bomen

€ 15.000

€ 15.000

Niet nodig;
verdeelregels
staan in nadere
regels

SBH

art. 6 van de nadere
regels voor het in
stand houden van
bomen Dordrecht

Wijkwensen

€ 100.000

€ 100.000

-Aanvragen
worden
behandeld in
volgorde van
binnenkomst.
-Vanaf het
moment dat het
plafond bereikt is
kunnen
aanvragen
worden
afgewezen

MO

art. 4 van de nadere
subsidieregels voor
wijkwensen

Evenementen 1e
halfjaar

€ 174.330

€ 185.000

Niet nodig;
verdeelregels
staan in nadere
regels

De maximale
subsidie
vaststellen:
A+ -evenement
€ 42.778
A -evenement
€ 19.500
B -evenement
€ 5.000
C- evenement
€ 500

SO

art. 4 van de nadere
regels voor
evenementen
subsidies 2010

Evenementen 2e
halfjaar

€ 284.115

€ 185.000

Niet nodig;
verdeelregels
staan in nadere
regels

De maximale
subsidie
vaststellen:
A+ -evenement
€ 42.778
A -evenement
€ 19.500
B -evenement
€ 5.000
C -evenement
€ 500

SO

art. 4 van de nadere
regels voor
evenementen
subsidies 2010
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Vast te stellen
verdeelregels

Andere vast te
stellen zaken

Plafond 2012

Plafond 2013

Sport
Kleedruimten

€ 42.990

€ 42.990+
index (*)

-

-

Sport

art. 5 van de nadere
regels voor
sportsubsidies

Sport
Zwembadhuur

€ 146.250

€ 146.250+
index

-

-

Sport

art. 5 van de nadere
regels voor
sportsubsidies

Sport Stimulerings
projecten

€ 5000

€ 5000+
index

-

-

Sport

Sport Dordtse
sporttalenten

€ 11.000

€ 11.000+
index

-

-

Sport

art. 5 van de nadere
regels voor
sportsubsidie
s
art. 5 van de nadere
regels voor
sportsubsidies

Sport Jeugdsport

€ 50.224

€ 50.224+
index

-

-

Sport

art. 5 van de nadere
regels voor
sportsubsidies

Samenw. verband
aangepaste
sporten
Drechtsteden

-

€ 30.000

-

-

Sport

Amateurkunst en
Culturele
initiatieven

€ 150.000

€ 150.000

-

-

MO

art. 4 van de subsidie
verordening
aangepaste sporten in
de regio Drechtsteden
2011
Art. 3 van de nadere
regels voor subsidies
voor amateurkunst
2010
+art. 3 nadere regels
voor CI

Beeldende
kunstenaars

€ 150.000

€ 150.000

-

-

NDC

art. 2 van de nadere
regels voor subsidies
aan beeldende
kunstenaars 2010

Podiumkunsten

€ 50.000

€ 50.000

-

-

MO

art. 3 van de nadere
regels voor subsidies
voor podiumkunsten
2010;

Maatschappelijke
ondersteuning
incidenteel (**)

-

€ 110.000

-

-

MO

Art. 3 nadere regels
maatschappelijke
ondersteuning

Maatschappelijke
zorg incidenteel

-

€ 100.000

-

-

MO

Art. 3 nadere regels
maatschappelijke zorg

Maatschappelijke
zorg structureel

-

**

-

-

MO

Art. 3 nadere regels
maatschappelijke zorg

MO

Nadere regels
interculturalisatie

Interculturalisatie

Sector

Van toepassing
zijnde regelgeving

Beleidsterrein

(resp. € 80.000
+ € 70.000)

€ 80.000

(*) De prijsindexen 2013 treft u aan in hoofdstuk 3 van de Kadernota.
(**) De plafonds maatschappelijke ondersteuning structureel en maatschappelijke zorg structureel
worden voor 15 juli door het college vastgesteld.
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