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1. Inleiding
In dit boekwerk doen wij verslag van de in 2014 uitgevoerde activiteiten en bereikte resultaten.
Referentiekader voor de af te leggen verantwoording is de door de raad vastgestelde Begroting 2014. Deze
loopt dan ook als een rode draad door de jaarstukken. Naast de inhoudelijke verantwoording leggen wij ook een
financiële verantwoording af. We geven inzicht in de financiële positie van de gemeente en de besteding van de
middelen. Dit verkiezingsjaar is een nieuwe college- en raadsperiode ingegaan, waarbij zowel college als raad
van politieke samenstelling zijn gewijzigd.
We starten de jaarstukken met een bestuurlijke inleiding waarin we een terugblik geven op de (politieke)
gebeurtenissen van 2014.

1.1 Het aanzien van Dordrecht 2014
2014: een bewogen jaar
Het eiland van Dordrecht: geen eiland in de wereld. 2014 gaat de geschiedenisboeken in als een bewogen jaar.
De gebeurtenissen van het afgelopen jaar beïnvloedden onze inwoners, de samenleving en ons.
We denken aan de ramp met vlucht MH17. In onze stad staat deze ramp nog op het netvlies gebrand door het
overlijden van twee van onze inwoners. De ramp heeft, net als de berichtgeving over terreur in het MiddenOosten, veel invloed op ons gevoel van veiligheid.
Ook in financiële zin worden we beïnvloed door de gebeurtenissen in de wereld om ons heen. Het nieuws uit
Zuid-Europa stond veelal in het teken van maatschappelijke onrusten door bezuinigingen. Ook in ons land staan
de overheidsfinanciën aanhoudend onder druk. In het verlengde van bezuinigingen op de Rijksbegroting
moeten ook wij met minder middelen toe.
De ontwikkelingen uit 2014 versterken de beweging die we eerder al zagen. De samenleving verandert door
onder meer individualisering en de opkomst van social media. Als gevolg daarvan nemen steeds meer inwoners
het heft in eigen hand. Ze voeren, samen met medebewoners, ideeën uit die hun leefomgeving verbeteren.
Lokaal op zoek naar andere verhoudingen
Als we de veranderingen in ons land en in onze stad kernachtig willen samenvatten, dan gaat het om een
zoektocht naar nieuwe verhoudingen tussen overheid en samenleving. Inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties dagen we uit om initiatief te nemen. We verwachten van hen dat ze meer op
eigen kracht en meer met hun eigen netwerk
oplossen. Ook van ons vraagt dit een andere
rol. Netwerken faciliteren, ruimte bieden voor
initiatief en maatwerk leveren in de
begeleiding daarvan.
Heel concreet wordt deze ontwikkeling onder
meer zichtbaar in woningbouwprojecten. We
zien steeds meer kleinschalige ontwikkelingen,
waarbij we bewoners ook ruimte geven om
zelf hun woning te ontwikkelen (particulier
opdrachtgeverschap). Dat deze werkwijze past
bij de behoefte van inwoners blijkt wel uit de
zeer succesvolle start van de ontwikkeling van
Stadswerven. Daar stonden geïnteresseerden
al lang van tevoren in de rij om zich in te
schrijven.
In het sociaal domein zijn de decentralisaties een goed voorbeeld van de zoektocht naar andere verhoudingen.
De voorbereidingen op de decentralisaties waren het afgelopen jaar een mega-operatie. Niet alleen op inhoud,
maar ook financieel: de transities zijn deels voorbereid met inzet van eigen middelen. Per 1 januari 2015
hebben we nieuwe verantwoordelijkheden gekregen, waarbij we sterker een beroep doen op de kracht van de
samenleving. Maatschappelijk gezien zijn de decentralisaties een omslag in ons denken. Niet meer “zorgen
voor”, maar “zorgen dat”.
Heel 2014 hebben we ons – samen met de andere gemeenten in Drechtsteden- en Zuid Holland Zuid-verband
en maatschappelijke partners – voorbereid op de decentralisaties. We wilden dit zorgvuldig doen vanwege de
verantwoordelijkheid voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Dit was niet altijd makkelijk. De
voorbereidingen werden bemoeilijkt door de aanhoudende onduidelijkheid over het financiële kader. De Eerste
Kamer stemde pas aan het einde van het jaar in met de bijbehorende wetgeving. Juist tegen deze achtergrond
zijn we er trots op dat we erin geslaagd zijn de taken op een goede manier over te nemen.
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Onder andere door de decentralisaties staan gemeenten voor de
uitdaging om meer te realiseren met minder middelen. Daarom
hebben we onze krachten gebundeld met de Drechtsteden en Zuid
Holland Zuid. Zo zijn de decentralisaties belegd bij onze
Gemeenschappelijke Regelingen, maar zijn ook regionale ambities
vertaald in het regionaal meerjarenprogramma van de
Drechtsteden.
Tot slot is onze Agenda voor de Stad is een goed voorbeeld van
de zoektocht naar nieuwe verhoudingen tussen overheid en
samenleving. We werken hierin intensief samen met inwoners en
maatschappelijke partners. We zijn met hen in gesprek en peilen
meningen. Dit doen we op zes concrete domeinen. Deze hebben
we in de loop van 2014 benoemd. De zes domeinen zijn sport,
openbare ruimte, onderwijshuisvesting, zorg en ondersteuning,
gebiedsontwikkeling en cultuur en media (opgedeeld in
bibliotheek, RTV Dordrecht en cultuur). De eerste resultaten
hiervan verwachten we bij de Kadernota 2016.
We hebben resultaten geboekt op bestaande prioriteiten
Het afgelopen jaar hebben de kiezers ons het mandaat gegeven om onze bestaande prioriteiten te continueren.
Als gevolg daarvan hebben we ook het afgelopen jaar geïnvesteerd in de toekomst en de aantrekkelijkheid van
onze stad. Afhankelijk van de opgave werken we op verschillende schaalniveaus samen met een veelvoud aan
partners. Dat kunnen bijvoorbeeld bewoners van buurten zijn, maar ook medeoverheden op het bovenregionale
niveau van de Zuidvleugel of de Zuidwestelijke Delta.
Op al onze prioriteiten hebben we resultaat geboekt.
In het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid zien we bijvoorbeeld dat de taskforces effect sorteerden. Het
brede instrumentarium dat we hebben ontwikkeld blijven we daarom inzetten, ook al zijn de taskforces zelf
opgeheven. We hebben succesvol gewerkt aan de bestrijding van overlast door graffiti. We zochten en vonden
innovaties om de openbare ruimte zo efficiënt mogelijk te beheren. De manier waarop we de levensduur van
het riool verlengen is hiervan een goed voorbeeld.
Op de arbeidsmarkt zagen we dat de situatie kwetsbaar bleef. Bij ons uit zich dit onder meer in een stijging van
het aantal uitkeringen. Een extra motivatie om de komende periode door te pakken met het programma
Arbeidsmarktbeleid. Het afgelopen jaar verbreedden we dit
programma voor de jaren 2015 – 2018 van een lokaal naar
een regionaal programma. Ook inhoudelijk zijn we trots op
onze resultaten. Het sectorplan Maritiem is goedgekeurd en
het aantal techniekleerlingen zit in de lift. Daarnaast is het ons
gelukt om 600 participatieplekken te realiseren voor mensen
aan de onderkant van de arbeidsmarkt. In 2014 zijn er circa
400 deelnemers geplaatst op deze participatieplekken.
Ook op duurzaamheidsgebied hebben we slagen gemaakt. Er
is meer afval gescheiden en we hebben gestaag gewerkt aan
de realisatie van het warmtenet. In onze opgave
duurzaamheid zagen we het afgelopen jaar ook de
toegevoegde waarde van de Energie Coöperatie Dordrecht
(ECD).

Foto: Jan van der Waal

Levendige binnenstad: Dordrecht stond en staat in de spotlights
In het bijzonder staan we in dit jaarverslag ook stil bij de voortgang die is geboekt
op onze ambitie voor een levendige binnenstad. We hebben kansen gecreëerd en
benut.
Een goed voorbeeld is onze ambitie om hoger onderwijs aan te bieden. Na eerdere
teleurstelling over vestiging van een University College, bleek het ook niet mogelijk
de masteropleiding Shipping en Transport aan te bieden vanuit de Wereldwaag. Toch
hebben we, in samenwerking met de regio, doorgepakt. Inmiddels is het lectoraat
Digital World gestart als onderdeel van het programma Arbeidsmarktbeleid.
Onze stad mocht ook rekenen op een bijzonder warme aandacht vanuit het
Koningshuis. Koning Willem-Alexander bezocht onze stad twee keer. Hij verrichte de
opening van de zeer succesvolle tentoonstelling over Koning Willem II in het
Dordrechts Museum. Later in het jaar sprak hij tijdens een bijeenkomst van
Oranjeverenigingen. Daar kondigde onze Koning ook een derde bezoek aan.
Dordrecht is in 2015 gastheer voor de eerste Koningsdag “Nieuwe Stijl”. Tot slot heeft ook de Koningin in het
kader van het project “Meedoen is winnen” Dordrecht (Crabbehof) bezocht.
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Het waren niet alleen de bezoeken van het Koningshuis die onze
stad en regio op de kaart zetten. Het afgelopen jaar zijn we
gestart met de bouw van de bioscoop aan het Wantij.
Door de restauratie van het Hof en de vestiging van het
Nationaal Onderwijs Museum in het gerenoveerde De Holland
trekken we de komende jaren nieuwe bezoekers naar onze stad.
Het VNG Congres, dat we als Drechtsteden organiseerden, bood
een unieke mogelijkheid om bestuurlijk Nederland te laten zien
wat we in huis hebben. En tot slot droeg ook de promotie van FC
Dordrecht naar de Eredivisie eraan bij dat de naamsbekendheid
van onze stad groter wordt.
Foto: Jeroen Musch

We zijn trots op onze resultaten, maar rusten niet op onze lauweren
De resultaten op onze prioriteiten laten zien dat onze inspanningen het gewenste effect sorteren. We zijn dan
ook trots op de resultaten die we hebben bereikt. Tegelijk beseffen we dat het werk daarmee niet gedaan is.
Dat laatste zien we terug in de financiële resultaten, het financieel perspectief en de verbetering op het “in
control” zijn van onze gemeente.
De recessie is ook aan Dordrecht niet ongemerkt voorbij gegaan: rijksinkomsten namen en nemen verder af en
bezuinigingen waren en blijven ook in Dordrecht noodzakelijk.
Ondanks de recessie zijn we trouw gebleven aan ons
standpunt dat wij staan voor een gedegen financieel
beleid waarin lage woonlasten, het duurzaam in
evenwicht zijn van uitgaven en inkomsten en het
beschikken over een weerstandsvermogen van
voldoende omvang centraal staan.
De afgelopen jaren zijn daarom ieder jaar
bezuinigingstrajecten doorlopen en is alles tezamen
voor tientallen miljoenen bezuinigd op de Dordtse
exploitatie. Dit gebeurde via de Brede Doorlichting,
Extensiveringen en het meest recent
bezuinigingspakket A bij de Kadernota 2014 en het
aanspreken van pakketten B&C bij de Begroting 2014.
Daarnaast hebben wij de afgelopen jaren fors verlies
moeten nemen op onze grondexploitaties.
Juist door deze actieve sturing en het nemen van
Foto: Hans Thiebou
verliezen op de grondexploitaties, zijn deze financieel
opgeschoond waardoor we een zo getrouw mogelijk beeld van onze vermogenspositie tonen. Het resultaat is
dat Dordrecht inteert op de reserves, maar nog steeds een gunstige financiële positie heeft, zeker in
vergelijking met steden met een soortgelijke omvang. In het hoofdstuk financiële resultaat in perspectief wordt
samenvattend ingegaan op de ontwikkeling van het resultaat, eigen vermogen, schuld en weerstandscapaciteit.
Tevens constateren wij dat Dordrecht haar financiën steeds beter onder controle heeft. De
jaarrekeningresultaten van de afgelopen jaren wijken steeds minder af van de bijgestelde begroting. Deze trend
is weer terug te zien bij het jaarrekeningresultaat 2014. Ook zijn er weinig grote financiële afwijkingen in deze
jaarrekening te melden. Dit geeft weer dat we beter in staat zijn om bij te sturen waar het kan en bij te stellen
waar dat nodig is. Deze sturing zien we ook terug in de terugloop van het aantal en de omvang van de
budgetoverhevelingen.
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1.2 Financieel resultaat in perspectief
Omdat de jaarrekening een omvangrijk boekwerk is en blijft, en een balans en resultatenrekening vanuit de
financiële techniek worden opgesteld, geeft deze paragraaf een samenvattend beeld van de financiële positie
van Dordrecht per 31 december 2014 en de resultaten over het boekjaar 2014.
Vooraf
Gemeentefinanciën zijn complex. Toch werkt de financiële huishouding van een gemeente in de basis zoals
iedere andere financiële huishouding. Naast de jaarlijkse inkomsten en uitgaven die in de exploitatie staan, kan
er voor aanvullende uitgaven geld worden geleend of uit reserves worden gehaald. Deze leningen en reserves
zien we terug op de balans.
Via de balans en de exploitatierekening kan snel inzicht worden verkregen in de financiën van Dordrecht. In de
balans komt de verhouding van de bezittingen (activa) en de daarvoor beschikbare eigen middelen (reserves)
en financieringsmiddelen van derden (schulden) in beeld. Ook voor het bepalen van het eigen vermogen kijken
we naar de balans. Waarbij het eigen vermogen de uitkomst is van de waarde van alle bezittingen (activa)
minus schulden.
In de exploitatierekening wordt duidelijk welke inkomsten de gemeente heeft en waar het geld aan wordt
uitgegeven. Het jaarrekeningresultaat volgt uit het saldo van de inkomsten en uitgaven in dat jaar
(gerealiseerd totaalsaldo baten en lasten) en de verrekening met de reserves (gerealiseerd resultaat). Het
saldo van inkomsten en uitgaven voor verrekening met reserves geeft aan of er per saldo middelen aan het
eigen vermogen kunnen worden toegevoegd (bij een positief saldo), of dat er middelen aan het eigen
vermogen moeten worden onttrokken (bij een negatief saldo).
Zeker voor Dordrecht geldt dat de gemeente de afgelopen jaren beschikte over veel eigen middelen om
investeringen te kunnen doen in de stad (strategische investeringsreserves). Deze middelen zijn goeddeels
besteed. In 2014 moest de gemeente daarom weer langlopende leningen aantrekken.
In de hierop volgende paragrafen geven we een korte financiële beschouwing van de Jaarrekening inclusief de
vermogenspositie, lichten we toe hoe het resultaat over 2014 is opgebouwd en hoe dit zich verhoudt tot het
door de raad vastgestelde begrote resultaat.

1.2.1 Financiële beschouwing 2014
Resultaat
In het BBV, de verslaggevingsregels van gemeenten, wordt een onderscheid gemaakt tussen gerealiseerd
totaalsaldo van baten en lasten en het gerealiseerd resultaat. Alle baten en lasten zijn ingedeeld in
begrotingsprogramma’s. De mutaties in het eigen vermogen (verrekening met reserves) vinden plaats door
resultaatbestemming. Het gerealiseerd saldo baten en lasten bedraagt € 2,4 miljoen nadelig over 2014. Per
saldo is tussentijds € 11,6 miljoen uit de reserves onttrokken, zodat het uiteindelijke nog te bestemmen
jaarresultaat € 9,2 miljoen voordelig bedraagt.
Relevant voor de resultaatbestemming van de gemeente is het resultaat na ‘budgetoverhevelingen’. Dat is het
‘vrije besteedbare’ resultaat na verwerking van de budgetoverhevelingen waarover de raad op 31 maart 2015
heeft besloten. Dit resultaat bedraagt € 8,1 miljoen voordelig. In onderstaande tabel ziet u hoe dit resultaat
tot stand is gekomen:
Financieel resultaat
Werkelijke baten
Werkelijke lasten
Gerealiseerd totaalsaldo baten en lasten
Onttrekkingen uit de reserves
Stortingen in de reserves
Gerealiseerd resultaat (afgerond)
Budgetoverhevelingen
Resultaat na ‘budgetoverhevelingen’

Bedragen x € 1.000

399.915
402.306
-2.391
67.770
56.203
9.176
1.053
8.123

Bij de jaarrekening vergelijken we het gerealiseerde resultaat met het door de raad vastgestelde begrote
resultaat. De verschillen hiertussen worden in de jaarrekening toegelicht. Om een goed beeld te krijgen van de
oorzaak van de afwijkingen wordt in paragraaf 1.2.2. weergegeven binnen welke programma’s verschillen
optreden en hoe groot die zijn. Vervolgens worden in dezelfde paragraaf de grootste afwijkingen toegelicht.
Voor een uitgebreide analyse per programma verwijzen wij u naar de paragrafen 4.5 tot en met 4.19.
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Als we het rekeningresultaat in historisch perspectief plaatsen zien we twee bewegingen. De
budgetoverhevelingen zijn sterk ingeperkt de afgelopen jaren door terughoudend beleid en sterker sturen op
begroten van uitgaven in het juiste jaar. De tweede beweging is minder afwijking tussen het begrote en het
gerealiseerde resultaat. Dit wordt veroorzaakt door scherper begroten en bijsturen.
B edragen x €1.000

Financieel resultaat

2011

2012

2013

2014

Gerealiseerd resultaat
Budgetoverhevelingen

25.989
15.721

10.205
2.359

8.791
1.385

9.176
1.053

Resultaat na 'budgetoverhevelingen'

10.268

7.846

7.406

8.123

Gerealiseerd resultaat
Begroot resultaat

25.989
-3.232

10.205
204

8.791
669

9.176
5.500

Afwijking begroot en gerealiseerd

29.221

10.001

8.122

3.676

Eigen vermogen
Het eigen vermogen is opgebouwd uit de algemene reserve, bestemmingsreserves en het saldo van de
jaarrekening dat nog bestemd moet worden. De reserves zijn in 2014 met een bedrag van € 11,6 miljoen
afgenomen. Verminderd met het resultaat na budgetoverhevelingen van € 8,1 miljoen betekent dit een daling
van het eigen vermogen van € 3,5 miljoen (stand van 31-12-2013 (€ 438 miljoen) ten opzichte van de stand
31-12-14 € 434,5 miljoen).
B edragen x €1miljo en

Ontwikkeling eigen vermogen

2013

Stand per 1 januari

480,8

438

Tussentijdse mutaties reserves (per saldo)

-51,6

-11,6

Nog te bestemmen resultaat

2014

8,8

8,1

Stand per 31 december

438

434,5

Eigen vermogen als balanstotaal

51%

49%

In 2013 daalde het eigen vermogen onder meer als gevolg van het project ‘Richting Kiezen’. In dit project heeft
de raad de belangrijkste Dordtse grondexploitaties en projecten herijkt. Door de verliesnemingen die hieruit
voortkwamen zijn de grondexploitaties financieel opgeschoond.
De daling van het eigen vermogen in 2014 wordt veroorzaakt door het logisch gevolg van de geplande inzet op
de realisatie van investeringsprojecten.
De huidige reservepositie bestaat voor een groot gedeelte (€ 400 miljoen) uit “bestemmingsreserves”. Aan
deze reserves heeft de raad eerder een bestemming gegeven. Deze reserves zijn zonder (nieuwe)
besluitvorming van de raad niet vrij besteedbaar. De algemene reserve van de gemeente is wel vrij
aanwendbaar binnen de financiële beleidskaders en bedraagt per eind 2014 € 25,3 miljoen (excl. het nog te
bestemmen resultaat bij de jaarrekening). De reserve van het grondbedrijf is per eind 2014 nihil.
In de Staat van Reserves (bijlage 3) bij deze jaarrekening worden de verschillen (> € 100.000) tussen begrote
en werkelijke mutaties per reserve toegelicht.
Financiering
De houdbaarheid van de gemeentefinanciën op de langere termijn hangt af van de ruimte om, naast de
noodzakelijke uitgaven voor publieke voorzieningen, de schuldverplichtingen in de vorm van rente en
aflossingen te betalen. Daarom letten wij naast de baten en lasten (exploitatie) ook nadrukkelijk op de
geldstromen en de hoogte van de schuld. Het is wenselijk dit goed te monitoren omdat een oplopende
schuldenpositie de begrotingsruimte kan verminderen. Ook de raad heeft kenbaar gemaakt de ontwikkeling van
de schuldpositie nadrukkelijk te willen volgen.
Dordrecht kent een relatief lage schuldenpositie. Tegelijkertijd neemt de schuldenpositie toe onder invloed van
voortgaande grote projecten en investeringen. Het stijgen van de schuld is onlosmakelijk verbonden met de
investeringen en projecten waartoe is besloten. Dit is geen probleem zolang de begroting reëel sluit en de
bijbehorende rentelasten, zoals in onze begroting, realistisch begroot zijn.
De netto schuldpositie1 is toegenomen van circa € 220 miljoen naar circa € 248 miljoen. Vertaald naar het
aantal inwoners betekent dit dat per inwoner een bedrag van circa € 239 schuld is bijgekomen.

1
Netto schuldpositie = (langlopende leningen + kortlopende schulden + overlopende passiva + voorzieningen) – (langlopende
uitzettingen + liquide middelen + kortlopende uitzettingen + overlopende activa).
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Het vreemd vermogen (bruto schuld) bedraagt ultimo 2014 € 450 miljoen. Per 31 december 2014 bedraagt het
eigen vermogen zoals hierboven weergegeven € 434,5 miljoen. Het vreemd vermogen maakt daarmee 51% uit
van de totale vaste financieringsmiddelen van € 885 miljoen. Het is conform de VNG publicatie houdbare
Overheidsfinanciën normaal dat een schuldratio van een gemeente zich tussen de 20% en 70% bevindt.
B edragen x €1miljo en

Ontwikkeling vreemd vermogen

2013

2014

Stand per 31 december

422

450

Vreemd vermogen als balanstotaal

49%

51%

Stand per 1 januari

422

In paragraaf 3.4. financiering wordt nader ingegaan op financiering en de schuldpositie van de gemeente.
Hierbij wordt wel opgemerkt dat deze ratio een momentopname is.
Weerstandsvermogen en - ratio
Dordrecht is een stad die blijft investeren. Hieraan zijn onlosmakelijk financiële risico's verbonden. Daarom is
en blijft het van belang te sturen op het beheersen van deze risico’s. Dordrecht kent daartoe een actief
risicomanagement beleid, een relatief compleet risicoprofiel en een door de raad vastgestelde norm om het
weerstandsvermogen in evenwicht te houden met de gekwantificeerde risico's.
In 2014 zijn de risico’s geactualiseerd en zijn nieuwe risico’s toegevoegd als gevolg van mogelijke
wetswijzigingen (BTW-regime sportacomodaties), besluiten (Westelijke Dordtse Oever en Nieuwe Dordtse
Biesbosch) en gebeurtenissen in het jaar 2014 (Energiehuis). Vervolgens is op basis van een risicosimulatie met
het risicomanagementsysteem NARIS het bedrag berekend dat nodig is om de risico’s in financiële zin af te
dekken. De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, zetten we vervolgens af tegen
de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt de ratio van het
weerstandsvermogen. In onderstaande tabel presenteren we berekening van de ratio van het
weerstandsvermogen.
Voor de ratioberekening is met de raad de volgende berekeningswijze vastgesteld:
Ratio = AR stad en grondbedrijf + post onvoorzien + rentereserve + erfpachtinkomsten
risicoprofiel grondbedrijf en risicoprofiel stad (uit simulatie Naris)

2

=

€ 46,3 = 1,8
€ 25,1

De raad heeft als norm een ratio van 1 gesteld. Met deze ratio van 1,8 per 31 december 2014 en het
bijbehorende weerstandsvermogen zijn wij van mening dat Dordrecht beschikt over voldoende
weerstandscapaciteit. Dit betekent dat in 2014 de risico's en weerstandsvermogen nog steeds in evenwicht zijn.
Hierbij wordt opgemerkt dat de weerstandsratio een momentopname is. Nieuwe projecten, economische
ontwikkelingen en investeringsbeslissingen kunnen het risicoprofiel beïnvloeden.
In paragraaf 3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt de opbouw van de risico’s en het vermogen
gedetailleerd weergegeven.

2

In november 2013 (raadsvoorstel Begroting 2014) is afgesproken dat de beschikbare weerstandscapaciteit aangevuld wordt
met de erfpachtinkomsten voor de komende drie jaar.
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1.2.2 Toelichting Jaarrekeningresultaat 2014
Het oorspronkelijk begrote resultaat wordt altijd bijgesteld in de bestuursrapportage. In 2014 was daarnaast
aanleiding om nogmaals het begrote resultaat positief bij te stellen. Bij de Begroting 2014 is een
rekeningresultaat begroot van € 892.000. Bij de Bestuursrapportage 2014 is het jaarrekeningresultaat
bijgesteld naar € 1,3 miljoen positief. Tot slot is in december 2014 met het raadsvoorstel actualisatie begroting
2014 (zie RIS-dossier 1389376) het geprognosticeerde jaarrekeningresultaat bijgesteld naar € 5,52 miljoen
positief. Directe aanleiding voor deze aanpassing was een gunstiger resultaat uit de tweede
Bestuursrapportages van enkele verbonden partijen.
Bij de jaarrekening vergelijken we het werkelijke resultaat met het door de raad vastgestelde begrote resultaat.
Om een goed beeld te krijgen van de oorzaak van de afwijkingen wordt in paragraaf 1.2.2. weergegeven
binnen welke programma’s verschillen optreden en hoe groot die zijn. Vervolgens worden de grootste
afwijkingen toegelicht. Voor een uitgebreide analyse per programma verwijzen wij u naar hoofdstuk 4.
Bedragen x €1.000

La s t e n
P ro gra m m a 's

B aten

B egro o t

Werkelijk

Verschil

B egro o t

Werkelijk

Verschil

16.066

15.547

519

1.103

1.216

-113

152

Leefbaarheid en Stedelijk B eheer

44.614

44.539

75

13.604

14.646

-1.042

153

Onderwijs

35.465

32.957

2.508

9.884

9.519

365

156

Werk en Inko men

108.183

108.138

45

84.266

86.332

-2.066

157

Eco no mie en Cultuur

35.503

36.385

-882

7.379

10.479

-3.100

158

M ilieu en Duurzaamheid

23.708

23.607

101

33.812

18.441

15.371

161

M aatschappelijke Vo o rzieningen

Veiligheid

P aginanr.

36.305

36.429

-124

1.398

1.851

-453

163

Jeugd

5.386

5.177

209

1.260

1.394

-134

165

Spo rt en Recreatie

17.107

16.539

568

5.940

5.881

59

166

Verkeer en Vervo er

12.587

12.547

40

9.385

9.048

337

167

Ruimtelijke Ordening

30.792

32.724

-1.932

21.048

23.062

-2.014

169

Wo nen

3.443

2.606

837

1.001

261

740

172

Dienstverlening

9.588

9.429

159

5.257

5.471

-214

173

B estuur en Samenwerking

13.700

14.245

-545

8

37

-29

174

A lgemene Dekkingsmiddelen

17.359

11.437

5.922

212.027

212.277

-250

175

4 0 9 .8 0 6

4 0 2 .3 0 6

7 .5 0 0

4 0 7 .3 7 2

3 9 9 .9 15

7 .4 5 7

G e re a lis e e rd t o t a a ls a ldo
v a n ba t e n e n la s t e n

Het beperktere aantal afwijkingen en de plausibele verklaringen van meestal incidentele aard laten zien dat
Dordrecht qua budgetbeheer en tussentijdse informatievoorziening beter ‘in control’ is. Dat zien we ook terug
aan de aard van de grote afwijkingen die voornamelijk autonoom zijn of voortkomen uit resultaten bij
verbonden partijen.
Onderstaand overzicht biedt op hoofdlijnen inzicht in het verschil tussen het geprognosticeerde resultaat van
€ 5,52 miljoen en de werkelijk gerealiseerde baten en lasten bij jaarrekening 2014 (voor
budgetoverhevelingen).
B edragen x €1.000

Grote verschillen t.o.v. gewijzigde begroting
1. Terugbetalingsverplichting participatiemiddelen vervallen

1.847

2. Meeropbrengsten uit onroerende-zaakbelastingen

959

3. WMO Huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en Drechthopper meegevallen

721

4. Resultaat jaarrekening Veiligheidsregio meegevallen

558

5. Opbrengsten algemene uitkering meegevallen

769

6. Exploitatie groen tegengevallen

-426

7. Brieven veelschrijver behandeld

-376

8. Overige afwijkingen per saldo

-376
Totaal afwijkingen
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1. Terugbetalingsverplichting participatiemiddelen vervallen
De terugbetalingsverplichting op de participatiemiddelen aan het Rijk is vervallen per 2014, waardoor de
middelen die de gemeente Dordrecht van het SDD terugkrijgt (€ 1,847 miljoen) kunnen vrijvallen.
2. Opbrengsten uit OZB meegevallen
Een kleine toename van het aantal woningen en het feit dat verzorgings-/verpleegtehuizen met ingang van
2014 voortaan als woning worden aangemerkt leidde tot € 127.000 aan extra OZB-baten.
Daarnaast zijn de nadelige effecten van bezwaarprocedures ruimschoots gecompenseerd door lagere
waardeverminderingen en effectieve leegstandscontrole bij niet-woningen. Dit leverde extra OZB-baten op bij
niet-woningen voor zowel het huidige belastingjaar 2014 (€ 540.000) als de oude belastingjaren 2013 en 2012
(€ 412.000).
Daartegenover staat dat de lasten incidenteel € 120.000 hoger zijn dan begroot, omdat de oninbare
vorderingen zijn toegenomen.
3. WMO Huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en Drechthopper meegevallen
De lasten zijn incidenteel € 721.000 lager dan begroot, omdat mensen vaker afzien van huishoudelijke
ondersteuning (€ 292.000) en vervoer, rolstoelen en woonvoorzieningen (€ 301.000) mede als gevolg van de
afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Daarnaast is het collectief vervoer
Drechthopper goedkoper ingekocht en is er minder gebruik van gemaakt (€ 128.000).
4. Resultaat jaarrekening Veiligheidsregio meegevallen
De lasten zijn incidenteel € 558.000 lager dan begroot, omdat de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
ZHZ het jaar heeft afgesloten met een financieel resultaat van € 2,8 miljoen positief. Van dit totale resultaat
geeft de Veiligheidsregio € 2,0 miljoen terug aan de gemeenten. Het Dordtse aandeel hierin is € 558.000. U
ontvangt nadere informatie over de jaarrekening van de Veiligheidsregio in een raadsinformatiebrief.
5. Opbrengsten Algemene uitkering meegevallen
Door aanpassing van de maatstaven (met name gelieerde maatstaven bijstandsontvangers) is bij de
Decembercirculaire voor het jaar 2014 € 521.000 middelen ontvangen en is over voorgaande jaren een bedrag
van € 50.000 ontvangen. Daarnaast is € 196.000 euro aan gereserveerde stelposten uit de september- en
decembercirculaire niet meer uitgegeven.
6. Exploitatie groen tegengevallen
We hebben in 2014 extra ingezet op het tegengaan van illegaal grondgebruik. Tevens hebben we, door het
wegvallen van bomen in de stad ten gevolge van boomziekten, met voorrang een bomenvisie Binnenstad
ontwikkeld en hebben we op operationeel niveau meer toezicht op – nieuwe – groenaannemers en het
afwikkelen van (meer) wijklijnmeldingen ingehuurd (€ 377.000).
Om de afgesproken kwaliteit en veiligheid te kunnen waarborgen is meer inzet op de uitvoeringsprogramma’s
Groen (zoals bestrijden van boomziekten en ongedierte, onderhoud in de Binnenstad/Schil) noodzakelijk
geweest. Daarnaast heeft zich een asbestcalamiteit voorgedaan in Sterrenburg. In de Regulushof en omgeving
is asbest gesaneerd en zijn vervolgens de plantvakken opnieuw ingericht (€ 167.000).
Tegelijkertijd zijn de baten incidenteel € 117.000 hoger dan begroot, omdat de aanpak illegaal grondgebruik
leidde tot extra verkoop/verhuur van gemeentegrond (snippergroen) aan bewoners en de gemeente
groenonderhoud/-leveringen bij derden in rekening heeft gebracht.
7. Brieven veelschrijver behandeld
De afhandeling van de brievenstroom van één inwoner heeft de gemeente per saldo € 376.000 gekost. Deze
kosten zijn op dit moment niet te verhalen. We zijn in gesprek met de curator om te bezien in hoeverre er voor
deze kosten in de toekomst nog verhaalsmogelijkheden zijn.
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1.3 Samenstelling college en raad
Dit verkiezingsjaar is een nieuwe college- en raadsperiode ingegaan, waarbij zowel college als raad van
politieke samenstelling zijn gewijzigd.
A.A.M. Brok, burgemeester
Portefeuille:
Verbonden partijen:

Algemene en Kabinetszaken, Brandweer, Politie, Integrale veiligheid,
Bestuurlijke betrekkingen en Internationale samenwerking.
GR Drechtsteden, GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

P.H. Sleeking (BvD), wethouder Ruimtelijke ordening en Binnenstad, Cultuur en Toerisme,
Vergunningverlening en Handhaving
Portefeuille:
Ruimtelijke ordening en Water, Vergunningverlening en Handhaving,
Binnenstad, Cultuur en Toerisme. Monumentenzorg en Archeologie,
Bestuurlijke Vernieuwing, Mediabeleid en Communicatie, Personeel en
Organisatie, Projectmanagement, Bibliotheekwerk.
Grote projecten:
Belthurepark, Gezondheidspark, Maasterras, Stadswerven, Hofkwartier.
R.E.C. Reynvaan-Jansen (BvD), wethouder Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid, Stadsbeheer en
Dierenwelzijn, Sport en Recreatie
Portefeuille:
Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid, Stadsbeheer en Dierenwelzijn, Sport en
Recreatie.
Grote projecten:
Dordt-West.
E. van de Burgt (CDA), wethouder Werk en Inkomen, Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid, Onderwijs
en Educatie
Portefeuille:
Werk en Inkomen (Participatiewet), Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid,
Onderwijs en Educatie, Essenhof.
Grote projecten:
Nieuwe Dordtse Biesbosch (NDB) en Leerpark.
Verbonden partijen:
GR Drechtsteden, GR Dienst Gezondheid en Jeugd, GR Parkschap Nationaal
Park De Biesbosch, GR Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk),
Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.
H. van der Linden (ChristenUnie/SGP), wethouder Jeugd, Duurzaamheid en Milieu Verkeer en
Vervoer
Portefeuille:
Jeugd (Zorg voor Jeugd), Duurzaamheid en Milieu, Verkeer en Vervoer, NMC
Weizigt, Energie Coöperatie Dordrecht.
Verbonden Partijen:
GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Energie Coöperatie Dordrecht.
J. Mos (VVD), wethouder Financiën, Economische zaken, Grond- en Vastgoedbedrijf
Portefeuille:
Economische Zaken, Evenementen, Havenbedrijf en Markten, Financiën
(inclusief deelnemingen), Grondbedrijf en Vastgoed, Huisvesting en ICT,
Externe Veiligheid en Amstelwijck.
Grote projecten:
Westelijke Dordtse Oever.
Verbonden partijen:
GR Gevudo (HVC), Eneco, BNG, Evides, St. Administratie Kantoor
Breedband, ROM-D, Wegschap tunnel Dordtse Kil, GEM De Hoven.
C.M.L. Lambrechts (BvD), wethouder Zorg en Welzijn, Wijkgericht Werken, Dienstverlening
Portefeuille:
Zorg en Welzijn (WMO/AWBZ, Ouderenzorg, Gezondheidszorg,
Maatschappelijke Opvang en individuele voorzieningen), Wijkgericht Werken,
Wijkaccomodaties, Dienstverlening.
Verbonden partijen:
GR Drechtsteden, GR Dienst Gezondheid en Jeugd.
M.M. van der Kraan, gemeentesecretaris
Algemeen directeur en eerste adviseur van het college.
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BvD

4

CDA

4

D66

3

PvdA

3

ChristenUnie/SGP

VSP

3

SP

2

VVD

2

Groenlinks

14

Zetelverdeling Raad
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1.4 Kerngegevens van de stad
1.4.1 Kengetallen
In onderstaande tabel zijn enkele kengetallen voor de gemeente Dordrecht weergegeven op het gebied van
inwoneraantallen, sociale zekerheidsuitkeringen en het aantal huur- en koopwoningen.

Demografie

2011

2012

2013

2014

118.810

118.862

118.466

118.669

Inwoners < 20 jaar

27.655

27.514

27.213

26.972

Inwoners van 20-64 jaar

73.031

72.381

71.616

71.516

Inwoners > 64 jaar

18.124

18.967

19.637

20.181

Sociale zekerheid

2011

2012

2013

2014

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

5.671

5.699

5.764

5.930

Werkloosheidsuitkeringen

1.858

1.631

2.451

3.196

Bijstandsuitkeringen

3.250

2.900

3.120

3.470

Fysieke structuur

2011

2012

2013

2014

53.487

53.372

53.858

54.120

Koopwoningen

28.689

29.077

29.529

29.829

Huurwoningen

24.798

24.295

24.329

24.291

Aantal inwoners

Aantal woningen

1.4.2 Lokale lasten
Op het terrein van de lokale lasten voert Dordrecht een terughoudend tarievenbeleid. De lokale lastendruk
wordt grotendeels gevormd door de woonlasten. Tot de woonlasten worden gerekend de onroerende
zaakbelastingen (OZB), de riool- en afvalstoffenheffing, die zich als volgt hebben ontwikkeld:

Uit bovenstaande tabel kan worden geconcludeerd dat de woonlasten in Dordrecht in 2014 met 3,5% zijn
gestegen. Deze verhogingen zijn conform het tarievenbeleid van de gemeente. Bij de berekening van de
woonlasten is uitgegaan van een eigen woning die wordt bewoond door een gezin. De gemiddelde
woningwaarde is de basis voor de berekening van de aanslag OZB. Deze waarde is berekend naar de peildatum
1 januari van het voorgaande jaar, de WOZ-waarden 2014 zijn dus berekend naar de waardepeildatum van 1
januari 2013. Voorheen werd in de paragraaf Lokale Heffingen in zowel de begroting als de jaarstukken de
gemiddelde WOZ-waarde overgenomen uit de Atlas van de lokale lasten van het Centrum voor Onderzoek van
de Economie van de Lagere Overheden (COELO). Vanwege veroudering van deze gegevens is de berekening
vanaf heden gebaseerd op de geactualiseerde gegevens uit de WOZ-administratie.
Voor meer informatie en relevante uitgangspunten over de lokale heffingen verwijzen we naar paragraaf 3.1
Lokale heffingen.
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2. Programmaverantwoording
2.1 Burgerjaarverslag
Jaarlijks brengt de burgemeester
verslag uit over de kwaliteit van de
dienstverlening en burgerparticipatie
in de gemeente: het
Burgerjaarverslag. Dordrecht streeft
er naar het verslag over de kwaliteit
van de burgerparticipatie en
dienstverlening zo veel mogelijk te
integreren in het Jaarverslag.
Het verslag van de
burgerparticipatie over 2014 is in dit
Jaarverslag te vinden onder het
programma 'Bestuur en
Samenwerking' (2.16).
In paragraaf 2.15 van het
Jaarverslag worden de resultaten
van het programma Dienstverlening
nader belicht.
Servicenormen
Dordrecht staat voor een goede
dienstverlening aan de inwoners.
Daarbij hanteert de gemeente eigen
servicenormen. Zo ontvangt iemand
die een brief stuurt altijd een
ontvangstbevestiging. Vervolgens
moet de brief binnen zes weken
worden beantwoord. Mocht dit niet
gehaald kunnen worden, dan wordt
de briefschrijver daarvan tijdig op de
Foto: Jan van der Waal
hoogte gesteld. Het blijkt voor de
gemeente moeilijk om te voldoen aan de eigen norm om tenminste 90 procent van de brieven tijdig af te doen.
In 2014 was dit 75 procent (van 3.141 brieven). In 2013 lag dit op 84 procent, in 2012 op 81 procent. Het
streven is nog altijd hier verdere verbetering in te boeken. Gezien de resultaten zal de organisatie hier in 2015
extra aandacht aan geven.
Andere servicenomen betreffen het tijdig beantwoorden van de telefoon, meldingen openbare ruimte,
bezwaarschriften, vergunningaanvragen en het afhandelen van facturen (zie paragraaf 3.5.3 onder versterking
bedrijfsvoering). De servicenomen worden ieder kwartaal besproken in de managementteams van de
gemeente, zodat deze direct actie kunnen ondernemen wanneer de score niet voldoet aan de norm.
Bezwaarschriften
Een indicatie voor de kwaliteit van de dienstverlening is het aantal (gehonoreerde) bezwaarschriften dat de
gemeente ontvangt. De meeste bezwaarschriften (in absolute aantallen) zijn gericht tegen de gemeentelijke
belastingen, in het bijzonder de hoogte van de getaxeerde WOZ-waarde (van belang voor onder andere de
onroerende zaakbelastingen) en de parkeerboetes (een naheffing van parkeerbelasting).
Bezwaarschriften

Gehonoreerd

68.222

679 (1%)

329

5.954

12 (0,2%)

9

Rioolheffing kleinverbruik

54.707

113 (0,2%)

31

Rioolheffing eigenaren

57.806

124 (0,2%)

30

Afvalstoffenheffing

54.750

132 (0,2%)

44

Parkeerbelasting

14.441

1.637 (11,3%)

844

Gecombineerde aanslagen

Aantal aanslagen
77.556

WOZ-OZB
Hondenbelasting

Tabel 1 Bezwaarschriften Dordrecht belastingen 2014
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WOZ-waarde
Ten opzichte van 2013 is de daling van bezwaarschriften tegen de hoogte van de getaxeerde WOZ-waarde
groot. De daling bedraagt circa 45 procent. Dat is een trend die binnen de gehele Drechtsteden waarneembaar
is. De vrijgevallen capaciteit is ingezet op een nieuwe vorm van dienstverlening aan huiseigenaren. In 2014 is
Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden gestart met de interactieve WOZ. Met de interactieve
WOZ kunnen huiseigenaren zelf, na inzage in hun eigen belastingdossier (te benaderen met DigiD), reageren
op de gebruikte gegevens en de WOZ-waarde. Als deze reactie leidt tot aanpassing, zien zij dat direct terug in
hun dossier. Vanaf 2014 was interactieve WOZ beschikbaar voor de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht,
Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. In 2015 volgt Dordrecht.
Parkeerboete
Procentueel gezien wordt het meest bezwaar gemaakt tegen de naheffingen parkeerbelasting. Van alle
ingediende bezwaren wordt ruim de helft gehonoreerd. Dat is in lijn met voorgaande jaren.
Overige bezwaarschriften
Naast de bezwaarschriften tegen de lokale belastingen heeft de gemeente in het afgelopen jaar 243
bezwaarschriften ontvangen. Dit is aanzienlijk (ca. 100) minder dan gemiddeld in andere jaren. Hierbij zijn de
bezwaarschriften van een veelschrijver buiten beschouwing gelaten. Deze stuurde 473 bezwaarschriften.
Ongeveer een derde van de bezwaarschriften werd voor advies voorgelegd aan de onafhankelijke commissie
voor bezwaarschriften. Bij alle andere bezwaarschriften besliste de verantwoordelijke wethouder nadat de
bezwaarmakers door de wethouder in eigen persoon of door een ambtelijke hoorcommissie zijn gehoord.
Onder de zaken waarover de commissie voor bezwaarschriften adviseerde, waren enkele besluiten waartegen
grote aantallen bezwaarschriften (10 tot meer dan 30 stuks) werden ingediend. De meeste bezwaren waren
gericht tegen de omgevingsvergunning voor aanpassing van de Drievriendenhof (in verband met de komst van
Primark) en de besluitvorming over de afsluiting van de Kloostertuin met het oog op overlast.
In 2014 werden 268 zaken afgehandeld. De toepassing van mediation vaardigheden bij bezwaarschriften blijft
vruchten afwerpen: 31 procent van de bezwaren is opgelost zonder dat een formele beslissing op bezwaar
nodig was. In de gevallen waarin wel een beslissing moest worden genomen, werden er 31 gegrond verklaard
(11 procent) en 120 ongegrond (45 procent). In de overige 13 procent van de gevallen was het bezwaar nietontvankelijk. Dit zijn getallen die in de pas lopen met de meerjarige gemiddelden.
Klachten
Wanneer iemand ontevreden is over de dienstverlening van een ambtenaar, kan hij of zij een klacht indienen
bij de gemeente. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan dient de klager een schriftelijke klacht
in.
In 2014 ontving de gemeente in totaal 59 schriftelijke klachten, waarvan het grootste deel (23) bij
Publieksdiensten (Stadswinkel en Klant Contact Centrum) en een kleiner deel bij andere gemeentelijke
diensten, zoals Toezicht (10), Stadsbeheer (9) en anderen. Dit aantal is iets lager dan vorig jaar, ook lukt het
ons om klachten sneller af te handelen.
Van de 59 bij de gemeente ingediende klachten zijn er 46 binnen de wettelijke termijn van 6 weken afgedaan.
In 15 gevallen werd geoordeeld dat de klacht gegrond was. In 6 zaken vond de gemeente dat de klacht
gedeeltelijk gegrond was. De gemeente heeft voor deze zaken haar excuses gemaakt.
De Nationale Ombudsman houdt toezicht op de klachtenafhandeling van de gemeente Dordrecht. In 2014 zijn
bij de Nationale Ombudsman 20 klachten ingediend. Daarvan zijn er 16 na interventie van de Nationale
Ombudsman afgedaan. De overige klachten zijn om diverse redenen door de ombudsman niet in behandeling
genomen, bijvoorbeeld omdat er bezwaar mogelijk was tegen het besluit van de gemeente of omdat de klacht
niet eerst bij de gemeente zelf was ingediend. Geen enkele klacht heeft tot een formeel onderzoek van de
Nationale Ombudsman geleid.

2010

2011

2012

2013

2014

40

41

37

65

59

Tabel 2 Aantal klachten per jaar
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2.2 Leeswijzer programma’s
In dit hoofdstuk vindt u de vijftien programmakaarten, die als volgt zijn opgebouwd.


Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?
Dit onderdeel bevat een overzicht van de doelstellingen en bijbehorende de activiteiten uit de Begroting
2014. In tegenstelling tot voorgaande jaarrekeningen zijn alleen de activiteiten opgenomen. De
toelichtende tekst uit de Begroting 2014 is niet meer vermeld. Hierdoor is de jaarrekening 2014 aanzienlijk
dunner dan voorgaande jaarrekeningen.
Bij de activiteiten geven we met drie symbolen aan in hoeverre de activiteiten gerealiseerd en/of behaald
zijn:

√ activiteit is gerealiseerd/behaald.
≈ activiteit is deels gerealiseerd/behaald of iets vertraagd, waarbij de voortgang wel zodanig is dat
-

realisatie in 2015 gebeurt.

activiteit is niet gerealiseerd/behaald.



Wat zeggen de cijfers?
Dit onderdeel bevat de kengetallen. Deze zijn overgenomen uit de Begroting 2014. Ze wijken daarom af
van de indicatoren die vanaf de Begroting 2015 worden gebruikt. De indicatoren zijn vastgesteld aan het
begin van de vorige Collegeperiode (2010-2014). Deze indicatoren zeggen over het algemeen iets over het
gewenste effect. Consequentie hiervan is dat er veel factoren van invloed zijn op de ontwikkeling van (de
waarde van) kengetallen. Wij zijn niet als enige aan zet bij het realiseren van de streefwaarden. Vanaf de
Begroting 2015 hebben we er daarom voor gekozen de indicatoren zoveel mogelijk te formuleren in termen
van het gewenste resultaat (output).



Wat heeft het gekost?
Dit onderdeel geeft inzicht in de baten en lasten ten opzichte van de actuele begroting.

Nadere toelichting programmakaarten

De in de Kadernota 2014 vastgestelde beleidsintensiveringen (claims) zijn in de programmakaarten
verwerkt. Op diverse plaatsen in de programmakaart treft u het symbool . Hiermee geven we aan dat in
de desbetreffende programmakaart een beleidsintensivering voortkomend uit de Kadernota 2014 is
opgenomen.
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2.3 Programma Veiligheid
Portefeuillehouder: A.A.M. Brok en R.E.C. Reynvaan – Jansen
Stevige inzet voor leefbaarheid en veiligheid
Een leefbare en veilige stad is door ons als belangrijke prioriteit voor deze raadsperiode benoemd. Bewoners,
bezoekers en bedrijven moeten in onze stad goed kunnen toeven en ondernemen. Samen met inwoners,
maatschappelijke organisaties en veiligheidspartners hebben wij daar in 2014 stevig op ingezet. Wij accepteren
niet dat een kleine groep het voor de rest van de stad verknalt. De activiteiten die wij ons op het gebied van
leefbaarheid en veiligheid hadden voorgenomen zijn in 2014 bijna volledig gerealiseerd.
Rapportcijfer voor veiligheid op streefwaarde
Het rapportcijfer voor veiligheid is in 2014 volgens de Veiligheidsmonitor met een 6,9 exact op onze
streefwaarde uitgekomen. Hoewel het aantal door de politie geregistreerde misdrijven over 2014 nog iets
verder daalde ten opzichte van voorgaand jaar, baren ons de nieuwste cijfers uit de landelijke
veiligheidsmonitor zorgen. Ondanks het dalende aantal misdrijven geven bewoners aan vaker slachtoffer te zijn
en ervaren ze meer sociale overlast. De relatie tussen objectieve en subjectieve veiligheid blijft lastig te duiden.
Mede daarom is ook ingezet op het betrekken van inwoners bij de veiligheid in hun eigen buurt, onder meer
door de methode ‘Buurt Bestuurt’. Burgers krijgen hierdoor meer inzicht in de inspanningen die de politie en
gemeentelijke diensten leveren in de bestrijding van overlast en onveiligheid.
Doorontwikkeling Toezicht
Met Toezicht is de afgelopen jaren een goede slag gemaakt naar een meer vraag- en informatie gestuurde
inzet. Wij hebben in 2014 verschillende toekomstscenario´s onderzocht en samen met de raad een keuze
gemaakt voor verdere doorontwikkeling. De huidige organisatie van Toezicht wordt getransformeerd tot een
kleine gemeentelijke regieorganisatie. De aanbesteding van de integrale handhaving op straat wordt inmiddels
voorbereid. Uitgangspunt blijft dat de handhavers weten wat er speelt in een wijk en goed samenwerken samen
met gebiedsmanagers, politie, woningcorporaties, ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners.
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Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?
Doelstelling 1: Meer inwoners waarderen Dordrecht (en hun buurt) als een veilige stad.
Regievoering en ketensamenwerking

√

Voorbereidingen voor nieuw Integraal Veiligheidsprogramma 2015-2018
In 2014 is een nieuw Integraal Veiligheidsprogramma (IVP) voorbereid. We hebben medio januari
2015 ingestemd met het IVP 2015-2018 en dit voorgelegd aan de raad ter vaststelling.

√

Consulteren raad over Regionaal Beleidsplan Politie
De gemeenteraad is in september 2014 geconsulteerd over het concept-Regionaal Beleidsplan Politie
(RBP) 2015-2018 en stemde hiermee in.

√

Uitvoeren Integraal Handhavingsprogramma
Naast de uitvoering van het Integraal Handhavingsprogramma (IHP) is in 2014 een geactualiseerd
gemeentelijk handhavingsbeleid opgesteld. Dit is als onderdeel in het IVP 2015-2018 opgenomen.

√

Bijdragen aan Regionale Veiligheidsvoorzieningen
We hebben in 2014 bijgedragen aan de volgende regionale voorzieningen: Regionaal Expertise
Centrum (RIEC), Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid, de Veiligheidsalliantie Rotterdam (VAR), Bureau
HALT en Burgernet. De bijdragen aan deze voorzieningen zijn gebundeld tot één gemeentelijke
bijdrage. Deze bedroeg in 2014 € 1,35 per inwoner.

√

Doorontwikkeling Burgernet
Per 31 december 2014 zijn 13.642 Dordtenaren aangesloten bij Burgernet. De politie zet Burgernet in
om te informeren (preventie), te betrekken (bij onder andere incidenten), te alarmeren en op te
sporen.

√

Regievoering op Veiligheidshuis Zuid Holland Zuid
In 2014 is een besluit genomen over de doorontwikkeling (inclusief regievoering) van het
Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid. De regie over het Veiligheidshuis is van het Openbaar Ministerie
naar de gemeenten verschoven. Voor het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid is Dordrecht
zetelgemeente geworden die de geoormerkte rijksmiddelen voor het Veiligheidshuis ontvangt en in
overleg met de andere gemeenten inzet. Er is een intensieve samenwerking met het Veiligheidshuis
Rotterdam-Rijnmond. De doorontwikkeling van het Veiligheidshuis wordt gecoördineerd vanuit het
programma Maatschappelijke Voorzieningen (7).

√

Deelname Districtelijk Veiligheidsoverleg
In het Districtelijk Veiligheidsoverleg (DVO) vindt de voorgeschreven afstemming van de regionale
gezagsdriehoek (districtschef van Politie, Officier van Justitie en burgemeesters Zuid-Holland Zuid)
plaats. Wij leveren zowel de voorzitter als het ambtelijk secretariaat voor het DVO. Het DVO kwam in
2014 drie keer bijeen.

Doelstelling 2: Inwoners
Doelstelling 3: Inwoners
Doelstelling 4: Inwoners
Doelstelling 5: Inwoners
vermijdingsgedrag.

ervaren minder sociale overlast.
voelen zich minder bedreigd.
ervaren minder overlast van vermogensdelicten.
voelen zich minder onveilig en vertonen minder
Veilige woon- en leefomgeving

√

Deelnemen aan regionale stuurgroep buurtbemiddeling
In 2014 vonden 85 bemiddelingen plaats, waarmee overlast tussen bewoners en verloedering is
beëindigd of beperkt. Doordat de Dordtse woningcorporaties Trivire en Woonbron zich met ingang van
2014 uit de buurtbemiddeling hebben teruggetrokken is het aantal door ons behartigde casussen
verminderd. De woningcorporaties lossen conflicten tussen huurders onderling zelf op. Voor casussen
in niet-corporatiewoningen schakelen we in samenwerking met de politie MEE in.

√

Faciliteren en financieren ‘Netwerk Dordt Veilig’
Ook in 2014 heeft het Netwerk Dordt Veilig beroepskrachten van verschillende organisaties en
vrijwilligers van verschillende nationaliteiten en allochtone gemeenschappen regelmatig met elkaar in
contact gebracht rond verschillende thema’s. Hierbij wordt samengewerkt met intermediairs,
waaronder de zogenaamde ‘buurtvaders’. Het netwerk levert op deze manier een bijdrage aan de
sociale veiligheid in de stad.

√

Bestuurlijk ingrijpen bij overlast gevende panden
Van de in totaal 12 meldingen zijn er 8 in 2014 opgelost. De overige zaken lopen nog.
Er was sprake van een drietal ernstige gevallen, waarvan er inmiddels twee zijn opgelost. Formele
bestuurlijke handhaving was niet nodig. Wel heeft de burgemeester in 2014 aan vier personen wegens
verstoring van de openbare orde een gebiedsverbod opgelegd.

√

Uitvoeren Integraal Handhavingsprogramma door Toezicht
In 2014 zijn de eerste stappen naar een nog meer professionele organisatie gezet (zie ook
onderstaand punt). Het dagelijkse werk in de stad ging daarbij gewoon door. We hebben 71.000 uur
toezicht gehouden op de leefbaarheid en veiligheid in de openbare ruimte. Waar nodig hebben we
gehandhaafd. Dit overeenkomstig de vastgestelde gemeentelijke prioriteiten.
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-

Uitbreiden Eenmanssurveillance Toezicht
De Eenmanssurveillance (EMS) is in 2014 niet uitgebreid. Ervaringen van medewerkers en opvattingen
binnen toezichtsland over de nadelen en risico’s hebben ertoe geleid dat er in Dordrecht terughoudend
met EMS is omgegaan.

√

Inzetten van cameratoezicht
De inzet van cameratoezicht in de Colijnstraat, treinstations en op het Leerpark is in 2014 ongewijzigd
voortgezet. We legden in 2014 ruim 3.000 zaken vast in het cameratoezichtjournaal.
Tweehonderd meldingen werden in verband met spoed direct doorgegeven aan de Gemeenschappelijke
Meldkamer.

√

Samenvoegen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG)
Met de totstandkoming van het Meldpunt Veiligthuis/Zorg&Overlast (VTZ&O) zijn de functies van AMK
en SHG per 1 januari 2015 samengevoegd in één projectorganisatie. De wettelijke meldcode is van
kracht en geïmplementeerd bij alle organisaties die werken met volwassenen en jeugd. In de
subsidiebeschikking hebben wij met de Dienst Gezondheid en Jeugd afspraken gemaakt over de
implementatie van de meldcode en het gebruik hiervan. Bij alle meldingen vindt triage plaats voor
toeleiding naar een passend aanbod. Ruim 10% van alle meldingen is doorgeleid naar de regionale
ketenaanpak waar samengewerkt wordt tussen Openbaar Ministerie, politie en de zorgaanbieders. In
2014 werd 12 maal een tijdelijk huisverbod opgelegd.

√

Nazorg ex-gedetineerden en veelplegers (veelvoorkomende criminaliteit)
De regie op de nazorg voor ex-gedetineerden en veelplegers is belegd bij het Veiligheidshuis. De
Dienst Gezondheid en Jeugd ontvangt jaarlijks subsidie voor het Coördinatiepunt Nazorg Exgedetineerden. In 2015 blijft de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) vertegenwoordiger van de
gemeente in de nazorg van veelplegers. De SDD is tevens sparringpartner aan de volwassentafel in het
Veiligheidshuis.

√

Integrale aanpak van vermogensdelicten
De integrale aanpak van woninginbraak, diefstal van en uit auto´s en fietsdiefstal verloopt in goede
samenwerking met onze veiligheidspartners. De gemeente vervult de regierol en neemt het initiatief
voor het opstellen van plannen van aanpak en evaluaties.

√

Inzetten van alcoholverboden
Het verbod op openlijk alcoholgebruik en de bevoegdheid om gebiedsontzeggingen op te leggen bij
overtreding daarvan, zijn ingezet in delen van het centrum en in Dordrecht-West. In 2014 resulteerde
dit in 124 waarschuwingen en 34 gebiedsontzeggingen. Er is 22 keer een gebiedsontzegging
overtreden (voornamelijk door een beperkt aantal frequente overtreders). In die gevallen is de
gebiedsontzegging verlengd en heeft strafrechtelijke vervolging plaatsgevonden.

√

Handhaving op alcohol en drugs
Sinds oktober 2013 controleren Toezicht en Politie. Gemiddeld gebeurt dit twaalf maal per jaar. In
2014 is bij een coffeeshophouder een overschrijding van de toegestane handelsvoorraad
geconstateerd. Naar aanleiding hiervan heeft de burgemeester de inrichting – conform het
handhavingsbeleid – voor drie maanden gesloten. Via controles door Toezicht en Politie wordt
toegezien op de naleving van regels over alcoholgebruik (zie hiervoor ook onder ‘Bedrijvigheid en
veiligheid’ verderop in dit programma).

√

Continueren opvang zwerfdieren
Het streekdierentehuis ‘Louterbloemen’ heeft de wettelijke taken van de gemeente uitgevoerd. Het
streekdierentehuis heeft plannen om nieuwbouw te realiseren op de bestaande locatie. Mede omdat de
erfpacht in 2018 afloopt wordt hierover overleg gevoerd met de eigenaar van het terrein, het
Havenbedrijf Rotterdam.

√

Uitvoeren maatregelen convenant stationsgebieden
Ter bevordering van de objectieve en subjectieve veiligheid in de stationsgebieden is ook in 2014
samengewerkt met onder andere de NS, Arriva en politie. Daarnaast is de samenwerking in het
veiligheidsarrangement Merwede-Lingelijn gecontinueerd. We zorgen onder meer voor cameratoezicht
op stations en stemmen de surveillances op elkaar af. Bijzondere aandacht is besteed aan de aanpak
van fietsendiefstal rond het station Dordrecht Centraal.

√

Aanpak veiligheidsbeleving
De veiligheidsbeleving van burgers blijft moeilijk beïnvloedbaar en vraagt om permanente aandacht.
Door de aanpak volgens de methode ‘Buurt Bestuurt’ zijn bewoners in de gelegenheid gesteld samen
met professionals te werken aan de veiligheid in de buurt. Ook is binnen de Taskforce Overlast
aandacht besteed aan de veiligheidsbeleving van bewoners.
Bedrijvigheid en veiligheid

√

Her-certificeren bedrijventerreinen (keurmerk veilig ondernemen)
In Dordrecht-West zijn volgens plan in 2014 alle terreinen voorzien van een actueel Keurmerk Veilig
Ondernemen-Bedrijventerreinen (KVO-B).

√

Toezicht houden op Algemene Plaatselijke Verordening (exploitatievergunning) en Drank- en
Horecawet
In het kader van de Drank- en Horecawet zijn in 2014 door Toezicht en Politie in totaal 477 controles
uitgevoerd. In een aantal gevallen moesten her-controles worden uitgevoerd. Bij 16 inrichtingen bleek
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de naleving onvoldoende, en zijn bestuurlijke waarschuwingen afgegeven. Binnen het project ‘Verzuip
jij je Toekomst’ is in het najaar een zogenaamd mystery-shopping onderzoek uitgevoerd. Waar nodig
wordt dit (opnieuw) gevolgd door formele controles en maatregelen.

√

Inzetten voor een veilige oud- en nieuwviering
Evenals in eerdere jaren hebben wij in interdisciplinair verband ingezet op preventieve maatregelen
rond de oud- en nieuwviering. Aan het Gouverneurplein hebben wij bewoners ondersteund in het
organiseren van een gezamenlijke viering. Afgezien van incidenten in het Lijnbaangebied en rond het
Vogelplein, was het redelijk rustig. Er waren minder vuurwerkslachtoffers. De schade aan
gemeentelijke eigendommen bedroeg circa € 58.000.

√

Implementatie beleid publieksveiligheid bij evenementen
In 2014 is een multidisciplinaire regionale handreiking publieksevenementen door ons vastgesteld en
geïmplementeerd.

√

Inzetten voor veiligheid rondom betaald voetbalwedstrijden
Met de zogenaamde voetbalvierhoek (gemeente, politie, OM en FC Dordrecht) hebben wij ons ingezet
voor de openbare orde en veiligheid rondom betaald voetbalwedstrijden in onze gemeente. In 2014
vierde FC Dordrecht de overgang van de Eerste naar de Eredivisie. Door deze overgang is het aantal
risicowedstrijden in het nieuwe seizoen toegenomen. Er zijn geen bijzondere incidenten geweest.

√

Verbeteren samenwerking jeugdzorg/veiligheidsketen
In 2014 heeft de samenwerking tussen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de (partners van
de) veiligheidsketen verder vorm en inhoud gekregen. Als dit meerwaarde heeft, gebeurt dit zo
mogelijk op casusniveau in het Veiligheidshuis.

√

Hanteren van de Beke-methode
Groepen overlast gevende jongeren worden nog steeds in kaart gebracht en krijgen een passende
aanpak. De Beke-methode wordt niet meer strikt gehanteerd, omdat jeugdgroepen zich steeds meer
als fluïde netwerken manifesteren.

√

Inzetten van het Jeugdpreventieteam
Door de politie zijn in 2014 169 Dordtse risicojongeren ter bespreking aan het Jeugdpreventieteam
(JPT) voorgelegd. Waar nodig, zorgt het JPT (gedurende een beperkte periode) voor begeleiding van
deze jongeren.

√

Inzetten van bureau HALT
Wij dragen financieel bij aan het (landelijke) bureau HALT. In 2014 heeft de politie uit onze gemeente
212 jongeren naar HALT doorverwezen.

Jeugd en veiligheid

Doelstelling 6: Het beperken van het risico op en het beheersen van calamiteiten,
crises en grootschalige verstoringen van de openbare orde.
Fysieke veiligheid

√

Regievoering overeenkomst taakuitvoering Brandweerzorg
Op de taakuitvoering door de brandweer voeren wij regie binnen het bestuur van de Veiligheidsregio.
Het regionaal beleidsplan vormt hiervoor het beleidsmatige kader. In het stedelijk gebied wordt aan de
opkomsttijden voldaan. Omdat dit in de buitengebieden niet overal mogelijk is, is daarvoor het
preventieprogramma ‘Brandveilig Leven’ opgezet.

√

Besluitvorming over bezuiniging Brandweerzorg
Op 26 juni 2014 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio een besluit genomen over de
bezuinigingen. Centraal hierin staat het rapport ‘Vernieuwde Brandweerzorg (op weg naar 2020)’.
Hierin wordt beschreven hoe de geregionaliseerde brandweer haar bezuinigingstaakstelling van 1015% wil gaan halen. Hoewel de besparingen op basis van de inhoudelijke visie mogelijk worden
geacht, zijn er tegelijk enkele ontwikkelingen die de financiën van de VRZHZ in negatieve zin
beïnvloeden. In een raadsinformatiebrief van oktober 2014 zij wij hier nader op ingegaan. De in eerder
stadium opgelegde taakstelling voor 2014 is gerealiseerd.

√

Toezicht op omgevingsvergunningen gebruik en brandveiligheid
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid verleent en houdt toezicht op omgevingsvergunningen gebruik.
Bij complexe objecten gebeurt dit in samenwerking met de brandweer. In 2014 is extra aandacht
besteed aan de brandveiligheid van zorgcomplexen.

√

Voorlichting op scholen en aan bijzondere doelgroepen
Door de brandweer is in 2014 veel gedaan aan voorlichting en het adviseren over brandpreventieve
maatregelen. In dit verband zijn onder meer controles aan huis uitgevoerd, scholen bezocht en
presentaties gegeven op informatiemarkten en bijzondere woongebouwen. Speciale inzet is gepleegd
in het terugdringen van nodeloze brandmeldingen. In twee jaar tijd zijn deze met 50% teruggebracht.
Ook is geïnvesteerd in de regionale ontwikkeling van het programma ‘Brandveilig Leven’.

√

Actueel houden processen en regionaal bundelen rampenbestrijding
Per 1 januari 2015 is er één sub-regionale crisisorganisatie Drechtsteden, waarin met minder mensen
dezelfde taken efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Per proces zijn ook nieuwe draaiboeken
vastgesteld. Daarnaast is ter versterking van het proces Bevolkingszorg (de zogenaamde
gemeentelijke kolom) het Bureau Gemeenten (organisatorisch ondergebracht bij de Veiligheidsregio
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ZHZ) in de loop van 2014 volledig operationeel geworden. Eén en ander leidt tot een bundeling van
kennis en ervaring.
Integriteit en veiligheid

√

Deelname landelijk project Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen (BIJ)
In 2014 was de informatievoorziening door de Justitiële Informatiedienst aan de burgemeester goed op
orde. Er zijn acht meldingen ontvangen. De (tijdelijke) invrijheidstelling van deze ex-gedetineerde
zedendelinquenten heeft niet tot maatschappelijke onrust geleid.

√

Actief handelen bij polarisatie en radicalisering
Als gevolg van de internationale ontwikkelingen vraagt radicalisering om verhoogde alertheid. In 2014
zijn de contacten met de betrokken lokale organisaties aangehaald in het kader van preventie en
signalering.

√

Naleving veiligheidseisen Port Security
Het Havenbedrijf Rotterdam is gemandateerd de taken op grond van de Havenwet namens de
gemeente Dordrecht uit te oefenen, en houdt toezicht op (onder andere) de naleving van de
veiligheidseisen en certificering van de in de haven gevestigde bedrijven. In het jaarverslag dat wij van
het Havenbedrijf ontvangen, wordt ook verantwoording afgelegd over de veiligheidsaspecten.

√

Aanpak georganiseerde criminaliteit
Wij werken samen met andere overheidsorganisaties om de georganiseerde criminaliteit zo goed
mogelijk te bestrijden. Op ambtelijk niveau wordt aan verschillende RIEC-werkgroepen deelgenomen.

Wat zeggen de cijfers?
Kengetal

0-waarde

Actuele
waarde

Streefwaarde
2014

1)

Rapportcijfer veiligheid

6,7

6,9 (2014)

6,9

2)

Schaalscore sociale overlast

2,3

2,4 (2013)

2,0

3)

Schaalscore bedreiging

1,6

1,7 (2013)

1,4

4)

Schaalscore overlast vermogensdelicten

3,2

3,3 (2013)

2,9

5)

Schaalscore beleving onveiligheid

3,4

3,4 (2013)

3,2

N.B. 1: De schaalscores 2 tot en met 5 zijn negatieve indicatoren. Dat betekent hoe lager, hoe beter.
N.B. 2: Door wijzigingen in de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor 2012 is het niet meer mogelijk de kengetallen 2 tot en met
5 te actualiseren. Het betreft een landelijke monitor. Wij zijn niet gekend in de wijzigingen in de vragenlijst. Met ingang van de
Begroting 2015 wordt met nieuwe (typen) kengetallen gewerkt.

Wat heeft het gekost?
In hoofdstuk 4 is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin leest u wat de belangrijkste
oorzaken zijn van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele begroting. In 4.4.3 is met de
programmarekening een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde baten en lasten op productniveau.
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2.4 Programma Leefbaarheid en Stedelijk Beheer
Portefeuillehouders: R.E.C. Reynvaan – Jansen en C.M.L. Lambrechts
We hebben in 2014 weer een groot aantal resultaten bereikt. Deze resultaten worden hieronder per doelstelling
beschreven. De meest in het oog springende resultaten zijn:
Taskforce
Overlast in de openbare ruimte is door inzet van de Taskforce fors afgenomen. De extra inzet is afgelopen jaar
afgebouwd. De meest succesvolle instrumenten van deze aanpak blijven we regulier inzetten bij nieuwe
overlastprojecten. Zoals het handhavingsteam en goede ketensamenwerking tussen Zorg en
Veiligheidsinstanties.
Innovaties
Dit jaar zijn er diverse innovaties toegepast in de openbare ruimte waaronder op het gebied van
bodembescherming van het onderwatertalud in de havens. Het nieuwe type steenbestorting, spoelt niet meer
zo snel weg.
Uitbreiding schoonmaakregeling graffiti
In 2014 is besloten om de
schoonmaakregeling Graffiti uit te breiden
naar het gebied ‘De Schil’. Dit heeft 66
nieuwe contracten opgeleverd. 66 particuliere
panden worden nu op afroep schoongemaakt
en ontdaan van graffiti en bekladding.
Oud Krispijn
Nog geen jaar geleden was er grote onrust bij
bewoners en professionals in Oud Krispijn,
omdat het project Oud Krispijn Vernieuwt
werd beëindigd. De intensieve samenwerking
tussen bewoners, Trivire, de gemeente en de
overige partners in Oud Krispijn in de
voorgaande jaren heeft het mogelijk gemaakt
dat we hetzelfde resultaat hebben bereikt
met de reguliere capaciteit en middelen. De
samenwerkingsstructuur in Oud Krispijn
nemen we als voorbeeld voor de rest van
Dordrecht West.
Vitaliteitscans
We werken aan prettige, leefbare en vitale
wijken in de stad.
Daarom is voor alle wijken op basis van de
straatkubus een vitaliteitsscan gemaakt. Deze
hebben we met partners én bewoners in de
wijk besproken. Van daaruit zijn voor de
verschillende wijken de belangrijkste
prioriteiten/activiteiten benoemd. Opvallend
is de belangstelling vanuit bewoners om meer
te weten over activiteiten in hun wijk.
Foto: Rudy Scheper

Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?
Doelstelling 1: Mensen vinden het aantrekkelijk om in Dordrecht te wonen.

√

Slim en snel inzetten leefbaarheidsprojecten
De straatkubus visualiseert allerlei informatie via een kaart van de wijk of buurt. Het blijkt daarmee
een prima instrument om snel inzicht te krijgen in de vitaliteit van de wijk en eventuele problemen.
Ook helpt de straatkubus bij het bespreken hiervan met professionals en bewoners in de wijk.
In 2013/2014 hebben we met Platform 31 en andere partners samengewerkt om onze aanpak te
ontwikkelen Hierbij ging het met name over Sterrenburg en Stadspolders. Resultaat is een publicatie:
http://www.platform31.nl/nieuws/werken-aan-weerbare-bloemkoolwijken-nu-en-straks.

√

Uitvoeren sociale programma’s Dordrecht West
Het stimuleringsprogramma Dordrecht West in Balans begint aan de tweede helft. De eerste stappen
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zijn in 2013 en 2014 gezet. Daarin is het voorgaande traditionele sociale programma omgevormd naar
een krachtig, maar tijdelijk stimuleringsprogramma. Het stimuleringsprogramma voor 2015 en 2016 is
verder aangescherpt door dat wat mogelijk is in te bedden in het reguliere. We waren ons daarbij
bewust van grote maatschappelijke veranderingen, aangepaste kerntaken en de uitdrukkelijke
behoefte om de successen uit het stimuleringsprogramma te verduurzamen.
Met de inzet van het initiatiefteam (geeft advies bij bewonersinitiatieven) is de participatiekracht en
zelfredzaamheid van de bewoners van Dordrecht West vergroot. Daarnaast lag er een belangrijke taak
in het versterken en stroomlijnen van de zorg- en welzijnsketen.

√

Extra investeren in het op peil houden van de leefbaarheid van de Vogelbuurt
De gemeente ondersteunt Woonbron bij de aanpak van het woningbestand met diverse maatregelen.
Voorbeelden hiervan zijn leefbaarheids- en sociale projecten, zoals coaching jongeren, realiseren
speelplek, extra schoonmaak graffiti en zwerfvuil aanpak. De overlast op het Vogelplein is helaas vrij
dominant geweest. Daarnaast ondersteunen we initiatieven van bewoners voor een schone en leefbare
wijk. Een voorbeeld hiervan is het initiatief om adoptieafvalbakken te plaatsen (zie ook onder
doelstelling 3 activiteit pilots bewonersparticipatie).

Doelstelling 2: Mensen ervaren minder overlast en verloedering.

√

Aanpakken van overlast in de openbare ruimte
In 2014 is de aanpak van de Taskforce Overlast gecontinueerd. Concreet betekent dit dat de situatie in
buurten en wijken is gevolgd en dat in het geval van (ernstige) overlast werd ingegrepen. Verder zijn
er afspraken gemaakt over de borging van succesvolle instrumenten. Onder meer het Team Toeleiding
en Bemoeizorg, de werkwijze van Toezicht, de Kerngroep en het Handhavingteam blijven bestaan. Ook
de overlegstructuren worden voortgezet, dit ten behoeve van kennisdeling en omwille van het
netwerk. Tot slot is er een boekje uitgegeven over de aanpak, waarin de belangrijkste lessen uit deze
aanpak van de Taskforce staan beschreven.
De Taskforce Overlast als aparte aanpak voor overlast van groepen in specifieke gebieden is eind 2014
afgerond. De lessen en instrumenten blijven voortbestaan. Landelijk is er veel belangstelling voor deze
aanpak.

√

Aanpakken van jeugdoverlast
Overlast door jeugd is beperkt gebleven. Dit komt ten eerste door vroegtijdige signalering en tijdig
ingrijpen. Daarnaast verloopt de samenwerking tussen ketenpartners goed. Juist bij eerste signalen
weten politie, jongerenwerk en gemeente elkaar te vinden. Daarbij zoeken we steeds vaker contact
met de ouders en met (potentiële) rolmodellen in de buurt (zoals buurtvaders en/of de imam). Dit
laatste blijft wel een aandachtspunt.
In twee gebieden, de Vogelbuurt en het Lijnbaangebied is een intensievere aanpak van jeugdoverlast
noodzakelijk gebleken. Na de zomer is de overlast in deze gebieden fors toegenomen. Politie en
jongerenwerk hebben extra capaciteit vrijgemaakt om de jeugdoverlast aan te pakken. Daarnaast zijn
de taskforce instrumenten, Ketensamenwerking, Kerngroep en Handhavingteam, ingezet. In deze twee
gebieden blijven we inzetten als dat nodig is.

√

Aanpakken van overlastgevende panden
In 2014 hebben we 12 meldingen opgepakt.
De zaken zijn verschillend qua type overlast, vanuit waar het signaal is afgegeven en welke acties er
uitgezet zijn. Opvallend:

Overlast door extreme vervuiling komt vaker voor.

Door (privacy) regeling is ingrijpen niet altijd mogelijk.

Particuliere eigenaren hebben vaker hulp nodig bij de aanpak van overlast.
Elke melding vraagt maatwerk. Belangrijkste rol van ons hierin was: gesprekken met huiseigenaren en
andere belanghebbenden, afstemming tussen de betrokken partijen, het komen tot een gezamenlijke
aanpak en communicatie met bewoners. Dit laatste heeft veel invloed op het veiligheidsgevoel en
vertrouwen van de omwonenden. We hebben naar tevredenheid samengewerkt met de verschillende
partijen (wijkagenten, OZHZ, DG&J).

≈

Legaliseren van een aantal graffitiplaatsen
In 2014 is het helaas niet gelukt om een legale graffitiplaats te realiseren onder de Zwijndrechtse
brug. In 2015 onderzoeken we een nieuw alternatief en maken we een afweging of een tweede legale
graffitiplaats nog steeds wenselijk is. We hebben nu één legale graffitiplaats (onder de N3 bij het
Wantij).

√



Uitbreiden gebied waar schoonmaakcontracten voor graffiti kunnen worden afgesloten

Per 1 januari 2014 is de schoonmaakregeling uitgebreid met het gebied ‘de Schil’. Dit jaar hebben 66
eigenaren zich aangemeld voor een schoonmaakcontract.

Doelstelling 3: Mensen ervaren bij vragen over en knelpunten in hun eigen
leefomgeving dat de gemeente goed naar hen luistert.

√

Continueren Bewoners aan Zet
Naast een regelmatige uitgave (1 á 2 keer per maand) van de nieuwsbrief, is de website voor de
informatievoorziening (www.dordrecht.nl/web20) wekelijks geactualiseerd. Gaandeweg heeft zich
landelijk een trend ontwikkeld van burger- naar overheidsparticipatie. Wij hebben hier op
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geanticipeerd met diverse ontwikkeltrajecten (rode loper, ontwikkelend beheer, kracht van de
samenleving). Vanuit ‘Bewoners aan Zet’ hebben we aansluiting gezocht bij het landelijke netwerk
overheidsparticipatie.

√

Halveren budgetten wijkwensen en ondersteuning bewonersregiegroepen
In 2014 is het budget ten opzichte van 2013 gehalveerd. Per gebied (3) was er een bedrag
beschikbaar van ca. € 55.000. In het totaal zijn er 107 wijkwensen ingediend. De
bewonersregiegroepen hebben er 76 gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 131.400.
De halvering van de wijkbudgetten heeft ook een positief effect gehad. Na een gewenningsperiode zijn
de bewonersregiegroepen veel zelfstandiger gaan functioneren, omdat de ondersteuning is
verminderd.

√

Opzetten Buurt Bestuurt
Er zijn drie pilots geweest in 2014 (Sterrenburg, het Vierkant (Oud Krispijn) en Wielwijk). Alleen de
deelnemers aan de pilot in Oud Krispijn vonden dit succesvol. In de andere twee buurten zagen
bewoners geen noodzaak of voelden zich onvoldoende verantwoordelijk. Belangrijkste conclusie na
evaluatie: Buurt Bestuurt zetten we in als meerdere bewoners in een buurt daar om vragen en zelf
actief mee willen doen.

√

Opzetten pilots voor bewonersparticipatie in het openbaar gebied
Dordtse Kil III
Sinds 2011 hebben we met het bestuur van de ondernemersvereniging Dordtse Kil III een contract
voor zelfbeheer van het bedrijventerrein. Dit contract loopt tot eind 2015. Over enkele maanden
voeren we gesprekken over een gewenste voortzetting van het succesvolle zelfbeheer.
Crabbehof/Wielwijk
In 2014 zijn voorbereidingen getroffen om op 1 maart 2015 een pilot te kunnen starten. Deze pilot
loopt vooruit op de verdere ontwikkeling van een participatiebestek in 2016. Met de start van de pilot
werken de aannemer, Wijk voor Wijk en BST samen om de participatie vorm en inhoud te geven.
In 2014 zijn ook voorbereidingen getroffen om per 1 maart 2015 een overeenkomst te sluiten met het
bestuur van Winkeliersvereniging Crabbehof voor een pilot zelfbeheer van het winkelplein.
Vogelbuurt
In de Vogelbuurt/-plein hebben enkele bewoners initiatief genomen om hun wijk schoon te houden en
daar medebewoners bij te betrekken als ambassadeur. In 2014 zijn als eerste activiteit een aantal
adoptie afvalbakken geplaatst.

√

Tijdig afhandelen wijklijnmeldingen
De wijklijn is het meldpunt van allerlei ongemakken en ergernissen in de openbare ruimte. De meest
voorkomende meldingen gaan over groen, vuil, wegen en openbare verlichting. Veel inwoners
gebruiken de wijklijn. Deze heeft een lage drempel. De wijklijn is in 2014 voortgezet om een snelle
opvolging te geven aan binnengekomen meldingen.
De trend van de afgelopen jaren is dat het aantal meldingen gestaag daalt. Tot 2009 kwamen er nog
11.000 meldingen per jaar binnen. Tussen 2010 en 2012 zakte dit aantal naar circa 9.000 meldingen.
In 2013 is een nog grotere daling te zien, waarbij er nog circa 7.000 meldingen zijn gedaan. Die trend
lijkt nu gestabiliseerd. Het aantal meldingen is in 2014 met circa 500 meer meldingen iets gestegen
naar 7.500.
Het percentage afgehandelde meldingen binnen de gestelde normtijd is ook gestabiliseerd. Het
percentage afgehandelde meldingen binnen de normtijd is in de loop van de jaren opgelopen van 80%
in 2009 naar 95% in 2013. In 2014 is een lichte daling te zien en komen we uit op 93% (norm is
90%).
Het aantal wijklijnmeldingen voor groen in 2014 is iets gestegen naar 2.533. In 2013 was dit 2.294.
De meeste meldingen gaan over de onderwerpen: groenvoorziening, vuil en containers en water.

√

Verbeteren van informatievoorziening
De informatievoorziening op onze website is op verschillende onderwerpen in 2014 met enige
regelmaat aangepast. We trachten daarbij zo actueel mogelijke informatie te verstrekken, die zoveel
mogelijk aansluit bij de verwachtingen van de gebruikers van de website. De informatie over onder
andere de markten is het afgelopen jaar aanzienlijk verbeterd.

Doelstelling 4: Mensen zijn tevreden over de kwaliteit van de openbare ruimte.
Voorzieningen

√

Opzetten van/onderzoek naar Regionaal Marktbedrijf
In 2014 is een nieuwe regionale marktverordening gemaakt. Alle colleges hebben deze inmiddels
vastgesteld. We hanteren nu regionaal dezelfde regels. Dit biedt kansen voor de toekomst. Dordrecht
gaat als pilot in 2015 de markt van Hendrik Ido Ambacht organiseren. Het marktadministratiesysteem
is hierop ingericht. De ervaringen van de proef worden gebruikt om te kijken of andere
regiogemeenten ook hun markt willen laten organiseren door Dordrecht.
De doelen van de samenwerking in de pilot zijn:
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1.
2.
3.

Beter kunnen inspelen op de behoeftes vanuit de branche en bezoekers van de markten.
Versterken van kennis op gebied van marktbeleid, marktbeheer en marktmeesterschap.
Efficiëntere en effectievere arbeidsverdeling van beleidsinzet, marktbeheer en
marktmeestertaken.

√

Overdragen inning en handhaving Binnenhavengelden aan HbR
Op 28 oktober 2014 is het raadsvoorstel over de overdracht van de inning en handhaving
Binnenhavengelden aan het Havenbedrijf Rotterdam vastgesteld. De overdracht ging per 1 januari
2015 in. Op 19 december 2014 hebben we de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Bij deze
overeenkomst zijn ook de gemeente Zwijndrecht en Papendrecht betrokken.

√

Opstellen verleggingsregeling kabels en leidingen
De verleggingsregeling kabels en leidingen is het eerste kwartaal van 2014 vastgesteld met als
belangrijkste resultaat de regionale afstemming en samenwerking van deze regeling.

≈

Opstellen nota over Dordtse havens
Het opstellen van de nota over de Dordtse havens heeft vertraging opgelopen. De startnotitie die
aanvankelijk is opgesteld, was te complex geworden. Besloten is om het beleid, beheer en
organisatorische aspecten in drie fases aan te pakken om het geheel wat minder ingewikkeld te
maken. Deze 3 fases worden in 2015 en 2016 opgepakt.

≈

Vaststellen beleidsnota over commerciële medefinanciering van voorzieningen in de openbare ruimte
De nota is nog niet gereed. Hier zijn twee redenen voor:

In 2014 is besloten om de gehele beleidsnota 'Reclame in Dordrecht' (uit 1999) te herzien/
actualiseren. Dit proces vergt meer tijd dan alleen een nota voor 'commerciële
medefinanciering van voorzieningen in de openbare ruimte'.

In verband met andere prioriteiten was er in 2014 te weinig capaciteit om deze nota op te
stellen.
De planning is dat de nieuwe nota in het tweede kwartaal 2015 bij het college wordt ingediend.

√

Onderzoek naar toegenomen ervaren overlast van hondenpoep
Begin 2014 heeft het OCD een rapport uitgebracht over het oordeel van inwoners over het
hondenbeleid. De gemeente formuleerde zes streefdoelen op het gebied van overlast, afhandeling,
regels en hondenuitlaatvoorzieningen. De streefdoelen over het schoonhouden van de
uitlaatvoorzieningen en het naleven van de regels zijn gehaald. De overige 4 streefdoelen blijven
achter. In 2014 heeft dit onderzoeksrapport nog niet geleid tot concrete vervolgacties. In de huidige
planning is een startnotitie opgenomen in het tweede kwartaal 2015 en een nota over de herijking van
het hondenbeleid in het vierde kwartaal 2015.

≈
≈

Herziening handboek Kwaliteit Openbare Ruimte
Het onderdeel Civieltechnische Details is herzien en bijgewerkt. De verdere actualisering komt in 2015.

√

Uitvoeren programma’s voor regulier onderhoud
Het reguliere groenonderhoud, inclusief de onkruidbestrijding op verharding is conform de
kwaliteitsafspraken uitgevoerd. De geldigheid van het certificaat ‘Duurzaam terrein beheer’ is opnieuw
met een jaar verlengd. Hiermee tonen we aan dat we het openbaar gebied op een duurzaam
verantwoorde manier beheren.

Opstellen Meerjarig Beheerplan Civiele Kunstwerken
Het opstellen van een beheerplan civiele kunstwerken is vertraagd. Dit komt doordat het niet is gelukt
een nieuw beheersysteem aan te schaffen. De aanbesteding hiervoor doen we samen met de
Drechtsteden. We verwachten dat de aanbesteding halverwege 2015 plaatsvindt. Daarna wordt het
beheerplan nader uitgewerkt. Assetmanagement is daar een belangrijk instrument bij.
Regulier onderhoud

De bestrijding van boomziekten en het verwijderen van dode bomen in de stad blijft een
aandachtspunt. In het eerste kwartaal 2015 is de raad hierover nader geïnformeerd.
De overige, meer technische uitvoering in het groenonderhoud, zoals het schoonhouden van de
watergangen en onderhoud van de bomen zijn ook binnen de inhoudelijke programma's uitgevoerd.
Het regulier onderhoudsprogramma op het gebied van constructies heeft op een klein aantal
onderdelen vertraging opgelopen. Dit komt doordat er een koppeling is gemaakt met projecten die in
2015 worden uitgevoerd en zo werk met werk gemaakt kan worden. Een mooi voorbeeld hiervan is het
schilderwerk van de Damiatebrug.
In 2014 hebben er diverse grote evenementen, die bij de begroting nog niet bekend waren, in de stad
of regio plaatsgevonden (VNG congres, inhuldiging FC Dordrecht). Deze evenementen zijn ook vanuit
het perspectief van de bereikbaarheid van de stad, mede door extra inzet van middelen, prima
verlopen.

√

Aanbesteding onderhoudswerkzaamheden (regulier onderhoud)
In 2014 zijn er geen aanbestedingen geweest met betrekking tot regulier onderhoud. Wel is er een
start gemaakt met de voorbereiding van een zogenaamd "participatiebestek". In dit bestek krijgt de
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aannemer meer een rol in eventueel uit te voeren werkzaamheden door bewoners, bedrijven et cetera
in de openbare ruimte.

√

Uitvoeren pilot Stadspolders
De pilot Stadspolders is in 2014 in de evaluatiefase terecht gekomen. Het doel van de pilot Stadspolder
is een aannemer als partner te zien (in plaats van een aannemer) van de gemeente, die streeft naar
het vasthouden en/of verbeteren van de burgertevredenheid in relatie tot het beheer en onderhoud
van de openbare ruimte. Hiermee ontzorgt deze partner de gemeente en kan de gemeente op
regiebasis gaan werken. Dit resulteert in een nieuw ‘effectbestek’.
Aan de hand van de evaluatie wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om het effectbestek over de
Stad uit te rollen. Wanneer we alleen kijken naar het pilotgebied, de buurt Stadspolder, kunnen we
stellen dat de burgerbetrokkenheid bij het project goed te noemen is. Ruim 40% van de
geënquêteerden vulde een vragenlijst in waarin ze hun (on)tevredenheid over de aannemer en zijn
werkzaamheden aangaven.
De geënquêteerden gaven de aannemer een rapportcijfer van 6,2. Dit rapportcijfer is vergelijkbaar met
het cijfer uit de nulmeting. Verder blijkt dat de tevredenheid en mate van belang niet altijd in
evenwicht is. De bewoners zijn het meest tevreden over de speelplekken, het water, het groen en de
aanpak van graffiti (twee derde van de bewoners is hierover (erg) tevreden). Het minst tevreden zijn
zij over de aanpak van hondenpoep, de bestrating en de parkeersituatie.
Groen is volgens de bewoners het belangrijkste aspect van de openbare ruimte. Op de tweede en
derde plek staan respectievelijk de bestrating en de parkeersituatie. Aangezien de tevredenheid over –
vooral de laatste twee – aspecten relatief laag is, is dit een aandachtspunt. Ook voor het onderhoud
van het groen blijft aandacht nodig, maar waarderen zij slechts met een krappe 6.

√

Uitvoering maatregelen groenvoorziening (Kadernota 2014)
Alle wisselperken (perkgoed) in de stad zijn in 2014 omgevormd naar vaste plantenvakken of vakken
met bodembedekkende rozen.
Het beleid om het aantal bomen in verharding terug te dringen is voortgezet. Het aantal bomen in
verharding neemt af. De zieke of dode bomen worden niet vervangen indien het straatbeeld niet
aanzienlijk wijzigt. Het totale aantal bomen in de stad blijft wel gelijk. Wel met die nuancering dat voor
de Binnenstad vrijwel alleen bomen in verharding kunnen worden geplant. Dit gebeurt ook. Het
principe is dan wel dat kwaliteit boven kwantiteit gaat. Liever minder bomen met goede
standplaatscondities dan meer bomen in slechte omstandigheden waardoor er jarenlang aanzienlijke
meerkosten zijn.
De snoeifrequentie van de bomen in de stad wordt verlaagd. De individuele bomen gaan we met
ingang van 2015 eens in de zes jaar snoeien. Dit is in 2014 opgenomen in de programmering van het
boomonderhoud en wordt per 2015 zo uitgevoerd. Risicobomen worden uiteraard frequenter
geïnspecteerd.

√

Maandelijks meten primair peilbuizennet
Het maandelijks meten van de primaire peilbuizen is 12 keer uitgevoerd. Er was geen uitval door
zware weersomstandigheden (bevriezing/sneeuw).

≈

Uitvoeren Projectmatig Onderhoud
Twee bijzonder in het oog springende projecten op het gebied van constructies zijn de renovatie van
de Schietmuur en de Damiatebrug. Beide zijn in 2014 voorbereid en aanbesteed. De daadwerkelijke
uitvoering vindt in 2015 plaats.

≈



Projectmatig onderhoud

Uitvoeren vervangende projecten wegonderhoud

Al in het begin van 2014 werd duidelijk dat een aantal projecten van de jaarschijf 2014 uit de
Meerjaren Onderhoud Planning (MOP) en opgenomen in de begroting 2014, om verschillende redenen,
in 2014 niet of maar gedeeltelijk tot uitvoering zouden komen. Daarom is een aantal vervangende
projecten uitgevoerd bij de Boogjes, Nagtegaalplaats, Pottenkade, Nieuwstraat, Singel,
Aardappelmarkt, Dolhuysstraat, Slikveld, Top Neaffpad, Plein 40-45, Tunnel Dubbeldamseweg, De
Jagerweg, Van Ravesteijn-erf, Bakema-erf, Rietveld-erf, Vissersdijk, Couperusstraat, Chico
Mendesring, Galileilaan, Lunnenburg, fietspad langs den Engel, Van Leeuwenhoekweg, Domela
Nieuwenhuisstraat, Admiraalsplein, Talmaweg, Kappeijne van de Coppelloweg en Zuidendijk.
Het merendeel van de bovengenoemde projecten zijn herstraat met het uitkomende materiaal.

≈

Realiseren van een bezuiniging van € 132.000 door opheffen van ca. 100 speelplekken.
Bij het vaststellen van de begroting heeft de raad in 2013 besloten € 132.000 te bezuinigen op het
onderhoud van speelplekken. Deze bezuiniging realiseren we door ca. 100 speelplekken weg te halen.
In 2013 zijn al ca. 30 speelplekken weggehaald, door het weghalen bijvoorbeeld te combineren met al
geplande onderhoudswerkzaamheden of lopende projecten.
In 2014 is het resterende deel meer projectmatig opgepakt. Daarbij zijn de speelplekken ook ter
adoptie aangeboden. Eind 2014 waren ongeveer 30 van de laatste 70 plekken verwijderd, ca. 20 staan
op de planning om begin 2015 te verwijderen. Over de resterende 20 zijn we in gesprek met
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buurtbewoners over mogelijke adoptie van deze speelplekken.

√
√

Vervanging kademuur Binnenkalkhaven
Deze vervanging is nog niet gerealiseerd, omdat in 2014 aanvullende onderzoeken zijn uitgevoerd naar
een viertal kaden. Daaruit bleek dat een gedeelte van de kade van de Wolwevershaven er nog veel
slechter aan toe is dan de Binnenkalkhaven Er is gekozen voor een aanpak om eerst krediet aan te
vragen voor vervanging van de Wolwevershaven en vervolgens voor de overige 3 kademuren.
Aanleg warmtenet door HVC
Zie programmakaart Milieu en Duurzaamheid.
Vervangen netwerken voor gas en water door Stedin en Evides
Stedin en Evides stemmen hun planning af op gemeentelijke projecten. Ze vervangen hun gietijzeren
leidingen in projecten waarbij de riolering en/of wegverharding wordt vervangen. Daarnaast hebben ze
nog eigen projecten. In 2014 heeft Stedin gietijzeren leidingen vervangen in de Staart en in het
centrum. Voor het centrum betrof het Sarisgang, Statenplein en Steegoversloot.

Wat zeggen de cijfers?
Kengetal
1) Rapportcijfer leefbaarheid

0-waarde

Actuele
waarde

Streefwaarde
2014

7,0

7,2 (2014)

7,2

16%

14% (2013)

14%

3) Schaalscore overige overlast

1,9

1,9 (2013)

1,7

4) Schaalscore verloedering fysieke woonomgeving

4,9

4,7 (2013)

4,4

5) Schaalscore functioneren gemeente

5,3

5,3 (2013)

5,6

6) Schaalscore fysieke kwaliteit
buurtvoorzieningen

5,6

6,1 (2014)

5,8

2) Percentage mensen dat vindt dat overlast van
groepen jongeren vaak voorkomt

Wat heeft het gekost?
In hoofdstuk 4 is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin leest u wat de belangrijkste
oorzaken zijn van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele begroting. In 4.4.3 is met de
programmarekening een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde baten en lasten op productniveau.
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2.5 Programma Onderwijs
Portefeuillehouder: E. van de Burgt
Resultaten 2014
We hebben in 2014 verschillende resultaten bereikt op het gebied van onderwijs. Zo hebben we in het kader
van de afronding van het Integraal Huisvestingsprogramma Onderwijs (IHP) de gebouwen opgeleverd van het
Montessori Kind Centrum Mozaïek, het Park College, de John F. Kennedyschool locatie Zuidendijk, de Dr. H.
Bavinckschool en het Johan de Witt-gymnasium.
Daarnaast heeft de inspectie het gemeentelijke beleid op Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) over de
gehele linie positief beoordeeld. Hier hebben we ons samen met voor- en vroegschoolse partners nadrukkelijk
voor ingezet.
Tevens hebben we vanuit het programma Arbeidsmarktbeleid waardevolle stappen gezet in het aantrekken van
Hoger Beroepsonderwijs naar Dordrecht. Zie hiervoor ook de programmakaart Economie en Cultuur.
Rijksontwikkelingen: passend onderwijs, decentralisatie onderhoudstaken onderwijshuisvesting
Bovendien hebben enkele belangrijke ontwikkelingen vanuit het Rijk onze aandacht gehad. Ten eerste hebben
we ons op lokaal en subregionaal niveau ingezet op de verbinding tussen enerzijds de invoering van passend
onderwijs per 1 augustus 2014, en anderzijds de transitie van de jeugdzorg per 2015. Ook in de aankomende
jaren vraagt dit nog onze aandacht. Ten tweede hebben we de overheveling van verschillende onderhoudstaken
met betrekking tot de buitenkant van basisschoolgebouwen aan de schoolbesturen per 2015 voorbereid. Naar
aanleiding van deze ontwikkeling zijn we een inventarisatie gestart naar de mogelijkheden om ook andere
onderwijshuisvestingstaken over te dragen aan de schoolbesturen. In 2015 zetten we dit proces voort.
Lokale Educatieve Agenda
Bovengenoemde zaken zijn slechts een greep uit de onderwerpen die het beleidsterrein onderwijs raken. Om
hierin structuur en samenhang te creëren, hebben we samen met de partners uit het veld de Lokale Educatieve
Agenda (LEA) opgesteld en vastgesteld. De LEA omvat een prioritering van de belangrijke onderwijszaken, en
biedt daarbij een duidelijke overlegstructuur.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?
Doelstelling 1: Realiseren doorgaande lijn 0-12 jaar en het bestrijden van
taalachterstand.

√

Afronden Subsidieregeling Brede School en ondersteunen programma Doe ff Gezond
De subsidieregeling SiS/brede school is per 31 juli 2013 afgelopen. We hebben het budget voor 2014
gehalveerd. Inhoudelijk hebben we de nadruk gelegd op ouderbetrokkenheid op scholen, kinderopvang
en peuterspeelzalen. Vanuit de middelen SIS/brede school hebben we ook een financiële bijdrage
geleverd aan ‘Doe ff gezond’, gericht op ouderbetrokkenheid.

√
√

Positioneren stuurgroep en platform doorgaande lijn
De stuurgroep en het platform ‘Doorgaande lijn’ hebben een plek gekregen binnen de LEA.

√
√

Aanbieden Jaarverslag Wet Kinderopvang
We hebben het jaarverslag 2013 tijdig aangeboden aan de raad en aan de minister van SZW.

√

Uitwerking harmonisering en integratie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
Het peuterspeelzaalwerk is in de loop van 2013 omgebouwd naar peuteropvang. Aanbieders hebben

Toezicht houden kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van kinderopvang en het
peuterspeelzaalwerk. De Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ heeft in opdracht van de gemeente alle
locaties voor buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven, peuteropvang en gastouderbureaus in
Dordrecht geïnspecteerd. Ook is 30% van de gastouders door middel van een steekproef
geïnspecteerd.
Een klein aantal aanbieders voldeed niet aan de regels. We hebben bij elke overtreding handhaving
ingezet. Denk hierbij aan overtredingen als de afwezigheid van een risico-inventarisatie voor veiligheid
en gezondheid of het naleven van de wettelijk voorgeschreven verhouding tussen het aantal
beroepskrachten en het aantal kinderen. Na de inzet van handhaving door de gemeente en
herinspectie door de Dienst Gezondheid & Jeugd zijn overtredingen hersteld.

Voortzetten overdrachtsformulier peuter-kleuters door alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
Middels het overdrachtsformulier peuter-kleuters worden gegevens over de ontwikkeling van kinderen
overgedragen door de peuteropvang en kinderdagverblijven aan de betreffende basisschool. Het
formulier wordt daadwerkelijk gebruikt door aanbieders. In het maken van de resultaatafspraken voor
VVE (in 2015) besteden we aandacht aan het daadwerkelijk benutten van de ingevulde formulieren
door het basisonderwijs.
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hun aanbod omgevormd naar peuteropvang. Ze betrekken inmiddels de toeslag kinderopvang in hun
bedrijfsvoering. Tot die tijd werd de exploitatie van de peuteropvang volledig gesubsidieerd door de
gemeente. Daarbij werd per peutergroep een bedrag uitgekeerd om de exploitatie te dekken. De
vergoeding per groep is omgerekend naar een uurtarief per kind. Tot en met 2015 dekt de gemeente
ongeveer de helft van de kosten per uur per kind. De andere helft wordt betaald via de toeslag
kinderopvang waar werkende ouders voor in aanmerking komen. Bij ouders die hiervoor niet in
aanmerking komen, financiert de gemeente het restantbedrag. De regeling is tot en met 2015 van
toepassing op de huidige aanbieders van peuteropvang in Dordrecht.

√

Uitvoering VVE-beleid
Via de peuteropvang en kinderdagverblijven hebben we de uitvoering van het VVE-beleid
gecontinueerd.

√
≈

Beheren onderwijshuisvesting
We hebben onze reguliere, wettelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting gecontinueerd.
Voorbereiden decentralisatie onderhoud Primair Onderwijs
We hebben overleg gevoerd met schoolbesturen over de wetswijziging en de manier van overdracht.
We hebben een financiële analyse gemaakt. De nieuwe gemeentelijke Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs wordt in de loop van 2015 vastgesteld.

Doelstelling 2: Realiseren van optimale organisatie en transparantie in indicatiestelling
en doorverwijzing van zorgleerlingen.

√

Inventariseren geleverde zorg in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het MBO
De verbinding van het onderwijs en de jeugdzorg vindt plaats op Drechtsteden- en lokaal niveau.
Samen met de andere Drechtsteden hebben we Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO)
gevoerd over de ondersteuningsplannen van de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in de
Drechtsteden, en de jeugdhulpplannen van de gemeenten. We hebben geïnventariseerd op welke
thema’s het wenselijk is dat onderwijs, gemeenten en zorginstellingen samenwerken.
Op lokaal niveau hebben we de onderwijspartners betrokken in de transitie jeugdzorg.

Doelstelling 3 (programma Arbeidsmarktbeleid 2011-2014): Verbeteren aansluiting
onderwijs-arbeidsmarkt via onderwijsvernieuwing en versterking van de
onderwijsinfrastructuur (aantrekken hoger onderwijs) 1.

≈

Aantrekken van HBO-onderwijs in Dordrecht
Als Spin off van onder andere de activiteiten gericht op het binnenhalen van een University College is
door Inholland onderzocht welke aantrekkelijke elementen Dordrecht heeft voor de ontwikkeling van
hoger onderwijs. Dit heeft de conclusie opgeleverd dat Dordrecht voldoende dragende structuren heeft
voor Hoger Onderwijs. Om de potentie voor Hoger Onderwijs te benutten is een volgende stap om
samen met partners een platform Circulaire Educatie te realiseren. Functie van dit Platform is de
elementen als ondernemerschap, expertise centra, bedrijfsscholen met elkaar te verbinden. In 2014 is
het Albert Schweitzer Ziekenhuis een pilot gestart om 15 MBO verpleegkundigen op te leiden tot HBO
niveau.
Wegnemen van barrières voor het betreden van de arbeidsmarkt bij kwetsbare jongeren
Voor dit onderdeel verwijzen we u naar de programmakaart Jeugd, onderdeel multiproblem jeugd.

√

Structureel maken van voorzieningen overbelaste jongeren met koppeling naar arbeidsmarkt
In 2014 is de samenwerking met de Stichting de Werkschool beëindigd. De zorg om kwetsbare
jongeren uit praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs meer kansen te bieden op de
arbeidsmarkt is belegd bij het door het programma arbeidsmarkt geïnitieerde Aanpak Impuls
Onderkant Arbeidsmarkt. Hiermee is de aanpak structureel gemaakt.

√

Faciliteren van de opzet van onderwijsleerbedrijven in de speerpuntsectoren techniek, zorg en
toerisme
In 2014 is de Maritieme Delta (voorheen maritieme campus) voortgezet en belegd bij Innovation
Quarter. We hebben samengewerkt met partners uit onderwijs, bedrijfsleven en overheden in het
gebied van Tweede Maasvlakte tot en met Gorinchem en Werkendam. Doel hiervan was het versterken
van de innovatiekracht van de maritieme sector. Dit door samen te werken op vier thema's: Innovatie,
Onderwijs & Arbeidsmarkt, Talent ontwikkeling en Branding.

√

Verder ontwikkelen van vakonderwijs c.q. doorlopende leerlijnen in het technisch onderwijs (VMBOMBO) en start met realisering vakonderwijs in de zorg
Met steun van het Platform Betatechniek is door het Da Vinci College samen met alle VMBO's in de
Drechtsteden ingezet op de ontwikkeling van vakmanschapsroutes en technologieroutes waarmee
doorlopende leerlijnen in het technisch onderwijs zijn gerealiseerd.

√

Leerlingen verleiden te kiezen voor richtingen waar vraag op de arbeidsmarkt is (bijv. techniek) en
daarmee met (loop)baanperspectief onderwijs te volgen
In 2014 hebben zo'n 2.200 leerlingen uit groep 7/8 en voortgezet onderwijs kennisgemaakt met
techniek door deelname aan Techniekdock en het Havenprogramma. In deze programma's wordt
samengewerkt met regionaal bedrijfsleven, Leonardo Experience, het Havenbedrijf en de

1
De voortgang van het Programma Regionaal arbeidsbeleid wordt per kwartaal gerapporteerd aan de Drechtraad via het
Drechtstedenbestuur. Eind 2013 wordt de inzet en focus voor 2014 bepaald.
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Duurzaamheidfabriek. Verder is een start gemaakt met de inbedding van de Wetenschap en
Technologische onderwijs in het primair onderwijs.

√

Opbouwen relatienetwerk en aanboren van derde geldstromen
Via sectorfondsen (Opleiding & Ontwikkelingsfondsen), Platform Betatechniek, provincie Zuid-Holland,
Techniekpact, ministeries (Top Sectorenbeleid), het Agentschap en Economische Programmaraad
ZuidVleugel is er gewerkt aan een netwerk dat helpt bij het aanboren van derde geldstromen. Met
deelname aan het netwerk is in de periode 2010-2013 in totaal ruim € 8.000.000 voor de regio
binnengehaald. Hier is in 2014 € 6.000.000 aan toegevoegd uit Sectorplannen en MBO
investeringsfonds.

Wat zeggen de cijfers?
Kengetal

0-waarde

Actuele
waarde

Streefwaarde
2014

1.1) Deelname kinderopvang (2-3 jarigen) en/of
peuterspeelzaal (VVE monitor/Onderwijsmonitor
Dordrecht (OCD)

kinderopvang
32% (2008)

Kinderopvang
36% (2013)

kinderopvang
45%

peuterspeelzaal
56% (2008)

peuterspeelzaal
52%* (2013)

peuterspeelzaal
45%

1.2) Deelname voorschoolse educatie
gewichtenkinderen (2- en 3-jarigen) op
peuterspeelzalen en kinderopvang (VVE
monitor/Onderwijsmonitor Dordrecht (OCD)

absoluut aantal:
366

absoluut aantal:
721** (2013)

550 (95%)

1.3) Deelname vroegschoolse educatie
gewichtenleerlingen (4- en 5-jarigen) in het
basisonderwijs (VVE monitor/Onderwijsmonitor
Dordrecht (OCD)

56% (2007)

80% (2013)

95%

3.1) Aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters (VSVverkenner OCW/Onderwijsmonitor Dordrecht
(OCD)

491
(2008-2009)

314
(2012/2013)

390

3.2) Nieuw: Schoolverzuim (absoluut en relatief)
(Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/
Onderwijsmonitor Dordrecht (OCD)

absoluut: 9
(2009-2010)

Absoluut: 26
(2013-2014)

relatief: 281
(2009-2010)

Relatief: 488
(2013-2014)

3.3) Aantal techniek leerlingen VMBO-MBO in
Dordrecht (Onderwijsmonitor Dordrecht (OCD)

VMBO 219
(2008-2009)

VMBO 627
(2013-2014)

VMBO 500

MBO 1.173
(2008-2009)

MBO 2388
(2013-2014)

MBO 1.500

VMBO 225
(2008-2009)

VMBO 179
(2013)

VMBO 350

MBO 1.241
(2008-2009)

MBO 1.263
(2013)

MBO 1.100

1.348
(2008-2009)

2.381
(2013)

2.000

3.4) Aantal leerlingen in zorgonderwijs VMBO-MBO
in Dordrecht (Onderwijsmonitor Dordrecht (OCD)

3.5) Aantal studenten HBO in Dordrecht
(Onderwijsmonitor Dordrecht (OCD)

* Deze teruggang moeten we plaatsen tegen de achtergrond van de verruiming van de leeftijdsgroep (voorheen 2,5 – 4 jaar, in
monitor 2013 2-4 jaar) en tegen de achtergrond van het niet meer opnemen in deze tabel van de gegevens van de voormalige
DWO-zalen; deze zijn als SDK-zalen nu bij de kinderopvang vermeld;
**Het totaal aantal gewichtenkinderen wordt niet meer gemeten waardoor voortgang op percentage (aantal gewichtenkinderen
in een VVE-programma ten opzichte van het totaal aantal gewichtenkinderen) niet kan worden bepaald. We hebben wel de
absolute aantallen voor gewichtenkinderen in een VVE-programma.
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Wat heeft het gekost?
In hoofdstuk 4 is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin leest u wat de belangrijkste
oorzaken zijn van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele begroting. In 4.4.3 is met de
programmarekening een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde baten en lasten op productniveau.
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2.6 Programma Werk en Inkomen
Portefeuillehouder: E. van de Burgt
Programma Arbeidsmarkt
In 2014 zijn er flinke stappen gezet in de realisatie van een Regionaal Programma Arbeidsmarkt 2015-2018 dat
door alle gemeenten in de Drechtsteden gedragen wordt. Dit programma vormt een integraal onderdeel van het
regionaal Meerjarenprogramma Drechtsteden. De urgentie voor een regionaal programma blijft namelijk
onverminderd groot en het vergt een lange adem om de werking van de regionale arbeidsmarkt structureel te
verbeteren. Er staan nog steeds veel Dordtenaren aan de kant en er is een tekort aan mensen in hogere
segmenten (met name in de zorg en techniek). Met aanvullende ambities zet het Regionale programma in op
de ontwikkeling van beroepsonderwijs en om te zorgen voor extra banen. In wisselwerking met dit programma
willen wij meer jongeren interesseren voor (maritieme) duurzame technologie en zetten wij in op het realiseren
van banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Zo profiteren wij lokaal optimaal van de regionaal ingezette
koers.
Jeugd
In 2014 is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het regionaal sectorplan maritiem
goedgekeurd. Met dit plan wordt in totaal 4,6 miljoen euro in de maritieme maakindustrie (RijnmondDrechtsteden-Gorinchem) geïnvesteerd. Daarmee wordt het concept “bedrijfsvakschool” uitgerold en worden
100 jongeren geschoold voor de maritieme maakindustrie. Daarnaast wordt met het Sectorplan Zorg ZHZ ruim
€ 5,5 miljoen geïnvesteerd voor behoud van werkgelegenheid en vakmanschap in de Zorg. Ruim 1.700
werknemers in de Zorgsector worden met de sectorplanmiddelen geschoold. Investeringen in aantrekkelijk
onderwijs op het Leerpark en de Duurzaamheidsfabriek beginnen in 2014 vruchten af te werpen. Na jaren van
terugloop zit het aantal techniekleerlingen in de lift. Het combinatieteam bij het Da Vinci College van
installatie/elektro/metaal is in 2014 met 160 gestegen.
Onderkant arbeidsmarkt
De aanpak Impuls Onderkant is in 2014 voor de toekomst op twee manieren geborgd. Ten eerste in de
verantwoordelijkheid van de gemeente voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en beperkte
verdiencapaciteit. Ten tweede door de bijbehorende afspraken met de uitvoeringsorganisaties Sociale Dienst
Drechtsteden (SDD) en MEE (matching participatieplekken). De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de
realisatie van participatieplekken en leerwerkbedrijven waardoor er ruimte is voor couleur locale. Vooruitlopend
op de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015, zijn er reeds circa 600 participatieplekken (in de
regio) gecreëerd voor mensen met een zeer beperkte verdiencapaciteit (<50% wettelijk minimumloon). In
2014 zijn er circa 400 deelnemers geplaatst op deze participatieplekken. Via de participatieplekken wordt
deelnemers een kans geboden om actief deel te nemen aan de maatschappij. Zoveel als mogelijk betreft het
plekken met maatschappelijk nut.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?
Doelstelling 1: Vergroten arbeidsparticipatie (Dordt Werkt).

≈

Realiseren van het MJP Drechtsteden 2011-2014 (regionaal)
In de Drechtsteden, evenals in de rest van Nederland, bevindt de arbeidsmarkt zich nog steeds in
zwaar weer met hoge werkloosheid. De klantaantallen van de SDD hebben, ondanks alle inspanningen
in 2014 een stijging laten zien van 5.463 in het begin van 2014 naar 6.053 op 31 december 2014.

√

Creëren van minimaal 200 banen voor de onderkant van de arbeidsmarkt
In 2014 zijn opnieuw financiële middelen beschikbaar gesteld om te borgen dat er 700
werkervaringsplekken zijn in de regio voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er is
voor gezorgd dat de aansturing van deze leerwerkbedrijven en de begeleiding van mensen is geborgd
in de nieuwe uitvoeringsstructuur werk en inkomen die per 1 januari 2015 van start gaat (invlechting
Drechtwerk in de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD).

√

Creëren van minimaal 500 leerwerkbanen, 250 stages of vrijwilligersbanen en 250 banen voor
jongeren tot 27 jaar
Het nieuwe actieplan jeugdwerkloosheid is gerealiseerd en de startersbeurs is gecontinueerd tot 2015.
De doelstellingen zijn gehaald.

Doelstelling 2: Verbeteren van de matching tussen vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt.

√

Uitvoeren van het Stadprogramma Arbeidsmarktbeleid 2011-2014
Er is in 2014 volop gewerkt aan de volgende opgaven:
 Opgave 1: groei en banen: volop inspanning geleverd om werkgelegenheid in de regio te behouden
en te vergroten.
 Opgave 2: aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt: er is meer verbinding tussen de scholen (VOscholen, VMBO, MBO) en bedrijven, op regionaal en subregionaal niveau (LOC-vorming) en het
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aantrekken van extra aanbod op hoger onderwijsniveau.
Opgave 3: aanpak jeugdwerkloosheid: er is voor gezorgd dat jongeren na het verlaten van school
ook snel werkervaring kunnen opdoen of naar een (leer)baan worden geleid onder andere door de
Matchmakers en het Leerwerkloket.
Opgave 4: terugdringen uitkeringsafhankelijkheid: we zijn blijven investeren in mensen die langs de
kant staan, zij zijn naar werk begeleid met een integrale benadering.
Opgave 5: benutting van alle talenten: er is voor gezorgd dat dat mensen die geen betaald werk
kunnen verrichten een goede dagbesteding krijgen waar zij talenten kunnen blijven benutten.

Wat zeggen de cijfers?
Kengetal

0-waarde

Actuele
waarde

Streefwaarde
2014

1.1) Ontwikkeling netto arbeidsparticipatie (ten
opzichte van landelijk gemiddelde) (CBS (Enquête
beroepsbevolking)

66,7% t.o.v. Ned.
67,5% (‘07/’09)

64,9% t.o.v.
Ned. 66,8%
(‘11/’13)

We streven naar
een % boven het
landelijk
gemiddelde)

2.1) Ontwikkeling aantal niet-werkende
werkzoekenden 15-64 jaar (ten opzichte van
landelijk gemiddelde) (UWV en CBS
(Bewerking OCD)

4,0% t.o.v. Ned.
4,6% (1.1.2010)

6,0% t.o.v.
Ned. 7,6%
(1.1.2015)

We streven naar
een % onder het
landelijk
gemiddelde.

2.2) Ontwikkeling aantal personen met een
bijstandsuitkering 15-64 jaar (ten opzichte van
landelijk gemiddelde) (CBS (Bewerking OCD)

3,6% t.o.v. Ned.
2,5% (1.1.2010)

absoluut voor
Dordrecht = 3.174

absoluut voor
Dordrecht = 2.870

abs. = 4.703
4,9% t.o.v.
Ned. 3,4%
(1.1.2015)
abs. = 3.820

We streven naar
een % op of
onder het
landelijk
gemiddelde.

Wat heeft het gekost?
In hoofdstuk 4 is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin leest u wat de belangrijkste
oorzaken zijn van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele begroting. In 4.4.3 is met de
programmarekening een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde baten en lasten op productniveau.
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2.7 Programma Economie en Cultuur
Portefeuillehouders: J. Mos, P.H. Sleeking en E. van de Burgt
Het jaar 2014 is onmiskenbaar het jaar van de voltooiing van restauraties en verbouwingen van markante
Dordtse gebouwen. Op 1 november opende Schouwburg De Kunstmin haar deuren. Een maand later werd het
gebouw De Holland opgeleverd. In 2015 wordt dit de thuisbasis van het Nationaal Onderwijs Museum. Ook de
verbouwing van Het Hof van Dordrecht werd afgerond. De nieuw ingerichte studiezaal van Het Hof werd
hiermee voor het publiek toegankelijk. Met de tentoonstelling Willem II - Kunstkoning heeft het Dordrechts
Museum in publicitaire aandacht en publieke belangstelling de stad Dordrecht landelijk op de kaart gezet. De
overkoepelende cultuurorganisatie heeft hiermee een succesvolle toon gezet hoe zij als aanjager en verbinder
wil samenwerken met partijen binnen en buiten de stad. Dordrecht viel ook in de prijzen. Het Energiehuis
ontving de BNA-publieksprijs voor Beste Gebouw van het Jaar 2014 en de Gulden Feniks voor de transformatie
van energiecentrale naar cultuurcentrum.
Levendige binnenstad
Behalve de cultuursuccessen dragen andere resultaten bij aan het doel de binnenstad van Dordrecht nog
levendiger te maken. Zo zijn de koopzondagen vrijgegeven, is er een Ondernemersfonds gerealiseerd en ziet de
gemeente haar inspanningen beloond door de definitieve komst van Primark naar Dordrecht.
Economische slagkracht
Van groot belang voor de Dordtse en de regionale economie is het groene licht voor de ontwikkeling van de
Westelijke Dordtse Oevers. Dit was een mijlpaal voor Dordrecht en de regio die bij realisatie voor groei moet
zorgen in bedrijvigheid en werkgelegenheid. Met de oprichting van DEAL! en de participatie van Dordrecht in
InnovationQuarter, de Regionale Ontwikkelings Maatschappij van de Zuidvleugel, is slagkracht georganiseerd
voor de vestiging van nieuwe en behoud van bestaande ondernemingen in de regio.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?
Doelstelling 1: Verbeteren van het vestigings- en ondernemersklimaat.
Uitvoeren maatregelen Westelijke Dordtse Oever
Verantwoording en voortgang vinden plaats via een separaat projectblad.
Uitwerken en realiseren investeringslijnen Economie en Arbeidsmarktbeleid
Vanuit de verwevenheid met de regionale inzet in de afgelopen jaren vindt hierover aparte
verantwoording plaats via de begrotingscyclus van de regio.

-

√

Starten extra opleidingen Maritime University (voorheen University College)
De gewenste masteropleiding Shipping en Transport, zoals het Scheepvaart en Transport College
(STC) dit samen met en in Dordrecht beoogde, bleek een brug te ver. Dordrecht en het STC hadden
een onoverbrugbaar verschil ten aanzien van de benodigde investeringen om de opleiding in de
Wereldwaag gestalte te geven. Inmiddels is vanuit Dordrecht (en in de loop van 2014 opgeschaald
naar de regio) het lectoraat Digital World gestart als onderdeel van het programma
Arbeidsmarktbeleid. Het onder de Hogeschool InHolland ressorterend initiatief ziet veel aantrekkelijke
kansen voor hoger onderwijs in de regio. Het Lectoraat introduceert een innovatief concept: ‘circulair
educatieconcept’ dat in 2015 wordt doorontwikkeld. Er is een Platform gerealiseerd waarin het
bedrijfsleven, onderwijs en overheid, kennis- en opleidingsvraagstukken kunnen inbrengen die
uitgewerkt worden tot een businesscase.
Verbinden kennisinstituut EcoShape aan de Maritime University
Vanuit Ecoshape Building with Nature wordt gewerkt aan het omzetten van de ontwikkelde kennis
methoden naar onderwijsprogramma’s, zowel op wetenschappelijk- als HBO niveau. Hiervoor is in
samenwerking met bestaande opleidingen gewerkt aan inpassing in bestaande onderwijscurricula.
Onderwijscentrum de Wereldwaag faciliteert dit proces.
Doorontwikkelen Maritieme Delta
De doorontwikkeling van de Maritieme Delta valt onder de verantwoordelijkheid van de regio.

√

Uitwerken van de regionale kantorenstrategie en herprogrammering van de regionale planvoorraad
kantoren
We hebben ingezet op de herprogrammering van de plancapaciteit kantoren, waaronder voor het
Gezondheidspark. Deze beweging loopt parallel met en sluit aan bij de actualisering regionale
kantorenstrategie. Vanuit het grootste areaal aan kantorenmeters heeft Dordrecht hierin een
belangrijk aandeel. Het Businesspark Amstelwijck blijft voor Dordrecht en de regio de belangrijkste
nieuw te ontwikkelen kantorenlocatie. In 2014 is de belangstelling voor vestiging op deze locatie
voorzichtig toegenomen. De finale uitwerking van de regionale kantorenstrategie en
herprogrammering van de regionale planvoorraad kantoren valt onder de verantwoordelijkheid van de
regio.
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√

Inrichten Unit promotie en acquisitie op regionaal niveau
Per 1 september is DEAL! voor de duur van 2 jaar officieel van start gegaan. Er is overeengekomen om
in 2016 de Unit promotie en acquisitie te evalueren.

√

Bijdragen aan de realisatie van de Economische Agenda Zuidvleugel 2012 – 2015
Dordrecht heeft via de investeringslijnen van het regionaal programma economie en
arbeidsmarktbeleid de projecten zoals opgenomen in de Economische Agenda van de Zuidvleugel mede
tot uitvoer gebracht. EcoShape, Building with Nature, is voor Dordrecht hierin het meest aansprekende
project. Tevens hebben we in inzet en budget bijgedragen aan de geboorte van InnovationQuarter, de
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Zuid-Holland en is mede dankzij Dordrecht de Economische
Programmaraad Zuidvleugel (EPZ) tot stand gekomen. Dordrecht heeft bijgedragen aan de
samenstelling van KOERS2020, het ambitiedocument van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag,
Drechtsteden, Leidse regio en de EPZ. KOERS2020 omvat verschillende opgaven met als doel de
economische concurrentiekracht van de Zuidwestelijke Randstad te versterken.

√

Deelnemen in de exploitatie van de ROM Zuidvleugel na oprichting per 01-01-2014
We dragen voor de duur van 2 jaar bij aan de exploitatie van ROM Zuidvleugel, nu InnovationQuarter
genaamd. Er is de intentie uitgesproken om de regio deel te laten nemen aan InnovationQuarter.
Tevens is overeengekomen om in 2016 de samenwerking te evalueren.

√

Continueren van het Acquisitiefonds
Uit het Acquisitiefonds is onder meer met het oog op de komst van Primark bijgedragen aan de
verbetering van de openbare ruimte. Het restant van het Acquisitiefonds blijft in 2015 beschikbaar
onder dezelfde condities.
Ontwikkelen visiedocument over doorontwikkeling Rom-D
Volgens begroting vindt verantwoording plaats via begrotingscyclus van de regio.

Doelstelling 2: Versterken stedelijk voorzieningenaanbod en de toeristische
infrastructuur.

√

Ondersteunen Platform Binnenstad
We nemen als één van de partijen deel aan Platform Binnenstad; de horizontale
samenwerkingsstructuur voor de binnenstad. De overige partijen zijn de ambulante handel, winkeliers,
horeca, Dordrecht Marketing, de gezamenlijke culturele partijen en commercieel vastgoed. Voor de
periode 2010 – 2014 is er samengewerkt aan de hand van een hiervoor in 2010 gesloten convenant.
Dit convenant omvat verschillende activiteiten waaronder de vorming van een Ondernemersfonds voor
het kernwinkelgebied.

√

Detailhandel
Op basis van een in het bestemmingsplan Sterrenburg opgenomen wijzigingsplan voor de uitbreiding
van het winkelcentrum Sterrenburg, is bij de Raad van State met succes de procedure doorlopen voor
de vernieuwing en uitbreiding van het winkelcentrum Sterrenburg.

√

Bezien consequenties van vervallen subsidie aan de Stichting Centrummanagement (SCD)
Stichting Centrummanagement Dordrecht is per 1 januari 2015 opgeheven. De oorspronkelijk
subsidiebijdrage aan SCD wordt overgeheveld naar het te vormen Ondernemersfonds voor het
kernwinkelgebied. De keuze voor de inzet van middelen ten behoeve van de organisatorische
ondersteuning van evenementen zoals het Sinterklaashuis en Dordt in de Mode is hiermee volledig
voorbehouden aan de nieuwe vereniging Ondernemersfonds en haar leden. De gemeente heeft hierin
geen rol.

√

Opening Kinepolis Bioscoop Stadswerven
Oplevering en opening vindt plaats in december 2015.

√

Stimuleren en faciliteren van marktinitiatieven gericht op het verbeteren van de toeristische
infrastructuur
We hebben actief medewerking verleend aan het marktinitiatief rondom de vestiging van het
Stripmuseum in de Berckepoort.

√

Realiseren recreatieve verbindingen
De fietsverbinding tussen Dordrecht en de Biesbosch maakt onderdeel uit van de internationale
Maasfietsroute. In regionaal verband is een wandelroutenetwerk opgezet. In de Gebiedsdeal
Waterdriehoek is aandacht voor de verbindingen tussen Dordrecht en de Biesbosch en Dordrecht en
Kinderdijk, onder andere via het water. De Provincie Zuid-Holland heeft middelen beschikbaar gesteld
voor de restauratie van de Kraanbaan en het ‘Wachten op Stadswerven’ in het kader van de Erfgoedlijn
Waterdriehoek. Tevens zijn er middelen gereserveerd voor het verbeteren van de bereikbaarheid van
de stad vanaf het water.

Afspraken maken met de Stichting Dordrecht Marketing (inclusief VVV) op het gebied van Marketing
van de Stad
Met Dordrecht Marketing maken we jaarlijks, gekoppeld aan de basisfinanciering, afspraken over
ambities en te realiseren doelstellingen. Deze afspraken zijn mede gebaseerd op de doelstellingen uit
ons Meerjarenprogramma. Voor 2014 is een efficiencykorting toegepast van 2,5% op de
basisfinanciering van Dordrecht Marketing/VVV. Specifiek op de Dordtse bijdrage hebben wij op de
bijdrage aan de VVV een bezuiniging geeffectueerd van € 25.000.
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√

Doorvertaling bezuinigingen op evenementen zoals besloten bij Kadernota 2014
Voor 2014 is een aantal bezuinigingen doorgevoerd op het evenementenbudget. Specifiek gaat het om
een korting van € 50.000 op het totale budget en een korting van € 25.000 op de subsidiebijdrage aan
Big Rivers festival.

Doelstelling 2: Versterken stedelijk voorzieningenaanbod en de toeristische
infrastructuur.
Doelstelling 3: Versterken aantrekkelijkheid van de stad door de ontwikkeling van een
cultuuraanbod dat past bij het karakter van de stad.

√

Uitvoeren programma levendige binnenstad
Een aantal langlopende dossiers ter stimulering van de levendige binnenstad is tot besluitvorming en
afronding gekomen. De koopzondagen zijn vrijgegeven, het Ondernemersfonds is gerealiseerd en
Primark gaat voor een groot deel het Drievriendenhof vullen. Tot slot is het bestemmingsplan
binnenstad verruimd waarmee er mogelijkheden zijn gekomen de leegstand van kantoren aan te
pakken en is het nieuwe uitstallingenbeleid vastgesteld. De graffiti-aanpak is en wordt vanwege het
succes voorgezet. Het evenement ‘Dordt Pakt Uit’, een gezamenlijk initiatief van DOV, Koninklijke
Horeca, Stichting Centrummanagement, Dordrecht Marketing en de gemeente kende een zeer
succesvolle tweede editie. Het Programma Levendige Binnenstad is doorontwikkeld wat heeft
geresulteerd in de honorering van de investeringsclaims.

√

Vieren mijlpaal 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden
De viering van de mijlpaal 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden is in november 2013 gestart met de
‘Beschieting van Dordrecht’ en geëindigd op 20 november 2014 met de WIJ200 Fashion Award en
Modeshow in het Energiehuis. Vele activiteiten gericht op een zeer breed publiek zijn in die tussentijd
georganiseerd. Hoogtepunt in de vorm van media-aandacht als qua bezoekersaantallen was de
speciale expositie ‘Willem II Kunstkoning’ in het Dordrechts Museum.

≈

Opleveren Schouwburg Kunstmin, Nationaal Onderwijsmuseum, Het Hof van Dordrecht en Kinepolis
Bioscoop Stadswerven
Op zaterdag 1 november was de feestelijke heropening van Schouwburg Kunstmin. De openingen van
zowel Het Hof van Dordrecht, Nationaal Onderwijsmuseum als Kinepolis Bioscoop Stadswerven zijn
voorzien in 2015.

√

Oplevering Nationaal Onderwijsmuseum
De oplevering van gebouw De Holland heeft op 19 december 2014 plaatsgevonden. Het Nationaal
Onderwijsmuseum is eind december verhuisd naar De Holland.

-

Opening Nationaal Onderwijsmuseum
Door vertraging van de restauratie van De Holland en afstemming met andere publieksactiviteiten zal
de opening van het Nationaal Onderwijsmuseum naar verwachting medio juni 2015 gestalte krijgen.

Doelstelling 3: Versterken aantrekkelijkheid van de stad door de ontwikkeling van een
cultuuraanbod dat past bij het karakter van de stad.

√

Bevorderen bezoeken aan Dordrecht door openstelling van cultureel erfgoed
Open Monumentendag is ook in 2014 weer een succes geweest. Extra impuls voor de toestroom van
publiek is het gereed komen van de restauraties van gebouwen met een openbare functie zoals
Schouwburg Kunstmin. De financiering voor het restaureren en beklimbaar maken van de Kraanbaan
op de Stadswerven is voltooid.

√

Realiseren uitvoeringsagenda Cultuurnota
De uitvoeringsagenda liep van 2011 tot 2014. In dit laatste jaar zijn de meeste opgenomen punten
gerealiseerd. Er kan worden geconstateerd dat:

de samenhang tussen de diverse onderdelen van het programma Levendige Binnenstad is
toegenomen door de beleidsverantwoordelijkheid verder bij elkaar te brengen in de gemeentelijke
organisatie.

ten aanzien van de concertante muziek is de samenwerking en afstemming verbeterd. De door de
gemeente geprogrammeerde Kunstkerk is als podiumlocatie afgestoten. De programmering die
plaatsvindt in het Energiehuis is als ‘Muziekstroom’ ondergebracht bij ToBe, dat ook het 2jaarlijkse Cellofestival voor haar rekening neemt. Er wordt nauw samengewerkt met het
Bachfestival dat in het andere jaar plaats vindt.

De Literaire activiteiten zijn, na opheffing van de Stichting Perspectief, ondergebracht bij de
stichting DordtLiterair en vinden plaats in de bibliotheek.

√

Herdefiniëren cultuureducatie en amateurkunst door middel van een nieuw beleidskader
In 2014 is de Beleidsnota ‘Cultuureducatie en amateurkunst’ vastgesteld.
De beleidsprioriteiten hierin zijn:

focus op jeugd en jongeren tot 21 jaar voor de cultuureducatie en een koppeling van
binnenschools en buitenschools;

cultuureducatie in het hart van het basisonderwijs onder andere door de landelijke regeling
‘Cultuureducatie met kwaliteit’;

samenwerking tussen culturele instellingen en

koppeling cultuureducatie en amateurkunst met ToBe als spin in het web daarbij.
In 2014 is gestart met de realisering. In de nota is aangegeven dat in 2015 de uit 2010 stammende
subsidieregels amateurkunst worden herijkt.
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≈

√

Maken van afspraken met gesubsidieerde gebruikers van het Energiehuis
Het Energiehuis wordt gebruikt en geprogrammeerd door drie gesubsidieerde organisaties:
Cultuurcentrum ToBe inclusief de Popcentrale, Schouwburg Kunstmin en Poppodium Bibelot.
Met alle drie organisaties zijn in het kader van de subsidierelatie resultaatafspraken gemaakt. Tevens
zijn Meerjarenafspraken voorbereid. Eind 2014 bleek echter dat er sprake is van een tekort op de
exploitatie. Dit maakt herijking van de gemaakte afspraken noodzakelijk. Hiermee is in 2015 direct
gestart.
Verbouwing van Het Hof
De verbouwing van Het Hof is afgerond. De inrichting van de studiezaal is gereed en de studiezaal is
op 26 november 2014 geopend. De inrichting van het museum loopt door tot en met 1 e kwartaal 2015
en wordt in april geopend.

≈

Aanpak openbare ruimte Hofkwartier:
Openbare ruimte is kwalitatief verbeterd. De uitvoering aan de Museumstraat is een jaar vertraagd en
zal naar verwachting in 2016 worden opgeleverd.

√

In bedrijf komen van gerestaureerde Schouwburg Kunstmin in laatste kwartaal 2014
Bouwkundige oplevering is in het 3e kwartaal 2014 afgerond. Na een maand proefdraaien vond op 1
november 2014 de feestelijke opening plaats van de gerestaureerde Schouwburg.

√

Doorontwikkelen van Schouwburg Kunstmin als verzelfstandigde partij
Schouwburg Kunstmin is in 2014 verzelfstandigd. Naast de grote en de kleine zaal in de Kunstmin
programmeert de organisatie ook de zaal Machine 3 in het Energiehuis.
Door de organisatie van de Kunstmin is een meerjarenperspectief geschetst. Tevens is invulling- en
vorm gegeven aan het accounthouderschap en de subsidierelatie. Voor 2015 zijn nog
resultaatafspraken op jaarbasis gemaakt maar vervolgens zal gewerkt worden aan
meerjarenafspraken.

√

Doorontwikkelen van het Dordtse Museum als overkoepelende cultuurorganisatie
Het Dordrechts Museum heeft met het succes van de tentoonstelling Willem II Kunstkoning bewezen
dat het de stad Dordrecht op de kaart kan zetten en in staat is met veel diverse partijen binnen en
buiten de stad samen te werken. Een uitgewerkt visiedocument hierover waarin het Dordtse museum
zich transformeert van een collectie-georiënteerd museum naar een publieksgeoriënteerde
overkoepelende organisatie is in 2014 in concept opgesteld en wordt in 2015 verder uitgewerkt.

-

Verzakelijken subsidierelatie met cultuurcentrum ToBe
De verzakelijking van de subsidierelatie met ToBe is in 2014 in gang gezet. Halverwege het jaar werd
duidelijk dat er financiële tekorten bij ToBe zich aandienden en snel opliepen. De organisatie verkeerde
in directe liquiditeitsproblemen.
In het overleg tussen de 10 subsidiegemeenten en de Raad van Toezicht is overeengekomen dat met
een interim directeur een traject naar een nieuw bedrijfsmodel wordt ingezet. De rapportage en
besluitvorming hierover wordt in april 2015 verwacht.

Foto: Rick Naaktgeboren
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Wat zeggen de cijfers?
Kengetal

0-waarde

Actuele
waarde

Streefwaarde
2014

1) Score Dordrecht op ‘economische prestaties’
(Bureau Louter (LISA, IBIS, KvK, CBS e.d.)

7,17 /
59e positie (2009)

6,91 /
90e positie
(2012)

Top 70 ranglijst
economische
prestaties

2.1) Bezoekersaantallen binnenstad (Tellingen
Locatus/Easycount)

248.800
(2010, Locatus)

218.600
(2013)

Score boven
landelijke trend

(Easycount niet
beschikbaar)

okt’13 tov
okt’12: +8%
1e helft 2014
tov 1e helft
2013: +6%
(Easycount)

2.2) Aantal toeristische bezoekers (Continu
Vakantieonderzoek (CVO)

711.000 (2008)

656.000
(2013);
ontwikkeling
2008-2013
boven
landelijke
trend

Score boven
landelijke trend

3.1) Oordeel inwoners over culturele voorzieningen
(Omnibusonderzoek (OCD)

49% (2009)

46% (2013)

55%

3.2) Cultuurparticipatie (Onderzoek cultuurbereik
(OCD)

36% (2009)

38% (2013)

29%

* Aantal toeristische bezoeken: 2007: 1.501.000, 2008: 1.515.000, 2011: 2.372.000, 2012: 2.298.000, 2013: 1.600.000. NB
In 2007 bedroeg het aantal bezoekers 666.000.

Wat heeft het gekost?
In hoofdstuk 4 is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin leest u wat de belangrijkste
oorzaken zijn van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele begroting. In 4.4.3 is met de
programmarekening een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde baten en lasten op productniveau.
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2.8 Programma Milieu en Duurzaamheid
Portefeuillehouders: H. van der Linden en P.H. Sleeking
Binnen het programma Milieu en Duurzaamheid zijn in 2014 belangrijke resultaten geboekt.
Aftrap aanleg warmtenet
Begin van het jaar is de aftrap gegeven voor de aanleg van het warmtenet in Dordrecht. Op diverse plekken in
de stad liggen inmiddels warmteleidingen in de grond. Onder meer Kunstmin en het Energiehuis zijn
aangesloten. Dit wordt zichtbaar gemaakt met een stoeptegel. Verder is de stoomleiding tussen DuPont en
afvalenergiecentrale HVC in bedrijf genomen. De stoomleiding bespaart veel energie. De stoomleiding neemt
bovendien een derde van onze energiebesparingsdoelstelling voor 2015 voor haar rekening.
In gesprek over windenergie op het Eiland van Dordrecht
Om windenergie op het Eiland van Dordrecht te realiseren is een interactief proces gestart. De stad is
nadrukkelijk gevraagd mee te denken over mogelijke locaties voor windenergie in Dordrecht. De notitie
‘Windenergie in Dordrecht – Reikwijdte en Detailniveau’ vormt samen met de input uit de stad de basis voor
een Milieu Effect Rapportage (MER) en een ontwerp-Structuurvisie Windenergie. Beide documenten ronden wij
in de eerste helft van 2015 af.
Uitrol oplaadinfrastructuur
De introductie van elektrische en hybride auto’s is belangrijk voor de verbetering van de luchtkwaliteit in
Dordrecht. De gemeente Dordrecht heeft beleidsregels vastgesteld die ruimte geven aan marktpartijen om
oplaadinfrastructuur voor elektrisch rijden te realiseren. Dit past bij de veranderende rol van de overheid. We
zijn hiermee landelijk koploper. Eind 2014 zijn circa 25 publieke laadpalen beschikbaar.
Energiebesparing door Energiecoöperatie Dordrecht
De Energiecoöperatie Dordrecht (ECD) timmert flink aan de weg. De ECD heeft in samenwerking met ons tot nu
toe vijftien gemeentelijke panden voorzien van een PV-installatie. Deze installaties hebben inmiddels ca. 80.000
kWh aan energie opgewekt. De ECD heeft geadviseerd over de PV-installatie op de parkeergarage op de
Stadswerven (Energiehuis). Met de Drechtse Stromen zet de ECD zich in voor de energiebesparingsopgave bij
particuliere woningeigenaren (blok voor blok). Tot slot heeft de ECD projecten op het gebied van windenergie
en de grootschalige opwekking van zonne-energie in voorbereiding.
Sanering Polder Stededijk kan doorgaan
De sanering van Polder Stededijk is weliswaar vertraagd, maar met de aankoop van de stortplaats Polder
Stededijk voor 1 euro is het mogelijk om de sanering in 2015 snel ter hand te nemen. Het is de bedoeling dat
de polder, na sanering, onderdeel gaat uitmaken van het natuurgebied De Biesbosch.
Braakliggende gronden tijdelijk in gebruik
De aanpak braakliggende terreinen begint ook haar vruchten af te werpen. De ‘Groeituinen’ aan de Patersweg
en de Stadslandbouw bij Crabbehoeve zijn mooie voorbeelden van tijdelijk gebruik.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?
Centrale ambitie: Verbeteren milieukwaliteit en een duurzamer Dordrecht:
Doelstelling 1: Afvalinzameling en nuttig gebruik van afval (hergebruik): in 2015
voldoen aan doelstelling Landelijk Afvalbeheerplan: verhogen van het nuttig
(her)gebruik van huishoudelijk afval naar 60%.
Doelstelling 2: Bodemsanering: in 2014 zijn alle gevallen van bodemverontreiniging
waar de gemeente verantwoordelijk voor is gesaneerd.
Doelstelling 3a: Energiebesparing: in 2015 is 11% energiebesparing gerealiseerd.
Doelstelling 3b: 3% van de energie wordt duurzaam geproduceerd.
Doelstelling 4: Water: het verbeteren van de waterkwaliteit (volgens de Kaderrichtlijn
Water), waterkwantiteit (volgens het Nationaal Bestuursakkoord Water-Actueel) en
verhogen van de waterveiligheid (volgens de Waterwet en Nationaal Waterplan).
Doelstelling 5: Het verbeteren van de Stedelijke ecologische structuur.
Doelstelling 6: Luchtkwaliteit: in 2015 voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit.
Doelstelling 7: Geluid: het aantal woningen met te grote geluidsbelasting verminderen.
Doelstelling 8: Milieubewust gedrag en handelen bevorderden (Duurzaamheidscentrum
Weizigt en eigen organisatie).
Uitvoeren Afvalprogramma 2005-2010 en actualiseren afvalprogramma

√

Eindevaluatie inzamelproef Grondstoffen Hoogbouw
Op 22 juli 2014 is de Eindrapportage Grondstoffen Hoogbouw Dordrecht aan de raad aangeboden. In
de twee proefgebieden (Binnenstad en Crabbehof) is de inzameling voortgezet waarbij een aantal
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wijzigingen is doorgevoerd. Hiermee kunnen meer en betere gegevens worden verzameld alvorens
voorstellen te doen voor een stadsbrede uitrol van verbetermaatregelen in de afvalinzameling bij de
hoogbouw. In het tweede kwartaal van 2015 informeren we de raad hier nader over.
Uitvoering meerjarenuitvoeringsprogramma bodemsanering 2010-2014

≈

Saneren voormalige stortplaatsen polder Stededijk en WWC Wieldrechtse Zeedijk
De twee saneringen zijn (nog) niet uitgevoerd. De locatie Polder Stededijk is te laat in het bezit
gekomen van de gemeente. De sanering van WWC Wieldrechtse Zeedijk is vertraagd. De laatste
bewoner is nog niet verhuisd.

√

Uitvoeren nazorg op acht locaties, waaronder Merwedepolder, Transberg en Nijverheidstraat
De nazorgwerkzaamheden op de acht locaties zijn uitgevoerd. Bijzonderheid is dat de
onttrekking/zuivering op Transberg is stilgelegd op last van Rijkswaterstaat. We voldoen niet aan de
eisen uit de lozingsvergunning. Momenteel laten we onderzoek uitvoeren naar de effecten van deze
stillegging op de kwaliteit van het grondwater.

√

Opstellen Ondergrondvisie Dordrecht ‘Denken zonder maaiveld’
De raad heeft ingestemd met de visie op de ondergrond Dordrecht. Als uitwerking van de visie zijn de
rapportages ‘Verkenning (economische) waarde ondergrond regio Drechtsteden’ en ‘Richting geven
aan bodemenergie’ opgesteld.
Uitvoering Energieprogramma 2009-2013 (deels in samenwerking met de Drechtsteden)
Verlengen energieprogramma en verlengen routekaart
In het kader van het uitvoeren van het Energieprogramma 2009-2013

≈

Het nieuwe energieprogramma en de actualisatie van de routekaart worden onderdeel van het
Opgavenplan Duurzaamheid 2015-2018.

√

In 2013 zijn gesprekken met vernieuwers in de stad (koplopersarena) gevoerd. Het doel was ambities
en projecten van burgers en ondernemers te verbinden tot een gezamenlijke agenda. De
‘koplopersarena’ heeft in 2014 geleid tot het netwerk Dordtzaam; een broedplaats van duurzame
initiatieven.
De duurzame initiatieven worden waar nodig opgepakt in het kader van de rode loper.

√

Meenemen van energiebesparing in vergunningverlening
Energiebesparing is vast onderdeel van de vergunningverlening bij nieuwe vergunningen en
revisievergunningen in het kader van de Wet Milieubeheer.

√

Uitvoeren van themacontroles bij zorginstellingen en energiescans bij het MKB
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft themacontroles bij zorginstellingen en
grootverbruikers (die onder gemeentelijk bevoegd gezag vallen) uitgevoerd. Daarnaast heeft de OZHZ
afspraken gemaakt over energiemaatregelen. Momenteel vindt opvolging van deze afspraken plaats en
worden themacontroles uitgevoerd bij het voorgezet onderwijs.

√

Houden nieuwe groepsveiling zonnepanelen voor particuliere woningeigenaren
Er is een derde groepsveiling georganiseerd via Ichoosr. De veiling heeft 125 inschrijvingen opgeleverd
in Dordrecht; 22 woningeigenaren hebben het bod geaccepteerd (262 panelen). We hebben gekozen
voor een beperkte inzet van communicatiemiddelen. Dit verklaart mogelijk het matige resultaat.

≈
≈

Medewerking verlenen aan een zonneweide op Transberg
Het initiatief loopt nog. De initiatiefnemer is aan zet.

√

De vergunning voor de vier windmolens langs de oever in Dordtse Kil IV is verleend. Er is geen beroep
ingesteld, zodat de windmolens geplaatst kunnen worden.

√

Ervaring opdoen met integrale afweging van duurzaamheid als balans tussen people, planet en profit
In het Opgavenplan Duurzaamheid 2015-2018 wordt duurzaamheid meegenomen als integraal
onderdeel van de kwaliteitsimpuls WDO, de Biesbosch, het waterveiligheidsprogramma en initiatieven
bij ruimtegebruik.

√

Afspraken maken met woningcorporaties (PALT)
De afgelopen jaren is minder energiebesparing gerealiseerd dan afgesproken. De corporaties halen dit
echter de komende jaren in door deelname aan het Warmtenet Dordrecht.

√
√

Invulling geven aan energieneutraal ontwikkelen Dordtse Kil IV
Er wordt een energievisie opgesteld (rapportage begin maart 2015). De resultaten uit de energievisie
worden betrokken bij de verdere planontwikkeling.

De actualisatie (in regionaal verband) van de PALT-afspraken is in voorbereiding.
Realiseren toetsingskader voor aanvragen oplaadpunten voor elektrische auto’s van particulieren
De gemeente heeft de “Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Dordrecht”
vastgesteld. Marktpartijen worden uitgenodigd om publieke laadpalen te plaatsen. Eind 2014 waren er
circa 25 publieke laadpalen beschikbaar.
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Uitvoering Waterplan Dordrecht 2009-2015

√

Uitvoering Waterplan Dordrecht 2009-2015
De onderzoeksmaatregel volgend uit de Kaderrichtlijn Water/Nationaal Bestuursakkoord Water, waar
de gemeente Dordrecht aan bijdraagt en het Waterschap voor verantwoordelijk is, loopt volgens
planning en wordt in 2015 afgerond. De nog niet uitgevoerde maatregelen uit eerdere jaarschijven,
waaronder vergroten duikers in Nassauvijvers, Weizigtpark en Reeland en het onderzoek naar de
verbetering van de waterkwaliteit Park Merwesteijn zijn door het Waterschap gestart.
Het Interreg project CAMINO verloopt volgens planning en wordt medio 2015 afgerond. Er zijn drie
maanden extra beschikbaar gekomen vanuit Interreg om het project af te ronden.
Participatie Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden

√

Input leveren richting het Nationaal Deltaprogramma
De eerste fase van het Deltaprogramma is afgerond met de Deltabeslissingen die tijdens Prinsjesdag
zijn voorgelegd aan de Tweede kamer. We hebben voor onze waterveiligheidsstrategie een referentie
strategie gekregen en daarnaast de maatregel om voor 2017 op basis van het concept Meerlaagse
veiligheid in een MIRT-onderzoek te komen tot een definitieve strategie en normen voor de dijkring.
Ook de doelen en werkwijze zoals die staan aangegeven in de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie
onderschrijven we. We hebben de intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie ondertekend en geven hier
de komende jaren invulling aan.

√

Aanpakken braakliggende terreinen
In de zomer van 2014 hebben we kennis genomen van de tussenrapportage over tijdelijk
grondgebruik. Ook de raad is geïnformeerd. In het voorjaar van 2015 verschijnt er een vervolg over
intensivering van de aanpak en de locaties. Locaties worden aangeboden via
www.dordtseruimte.nl/ongebruikte-grond.
Op verschillende plekken in de stad is al sprake van tijdelijk gebruik, zoals bij de Patersweg
(Groeituinen) en Crabbehoeve (Stadslandbouw).

√

Ruimte geven aan Stadslandbouw: uitvoeren Landelijke Agenda.
Er zijn diverse stadslandbouwactiviteiten in Dordrecht en de ontwikkeling zet zich door. We hebben de
Landelijke Agenda voor Stadslandbouw ondertekend. In dat kader gaan we in 2015 participeren in een
praktijklab met lokale spelers.

Aanpak braakliggende terreinen

Uitvoering Plan van aanpak luchtkwaliteit 2006-2015 (onderdeel van Programma Luchtkwaliteit
Drechtsteden 2006-2015)

√

Uitvoering Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 2006-2015
Het Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 2006-2015 maakt deel uit van het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). In 2013 heeft het Rijk besloten het NSL met twee
jaar te verlengen tot 1 januari 2017.
Het regionaal programma hangt sterk samen met de activiteiten uit het programma Verkeer en
Vervoer en richt zich op doorstroommaatregelen: Glazenplein-Laan der VN-Dokweg en SumatrapleinMerwedestraat. Deze doorstroommaatregelen zijn inmiddels afgerond.
Ondanks dat het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit verlengd is, dienden de ter
beschikking gestelde eerste en tweede tranche rijksmiddelen ter verbetering van de luchtkwaliteit eind
2014 te zijn besteed. In 2014 heeft daarom een sterke sturing plaatsgevonden op het realiseren van
de generieke maatregelen zoals duurzame mobiliteit en vervoersmanagement. In dat kader is in 2014
een subsidieregeling voor laadpalen bij bedrijven in werking getreden. In totaal hebben 24 bedrijven
gebruik gemaakt van de regeling. Verder is een bijdrage geleverd aan het Event 169 en zijn
elektrische fietsen aangeschaft voor gemeentelijke organisaties in combinatie met de fietscampagne rij
2op5.

≈

Ondersteunen van het initiatief Binnenstadservice Dordrecht
Binnenstadservice Dordrecht is twee jaar financieel ondersteund vanuit het Programma Luchtkwaliteit
Drechtsteden 2006-2015.
Het huidige concept komt onvoldoende van de grond. In 2015 wordt nagedacht over de positionering
van Binnenstadservice en de verdere uitbouw in samenwerking met de betrokken partijen (winkeliers;
verladers; gemeente, Binnenstadservice Nederland et cetera). In dat kader wordt ook nagedacht over
de rollen van de gemeente.
Voor Binnenstadservice Dordrecht en de Gemeentelijke Fietscentrale wordt gezocht naar een nieuwe
locatie, waardoor het mogelijk wordt van elkaars diensten/personeel gebruik te maken.
Uitvoering Actieplan Geluid 2013-2018/autonome geluidsanering

≈

Uitvoeren Actieplan Geluid 2013-2018
We hebben het Actieplan Geluid 2013-2018 vastgesteld. Het actieplan heeft geen
uitvoeringsprogramma. Uitgangspunt is dat wordt aangesloten bij bestaande programma’s, plannen en
projecten, waaronder het Verkeersstructuurplan Centrum. In het kader van het Verkeersstructuurplan
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Centrum wordt de komende jaren stapsgewijs toegewerkt naar 30 km zones in de Schil.

√

Aanschrijving en afhandeling oude weigeraars autonome geluidsanering
In oktober heeft het Rijk voor 35 woningen (zijnde oude weigeraars die niet op de A-lijst voorkomen)
subsidie toegekend. De volgende stap is het opstellen van een saneringsprogramma ten behoeve van
de subsidieaanvraag voor de uitvoeringskosten. Dit wordt door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
gedaan. De aanvraag moet voor 1 september 2015 worden ingediend.
Uitvoering agenda Duurzame Mobiliteit Drechtsteden 2013-2018 (Lean en Green) en Beter
Benutten (regionaal)
Uitvoeren agenda Duurzame Mobiliteit Drechtsteden 2013-2018
Zie programma Verkeer en Vervoer.
Uitvoeren agenda Beter Benutten
Zie programma Verkeer en Vervoer.
Uitvoeren Projectenportfolio-Plus Duurzaamheid

√

Aanleg Warmtenet Dordrecht
De aanleg van de hoofddistributieleidingen door HVC is in volle gang en loopt t/m 2017. Er zijn (per 1
januari 2015) 1.770 woningen/woonequivalenten aangesloten (waaronder Kunstmin, Energiehuis,
Johan de Witt Gymnasium en Dr. H. Bavinckschool en corporatiewoningen). Daarnaast is de
stoomlevering van HVC aan Dupont gestart.

√

Uitbouwen project energiebesparing bestaande woningbouw
Op 6 juli 2012 is de Energie Coöperatie Dordrecht (ECD) opgericht. De ECD richt zich op advisering
over en stimulering van de toepassing van duurzame energiebronnen voor Dordrecht. De ECD slaat
een brug tussen de betrokkenheid van inwoners en bedrijfsleven enerzijds en duurzame energie en
energiebesparing projecten anderzijds.
In 2014 is het project energiebesparing bestaande woningbouw voortgezet en verder uitgebouwd met
een aanpak gericht op gestapelde woningbouw. Uitrol van deze aanpak zal plaatsvinden in het eerste
kwartaal van 2015. In samenwerking met Drechtse Stromen is een zogenaamde ‘blok voor blok’
aanpak voorbereid die eveneens uitgerold wordt in het 1e kwartaal van 2015.
De ECD ondersteunt de regio in het project ‘Je huis verdient het’. Dit project, dat in juni 2013 is
gestart, richt zich op energiebesparende maatregelen bij bestaande woningbouw en is qua aanpak
vergelijkbaar met de ECD aanpak in Dordrecht.

√

Voorbereiden business case voor de ontwikkeling van windenergie op het Eiland van Dordrecht
De ECD is gestart met de voorbereiding van de ontwikkeling van windenergie op het eiland van
Dordrecht. Dit gebeurt in samenwerking met Drechtse Stromen. De wijze waarop inwoners van
Dordrecht deel kunnen nemen in/aan deze windmolen staat nog niet vast.

√

Uitbreiden van het project zonne-energie op gemeentedaken
Specifiek: met andere doelgroepen en hiermee samenhangende business cases
In 2014 is het aantal zonne-installaties op “gemeentedaken” verder uitgebreid. In totaal zijn er 16
installaties geïnstalleerd met een capaciteit van ca. 100.000 Wpiek. Naast deze installaties “achter de
meter” is er gestart met de ontwikkeling van een PV-installatie die stroom moet leveren aan het net.

≈

Uitbouwen ECD-website tot een digitaal loket
De regio Zuid Holland Zuid heeft in het kader van het VNG Ondersteuningsprogramma Energie voor
gemeenten subsidie ontvangen. Het doel van de subsidie is het versnellen en opschalen van
energiebesparing en opwekking van duurzame energie bij particuliere woningeigenaren. Hiervoor
wordt onder meer een regionaal energieloket gerealiseerd.
De ECD heeft in afwachting van de plannen van Zuid-Holland Zuid de bouw van een loketfunctie op
haar site uitgesteld om het doen van desinvesteringen te voorkomen. In 2014 is wel de website van de
ECD geactualiseerd.

√

Uitvoeren programmering voor innovatie en onderwijs (Duurzaamheidsfabriek)
In 2014 is de Duurzaamheidsfabriek een jaar in gebruik. Samen met de bedrijven in en buiten de
fabriek (inmiddels een zestigtal), het onderwijs en de partners van buiten wordt succesvol gewerkt aan
de uitvoering van de in 2013 vastgestelde programmering voor innovatie en onderwijs. De
speerpunten (duurzame) zijn Maritieme Technologie en Energietransitie.
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Media heeft circa € 1,5 miljoen toegekend voor het oprichten
van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Energie en het Praktijkcentrum Verbrandingsmotoren.
Er wordt gewerkt aan innovatieve programma’s, waaronder het programma Smart Grid Regio (in
relatie met het Warmtenet, WKO , Wind- en zonne-energie, energie-managementsystemen).

√

Voortzetten programma Techniekdock (Duurzaamheidsfabriek)
Er hebben 38 klassen uit Dordrecht en 4 klassen uit Alblasserdam (groepen 7 en 8) deelgenomen aan
het programma Techniekdock. Naar verwachting wordt het programma een onderdeel van de
techniekpromotie in het regionale programma arbeidsmarktbeleid.
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≈

Maken Voorlopig en Definitief Ontwerp Nieuwe Dordtse Biesbosch
Het definitief ontwerp Noorderdiepzone is vastgesteld. De ontwerpen voor het dagrecreatieterrein en
Kop van ’t Land volgen na 2014.

√

Uitvoeringsagenda windenergie in Dordrecht
Zoals afgesproken is vóórafgaand aan de planvorming over windmolens begin dit jaar gestart met een
uitgebreide, stadsbrede communicatie over het onderwerp windenergie. Vervolgens zijn voor de
belanghebbenden bij de mogelijke komst van windmolens in de vier zoekruimtes inloopbijeenkomsten
georganiseerd. Ook is ter voorbereiding van de ontwerpstructuurvisie windenergie de verplichte planMER uitgevoerd. De ontwerpstructuurvisie en plan-MER worden in de eerste helft van 2015 aan de
raad aangeboden.

√

Voortzetten duurzaamheidscommunicatie
Onder de noemer Dordt Duurzaam is de duurzaamheidscommunicatie voortgezet. Zichtbaarheid van
activiteiten en initiatieven in de stad heeft hierin een belangrijke plek. De website
www.dordtduurzaam.nl functioneert als centraal punt, met daaraan gekoppeld de maandelijkse
nieuwsbrief, inzet van Twitter en gemeentelijke kanalen als Gemeentenieuws. Het aantal abonnees en
Twitter-volgers is ook in 2014 weer verder gegroeid. De veranderende rol van de overheid krijgt
steeds meer vorm in de communicatie. Het burgerinitiatief Platform Duurzaamheid heeft een eigen
plek op de website en de Duurzaamheidsaward Drechtsteden van Fairtrade gemeente Dordrecht is ook
in 2014 publicitair ondersteund en middels een stemmodule gefaciliteerd.

√

Inzetten op educatie en gedragsverandering
In samenwerking met het platform duurzaamheid zijn vier Duurzaamheidscafe’s georganiseerd.
Duurzaamheidscentrum Weizigt heeft in 2014 in totaal 167.532 bezoekers mogen verwelkomen, een
nieuw bezoekersrecord. Het aantal activiteiten en bijeenkomsten specifiek voor de doelgroep inwoners,
waaronder de Week van Dordrecht Schoon en de succesvolle introductie van Dordtse Doorpakkers
(vrijwillige zwerfafvalpakkers), groeit gestaag qua aantal en belangstelling.
Het betaald lidmaatschap voor het bedrijvennetwerk MVO Drechtsteden is geïntroduceerd en eind 2014
waren 35 bedrijven uit de Drechtsteden lid van het netwerk. De bedrijven kunnen deelnemen aan drie
Communities of Practice: Milieubarometer, CO2prestatieladder en ISO 26000. Deze communities
bevorderen de implementatie van MVO in de bedrijfsvoering. Op verschillende thema’s zijn nieuwe
vraaggerichte lessen ontwikkeld, zoals de nieuwe les ‘Energie, Natuurlijk Duurzaam!’. Met betrekking
tot arbeidsmarktoriëntatie is een bijzondere pilot gestart voor de WaterExperience Waterwonderenlive.
Dit is een mobiele tentoonstelling om kinderen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs te
interesseren voor water in studie en beroep.
Werken aan interne verduurzaming
Interne Verduurzaming is bij het thema ‘voorbeeldige gemeente’ meegenomen in het opgavenplan
Duurzaamheid. Uitwerking door de diverse betrokkenen moet grotendeels nog plaatsvinden.

-

Duurzaam inkopen: in 2014 zijn geen specifieke acties georganiseerd om kennis te verspreiden in de
organisatie over concrete toepassing. Het onderwerp duurzaam inkopen wordt onderdeel van het
Opgaveplan Duurzaamheid 2015-2018.

-

Verduurzaming vastgoed: vanuit de regionale samenwerking Drechtsteden zijn in 2013 scans op vier
gemeentelijke panden verricht (Stadskantoor, kantoorgebouw de Hellingen, het Regiokantoor, panden
van Duurzaamheidscentrum Weizigt en Servicecentrum aan de Noordendijk). We beoordelen de
geadviseerde maatregelen en vertalen deze in een plan van aanpak met benodigd investeringsbudget
voor realisatie van maatregelen op korte termijn en maatregelen op middellange termijn te verwerken
in de meerjarenonderhoudsplannen. De plannen van aanpak moeten nog worden opgesteld.

≈

Verduurzaming gemeentelijk wagenpark: bij vervanging van eigen wagenbezit duurzaamheid in
afweging meenemen, dan wel in keuze voor vervoermiddelen, dan wel in brandstof.
Het uitvoeringsplan is in concept gereed.

≈

Binnenstadservice Dordrecht: we worden klant van Binnenstadservice Dordrecht. Nog geen inzet op
gepleegd. Wordt meegenomen in het kader van de herijking positionering BSD in 2015.
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Wat zeggen de cijfers?
Kengetal

0-waarde

Actuele
waarde

Streefwaarde
2014

1) Het aandeel van het totaal aan huishoudelijk
afval dat nuttig (her)gebruikt wordt (Netwerk)

48,4% (2008)

52% (2012)

60% (2015)

2) Het aandeel gesaneerde locaties van de totale
werkvoorraad van locaties die gesaneerd moeten
worden (Omgevingsdienst/Gemeente Dordrecht)

251 (2010)

6 (2013)/
2,4%

0 (100%
vermindering;
2014)

3.1) Geschat energiegebruik corporatiewoningen
voor ruimteverwarming (Trivire, Woonbron)

100% (2009)

97%

90% (2015)

3.2) Verwachte energiebesparing die bereikt wordt
door afgesproken ambities en energiemaatregelen
door burgers en ondernemingen (Gemeente
Dordrecht/HVC/Da Vinci)

4,4 p/j (100%;
2009)

96%

90% (2015)

3.3) Het aantal woningen dat aangesloten is op
een nog aan te leggen warmtenet, dat gebruik
maakt van restwarmte bij bedrijven (HVC/Eneco)

0 (2009)

4.000

3.000 (2015)
8.000-10.000
(2020)

3.4) Percentage duurzaam geproduceerde energie
(Gemeente Dordrecht)

0% (2009)

1,5%

3% (2015)

7) Aantal woningen met een geluidsbelasting (aan
de gevel boven de plandrempel van 65 dB(A)
(Gemeente Dordrecht)

1.226 (2006)
16451

1.280 (2011)

0 (2020)

8) Aantal leerlingen dat gebruik maakt van de
educatieve programma’s van
Duurzaamheidscentrum Weizigt)

20.000 (2011)

15.999 (2014)

14.000 (2012)

Dit cijfer is toegevoegd om een vergelijking te kunnen maken met de actuele waarde. Het gaat hierbij om woningen die in
2006 de plandrempel van 65 dB overschreden. De 1226 zijn de woningen die zowel in 2006 als in 2020 de plandrempel
overschreden. Voor de geluidbelastingskaarten 2011 zijn geen berekeningen 2020 beschikbaar.
1

Wat heeft het gekost?
In hoofdstuk 4 is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin leest u wat de belangrijkste
oorzaken zijn van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele begroting. In 4.4.3 is met de
programmarekening een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde baten en lasten op productniveau.

Jaarstukken 2014

46

2.9 Programma Maatschappelijk Voorzieningen
Portefeuillehouder: C.M.L. Lambrechts
Het jaar 2014 was voor het programma Maatschappelijke Voorzieningen een belangrijk jaar in de voorbereiding
op de decentralisatie van taken van AWBZ naar Wmo. In samenwerking met de andere Drechtstedengemeenten
en de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) hebben we gewerkt aan het formuleren van regionaal beleid en de
implementatie van de nieuwe taken. Dit alles gericht op een ‘zachte landing’, zowel voor de Dordtenaren als
maatschappelijke partners, binnen het krappe tijdspad en de beschikbare – gekorte – rijksmiddelen. We zijn er
trots op dat deze zachte landing per 1 januari 2015 in onze regio geslaagd is, mede door de coöperatieve
opstelling van tientallen zorgaanbieders en cliëntenorganisaties. Parallel aan deze transitie zijn we gestart met
de transformatie: het uitdenken van nieuwe producten en concepten, het leggen van verbindingen tussen
partijen en de nodige cultuuromslag bij zorgpartners en bewoners. Zo zijn de sociale teams na een pilotperiode
van twee jaar een structurele voorziening geworden die door steeds meer Dordtenaren wordt gevonden, lopen
er pilotprojecten rond informele zorg in Sterrenburg en Staart en zijn succesvolle innovatieve projecten als
Housing First en Buurtvrouwen verder uitgebouwd. Ook is de Sociale Dienst Drechtsteden erin geslaagd door
een andere manier van inkopen de budgetkorting op huishoudelijke hulp al in 2014 te realiseren.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?
Doelstelling 1: Bevorderen maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van
mensen die dit nodig hebben.

√

Voorbereiden op budgetkorting huishoudelijke hulp (individuele voorzieningen Wmo)
Door een andere manier van het inkopen van de huishoudelijke ondersteuning is de SDD er in
geslaagd de korting voor 2015 te realiseren. De korting is verwerkt en verantwoord in de begroting
van de GRD.

≈

Voorbereiden decentralisatie AWBZ
In september 2014 is het beleidsplan Wmo door de raad vastgesteld. Vervolgens is bij de raad getoetst
waar zij de speerpunten voor het lokale Wmo-beleid zien. Deze zijn verwerkt in het Uitvoeringplan
Wmo Dordrecht dat in het 1e kwartaal 2015 aan de raad is voorgelegd.
In de Drechtraad zijn eind 2014 de besluiten genomen die nodig zijn voor de uitvoering van de
maatwerkvoorzieningen (delegatie bevoegdheden naar GRD, verordeningen).

√

Bevorderen van participatie en zelfredzaamheid van mensen met een beperking
MEE Drechtsteden heeft zich in 2014 ingezet voor kwetsbare burgers met behulp van zowel collectieve
als individuele ondersteuning. De werkplannen per gebied/wijk zijn uitgevoerd door de vijf wijkteams
waarbij de inzet zich heeft gericht op activiteiten binnen de thema’s buurtsteun, leerwerkplekken,
vrijwillige inzet en opvoeden & opgroeien. In de aanpak staan sociale netwerkversterking en eigen
kracht van de burger centraal. Daarnaast heeft MEE Drechtsteden ook verder meegewerkt aan het
samenstellen en doorontwikkelen van de sociaal wijkteams onder andere door medewerkers in die
teams te laten deelnemen.

√

Uitvoeren vrijwilligersbeleid (maatschappelijke ondersteuning)
Het toekomstplan met de titel ‘Het Vrijwilligershuis, dat eind 2013 aan ons werd gepresenteerd door
SSKW en MEE Drechtsteden, is in 2014 geïmplementeerd. Het fysieke vrijwilligershuis met een digitale
versie is begin september van start gegaan; daarin werken SSKW en MEE Drechtsteden intensief
samen om alle (potentiële) vrijwilligers van Dordrecht te ondersteunen. De raad is gedurende het jaar
een paar keer geïnformeerd over de voortgang van de samenwerking. De totstandkoming van het
Vrijwilligershuis heeft ook geresulteerd in een samenvoeging van de vacaturebanken en de realisatie
van de Vrijwilligersacademie.

√

Ondersteunen verlengde keten dementie, vrijwillige inzet thuisbegeleiding en wijkleerbedrijf Helpende
Handen
De initiatieven Verlengde keten, Vrijwillige inzet thuisbegeleiding en Helpende Handen hebben in 2014
hun werkzaamheden voortgezet.
De verlengde keten dementie: het aantal nieuwe cliënten (100) is gehaald waarmee mensen met
beginnende dementie eerder zijn gesignaleerd en van lichte ondersteuning voorzien. Professionals en
stagiaires zijn getraind in het signalering van niet-pluis-situaties. Huisartsen en kerken zijn
geïnformeerd over de verlengde keten dementie. Ondersteuningsbijeenkomsten voor mantelzorgers
zijn georganiseerd door de dementieconsulenten.
24 Getrainde vrijwilligers hebben ondersteuning geboden aan kwetsbare burgers in onze stad als vorm
van thuisbegeleiding. 24 vrijwilligers hebben 1 of maximaal 2 gezinnen/individuen ondersteund. 36
gezinnen/individuen zijn ondersteund door een vrijwilliger. 36 kwetsbare gezinnen hebben toegang tot
de netwerken van de vrijwilligers gekregen waarmee geheel nieuwe hulpbronnen binnen bereik zijn
gekomen.
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Stagiaires van Helpende Handen voeren klussen/hulp- en/of ondersteuningsvragen uit van bewoners
uit de wijk Sterrenburg. 22 stagiaires zijn vijf dagen in de week werkzaam voor buurtbewoners in
Sterrenburg. Zo'n 8.000 diensten zijn verleend aan wijkbewoners in Sterrenburg. Door de inzet van de
stagiaires worden beperkingen in de zelfredzaamheid vroegtijdig gesignaleerd, krijgen inwoners lichte
hulp geboden en wonen zij langer zelfstandig thuis. De kwaliteit van leven verbetert door de
ondersteuning van de stagiaires.

√

Afronden pilot sociale wijkteams Dordrecht West met een evaluatie
De pilot sociale wijkteams is afgerond met een positieve evaluatie (waaronder kosten-batenanalyse,
dossieronderzoek, klanttevredenheid). Zowel bewoners als netwerkpartners weten de sociale teams
goed te vinden. Per 1 januari 2015 zijn er sociale teams actief in de gehele stad. De leerpunten uit de
evaluatie worden meegenomen in de doorontwikkeling.

√

Subsidiëren van incidentele participatie-initiatieven
We hebben een aantal incidentele subsidies toegekend onder meer voor bijeenkomsten georganiseerd
door de gezamenlijke ouderenbonden. De thema’s zijn Wmo gerelateerd. De bonden hebben twee
goed bezochte bijeenkomsten georganiseerd over ouderenbeleid in Dordrecht (PCOB) en
veranderingen in de Wmo 2015 (ANBO).
Humanitas Thuisadministratie heeft 36 Dordtenaren ondersteund zodat zij weer in staat zijn zelfstandig
hun financiële huishouding te beheren. In de Drechtsteden zijn 75 cliënten door 35 vrijwilligers
ondersteund, onder leiding van 4 tot 5 coördinatoren. Humanitas heeft een preventieve aanpak
ontwikkeld voor mensen met (dreigende) schulden (schuldhulpmaatjes). 35 vrijwilligers zijn getraind,
met organisaties zijn samenwerkingsafspraken gemaakt, onder andere met Vivenz.

√

Mogelijk maken van maatschappelijke dienstverlening via sociale wijkteams
De maatschappelijk werkers van Vivenz maken onderdeel uit van de sociale teams; in 2014 in de
pilotwijken in West en met ingang van 2015 in de gehele stad.

≈

Betrekken van partners in wijken bij wijkaccommodaties
De gemeentelijke wijkaccommodaties zijn over het algemeen heel behoorlijk bezet en de
programmering is divers. In elke wijkaccommodatie is een team van MEE dan wel een sociaal team
gevestigd. Daarmee kent elke accommodatie ook een aanbod aan verschillende activiteiten ter
bevordering van zelfredzaamheid en participatie voor kwetsbare burgers. Tevens zijn er
maatschappelijke instellingen die regelmatig of soms permanent ruimte gebruiken in de
wijkaccommodaties. Voor de optimalisatie van de verhuur zijn op een aantal accommodaties de
avonden en/of weekenden nog wat onderbezet. Met de doorontwikkeling van het makelpunt
verwachten we ook op die tijden meer potentiele huurders te kunnen gaan bedienen.

√

Doorontwikkelen van het Makelpunt voor wijkaccommodaties
Het makelpunt is continu in ontwikkeling. Nadat de kinderziektes in 2013 en een deel van 2014 uit het
systeem zijn gehaald, werkt het naar behoren. Vanuit ons streven naar een zo klantvriendelijk systeem
is eind 2014 een traject gestart om samen te kijken naar een aanvulling op het huidige systeem zodat
huurders bijvoorbeeld ook direct met Ideal kunnen betalen bij het maken van een reservering. In 2015
zal dit systeem zowel voor de verhuur van wijk- als sportaccommodaties worden ingevoerd.

√

Uitvoeren acties beleidskader “Allemaal Dordtenaren”
2014 Was het laatste jaar waarin we nog een actief integratiebeleid voerden. Door middel van interne
trainingen, ook voor medewerkers van de maatschappelijke instellingen en vrijwilligers in de wijken,
werd de visie op integratie en de overgang van specifiek naar regulier beleid breed gedeeld.
Verder werd gewerkt aan het inbedden van specifieke activiteiten in het regulier beleid, zoals bij
vluchtelingenwerk en jeugdvoorzieningen. In het kader van toezicht op educatieve centra
(mosliminternaten) is in 2014 een vrijwillige inspectie geweest bij twee Dordtse educatieve centra.
Vanaf 2016 worden deze inspecties wettelijk verplicht gesteld. De bestaande twinnings en het netwerk
van hoogopgeleide migranten zijn in 2014 doorgezet en afgerond, in de wetenschap dat er voor deze
activiteiten na 2014 geen subsidie meer beschikbaar is.

-

Voorbereiden op bezuinigingen integratiebeleid
Doordat we besloten hebben om te stoppen met actief integratiebeleid, zijn geen nieuwe activiteiten
meer gestart in 2014.

√

Realiseren van een alternatieve voorziening voor de bibliotheekvestiging in Dubbeldam
De bibliotheek biedt na de sluiting van de vestiging op Dubbeldam op vier schoollocaties een
Bibliotheek op school-arrangement, te weten op de Beatrixschool, Julianaschool, OBS Dubbeldam en
de Ammanschool.

√

Versterken samenwerking met Netwerkbibliotheek ZHZo
De Bibliotheek A tot Z en de Netwerkbibliotheek ZHZo zijn begin 2014 gefuseerd onder de naam ‘de
Bibliotheek Aanzet’. Deze bibliotheekorganisatie is na Amsterdam en Rotterdam de derde grootste
bibliotheekorganisatie in het land; er worden in 15 gemeenten ruim een half miljoen bewoners
bediend.

√

In meer wijken toepassen van VVE-project Bibliotheek
In totaal wordt in Dordrecht aan 28 basisscholen het Bibliotheek op school-arrangement aangeboden.
Enerzijds gaat het om 16 scholen VVE-locaties in: Krispijn, Crabbehof, Centrum, Wielwijk, Staart en
Sterrenburg. Per school biedt een bibliotheekconsulent 60 uur per schooljaar ondersteuning op het
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gebied van leesbevordering en mediawijsheid. Anderzijds gaat het om 12 basisscholen in de wijken
Sterrenburg en Dubbeldam. Hier biedt de bibliotheekconsulent naast 60 uur inhoudelijke
ondersteuning (op basis van een school lees – en mediaplan) ook een schoolbibliotheek aan,
bestaande uit een collectie van 5 boeken per leerling en een kindvriendelijk uitleen- en
catalogussysteem. Dit ter vervanging van de sluiting van de bibliotheekvestigingen in de genoemde
wijken. Hiermee is kinderen de mogelijkheid geboden op school boeken te lenen die ze thuis kunnen
lezen voor hun plezier en/of ter voorbereiding van een spreekbeurt en/of werkstuk. Aan het einde van
het schooljaar 2013-2014 is de rol van de bibliotheekconsulent door de scholen in Dordrecht met het
cijfer 8,3 beoordeeld.

Doelstelling 2: Bevorderen van samenwerking tussen ketenpartners in verslavingszorg,
openbare geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang ten behoeve van
mensen met complexe meervoudige hulpvraag.

√

Voorzien in een aanbod van opvangplaatsen
De maatschappelijke opvang is er op gericht om mensen zo snel mogelijk weer op weg te helpen naar
zelfstandigheid. Indien nodig met behulp van professionals en waar mogelijk met behulp van het
sociale netwerk en vrijwilligers. We voorzien in een aanbod van opvangplaatsen voor mensen die
tijdelijk niet in staat zijn een eigen dak boven het hoofd te vinden. Het gaat om:

Dagopvang (Leger des Heils).

Nachtopvang (Leger des Heils).

24-uursopvang (Leger des Heils, de Hoop).

Ambulante begeleiding (Leger des Heils, de Hoop, Bouman GGZ, Rivas).

√

Voorbereiden overheveling Beschermd Wonen vanuit AWBZ naar de Wmo
Met ingang van 1 januari 2015 is beschermd wonen een onderdeel van de Wmo en daarmee een
verantwoordelijkheid van de gemeenten. Dordrecht heeft, onder een volmacht van de 11 gemeenten in
de regio Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, transitiecontracten gesloten met de
zorgaanbieders waarmee zorgcontinuïteit van cliënten in de overgang van 2014 naar 2015
gewaarborgd is.

√

Voortzetten pilot Housing First
De pilot Housing First is in 2014 geëvalueerd. Er zijn 9 mensen gehuisvest door Housing First. Met
intensieve begeleiding is er gewerkt aan het oplossen van een aantal problemen zoals bijvoorbeeld
schuldenproblematiek en herstel van sociaal netwerk. Over het algemeen is er geen sprake van extra
overlast. Sinds 1 januari 2015 is Housing First geïmplementeerd in het reguliere aanbod van het Leger
des Heils.

√

Voortzetten pilot Buurtvrouwen
De pilot Buurtvrouwen heeft 5 vrouwen aangesteld. Zij begeleiden 25 personen in Crabbehof en
Wielwijk. Deze ondersteuning is van essentieel belang om de zelfredzaamheid van deze personen te
verbeteren. In onze opdracht is er een Maatschappelijke Kosten en Batenanalyse (MKBA) uitgevoerd.
De ingeschatte baten wegen ruimschoots op tegen de kosten. Een deel van de baten is niet-financieel.
Het gaat om de toegenomen kwaliteit van leven van zowel de buurtvrouwen als de deelnemers.

√

Vrouwenopvang onderdeel maken van de ketenaanpak Geweld in afhankelijkheidsrelaties
De vrouwenopvang (Blijf van mijn Lijf ZHZ) neemt deel aan het regionaal casusoverleg huiselijk
geweld in het Veiligheidshuis ZHZ, waarmee het onderdeel uit maakt van de ketenaanpak Geweld in
afhankelijkheidsrelaties.

√

Onderzoeken of de functie van de lokale zorgnetwerken nog aansluit op de ontwikkelingen in het
sociaal domein
Op basis van een analyse dat de bestaande werkwijze (waarin drie lokale zorgnetwerken actief zijn)
effectiever kan, realiseren we één stedelijk netwerk Zorg & Overlast dat per 2016 operationeel moet
zijn. We hebben DG&J hiertoe opdracht gegeven. Samen met haar partners (onder andere sociale
teams, jeugdteams, Yulius, Bouman, corporaties) werkt DG&J onder andere aan een gezamenlijke visie
op casuïstiek en op- en afschalen, en aan het verbeteren van de onderlinge samenwerking.

√

Evalueren ketenaanpak Geweld in afhankelijkheidsrelaties
In januari 2014 is binnen het Veiligheidshuis ZHZ de herziene ketenaanpak geweld in huiselijke kring
en kindermishandeling geïmplementeerd. In 2014 is de ketenaanpak geëvalueerd. De aanpak wordt
door de partners als positief ervaren. Op basis van de evaluatie zijn enkele verbeteringen aangebracht.

√

Bijeenbrengen expertise verschillende aanpakken van multiproblematiek
Met het nieuwe model van werking en besturing van het Veiligheidshuis ZHZ wordt in het
Veiligheidshuis gewerkt met drie tafels voor reguliere casussen (volwassenen, jeugd, geweld in
huiselijke kring) en een tafel voor zeer complexe problematiek (de zogenaamde ondoorgrondelijke,
ongrijpbare en ontwrichtende multiproblematiek). De tafels worden geleid door een procesregisseur die
namens de gemeenten de regie voert op de complexe samenwerking tussen de verschillende partners.
Met de invoering van de thematafels zijn diverse overleggen samen te voegen. De volwassenen-tafel
dient voor onder andere veelplegers, overlastgevers, nazorg ex-gedetineerden en plegers van High
Impact Crimes. Hiermee worden oude subgroepen zoveel mogelijk ontschot.

√

Uitvoering geven aan het besluit rondom de positionering en organisatorische inrichting van het
Veiligheidshuis
In het voorjaar hebben de colleges van de 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid ingestemd met
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een nieuw model van werking en besturing voor het Veiligheidshuis ZHZ. Aanleiding hiervoor was de
landelijke verschuiving van de regie op de Veiligheidshuizen van het Openbaar Ministerie naar de
gemeenten. Het nieuwe model van werking en besturing is formeel bekrachtigd met de ondertekening
van een convenant Veiligheidshuis ZHZ.

Doelstelling 3: Gezondheidsbevordering door preventie, wijkgerichte aanpak en
integrale benadering.

√

Opdrachtverlening aan de Dienst Gezondheid en Jeugd
De Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) heeft de wettelijke taken uit de Wet publieke gezondheid naar
tevredenheid uitgevoerd. Alleen op het onderdeel Infectieziektebestrijding heeft de DG&J niet de norm
behaald, die door de Inspectie voor Gezondheidszorg wordt gehanteerd. Daarover heeft de Inspectie
aanbevelingen gedaan, die DG&J in 2015 zal uitvoeren. Voor het plan van aanpak om deze wettelijke
taak op orde te krijgen, is eenmalig € 160.000 in de begroting opgenomen.
De uitvoeringsprogramma’s Verzuip jij je Toekomst?, Prenatale voorlichting, Mentale weerbaarheid en
Doe ff gezond hebben de beoogde resultaten geboekt. De programma’s gaan het laatste jaar in en de
DG&J heeft voor 2015 eindevaluatie toegezegd.
DG&J heeft in 2014 ook een Toekomstverkenning gezondheid en jeugd uitgevoerd. Deze
toekomstverkenning heeft waardevolle informatie opgeleverd die, onder andere, als input wordt
gebruikt voor het opstellen van de Regionale nota volksgezondheid 2016-2019. DG&J betrekt zowel
gemeenten als maatschappelijke organisaties (partners) bij dit proces (totstandkoming van de nota).

√

Maken van bestuurlijke afspraken met coöperatie VGZ over samenwerking in preventie en zorg
Vanuit het programmateam zijn afspraken gemaakt met VGZ over de aansluiting van de
dementieconsulenten op de sociaal teams. In 2015 wordt deze aansluiting concreet gemaakt. Ook in
Dordrecht gaan dementieconsulenten aansluiten op de sociale teams. Huisartsen die deelnamen aan de
ouderen-module brengen kwetsbare ouderen in beeld, zij zoeken aansluiting met de sociale teams. Het
aantal deelnemende huisartsen wordt steeds groter.
De afspraken tussen VGZ en de gemeente hebben betrekking op:
•
een gemeenschappelijke aanpak van wijkgericht werken om hulpvragen van burgers in
samenhang te (laten) beantwoorden;
•
het stimuleren van zelfredzaamheid en participatie van cliënten en burgers.
Concrete resultaten zijn:
•
Sociale teams en jeugdteams actief in drie gebieden. VGZ is betrokken bij de planontwikkeling.
•
Afspraken zijn gemaakt met VGZ over de samenwerking van de dementieconsulenten en de
sociale teams, ook in Dordrecht. Daarnaast neemt een steeds groter wordende groep huisartsen
deel aan de ouderenmodule. Kwetsbare ouderen worden in beeld gebracht. Ook zijn huisartsen in
contact gebracht met de sociale en jeugdteams.
•
Met het zorgkantoor is daarnaast een traject gestart om een programma zorgvernieuwing nog
nadrukkelijker vorm te geven.

Wat zeggen de cijfers?
Kengetal

0-waarde

Actuele waarde

Streefwaarde
2014

1.1) Deelname vrijwilligerswerk
(Participatiemonitor (OCD)

32% (2009)

30% (2013)

32% (2013)

1.2) Lidmaatschap organisatie of vereniging
(Participatiemonitor (OCD)

76% (2009)

73% (2013)

76% (2013)

1.3) Geven van mantelzorg
(Participatiemonitor (OCD)

18% (2009)

24% (2013)

20% (2013)

2.1) Aantal feitelijke daklozen (inclusief
zwerfjongeren) (Monitor Maatschappelijke
Zorg (GGD)

432 (2009)

250 (2010)*
188 (2012)**

afname met 10%
Streefwaarde is
bereikt

2.2) Aantal residentieel daklozen (inclusief
zwerfjongeren) (Monitor Maatschappelijke
Zorg (GGD)

240 (2009)

187 (2010)*
250 (2012)**

afname met 10%
Streefwaarde is niet
bereikt. Door een
uitbreiding van het
aantal residentiële
bedden en extra
aandacht voor
opname van
overlastgevers is het
aantal residentiële
daklozen
toegenomen.
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Kengetal

0-waarde

Actuele waarde

Streefwaarde
2014

2.3) Aantal zwerfjongeren (Monitor
Maatschappelijke Zorg (GGD)

138 (2009)

93 (2010)*
35 (2012)**

afname met 10%
Streefwaarde is
bereikt

2.4) Aantal overlastgevers (Monitor
Maatschappelijke Zorg (GGD)

127 (2009)

227 (2010)*
256 (2012)**

afname met 10%
Streefwaarde is niet
bereikt. Het aantal
mensen is niet
afgenomen. Een
verklaring hiervoor is
dat met het instellen
van de Taskforce
Overlast, de
verschillende
instellingen een
grotere nadruk
leggen op de
registratie van
overlastgevers,
waardoor het aantal
groeit. De ervaren
overlast en de
daadwerkelijke
overlast van deze
mensen is echter
aanzienlijk gedaald
zo blijkt uit het
jaarverslag van de
Taskforce Overlast
over 2012. Kortom,
het aantal
geregistreerde
overlastgevers is
toegenomen maar de
mate waarin zij
overlast veroorzaken
is afgenomen.***

2.5) Aantal verslaafden (Monitor
Maatschappelijke Zorg (GGD)

1.400 (2009)

De algemene
verslavingsmeting
uit
2009 kan niet
herhaald worden.
Cijfers ZHZ zijn er
wel:
harddrugsgebruikers
die hulp ontvangen:
2010 388 en 2011
359

afname met 10%

3) Ervaren gezondheid
(Gezondheidsenquête (GGD)

15% (2009)

71% (Drechtsteden
73% en ZuidHolland Zuid
75%)****

15% (2013)

afname
harddrugsgebruikers
is 7,5%

* De cijfers 2010, afkomstig uit de monitor Maatschappelijke Zorg, geven geen volledig beeld omdat de partnerinstelling Yulius
de gegevens niet volledig heeft aangeleverd.
** De cijfers 2012 zijn afkomstig uit de Fact Sheet maatschappelijke zorg. Peildatum 1 oktober 2012.
N.B.: kengetallen voor 2.1 tot en met 2.4 betreffen de regio Zuid-Holland Zuid waarbinnen Dordrecht centrumgemeente is. Een
uitsplitsing van de cijfers op lokaal niveau is bij deze doelgroepen niet mogelijk. Het overgrote deel van deze groepen verblijft
in Dordrecht, waardoor de nagestreefde daling met name in Dordrecht merkbaar is.
*** Van de doelgroep van de TaskForce Overlast, “lijst van 100” is het aantal overlastmeldingen bij de politie tussen 2009 en
2012 gedaald van 2.109 naar 355. Dit is een daling van ruim 60%.
**** door wijziging vraagstelling is een vergelijking in de tijd niet meer mogelijk; het percentage van 2012 betreft de (zeer)
goed ervaren gezondheid van de bevolking van 19 jaar en ouder; dit percentage ligt iets lager dan in de regio (Drechtsteden en
Zuid-Holland Zuid).
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Wat heeft het gekost?
In hoofdstuk 4 is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin leest u wat de belangrijkste
oorzaken zijn van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele begroting. In 4.4.3 is met de
programmarekening een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde baten en lasten op productniveau.
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2.10 Programma Jeugd
Portefeuillehouder: H. van der Linden
2014 stond in het teken van de voorbereiding op de decentralisatie van de jeugdzorg per 1 januari 2015. We
hebben de decentralisatie voor een groot deel regionaal opgepakt: onder de Gemeenschappelijke Regeling
Dienst Gezondheid & Jeugd (GR DG&J) hebben we de Serviceorganisatie (SO) opgericht. De SO koopt de
jeugdzorg in voor de regio. Daarnaast hebben we de SO gemandateerd als opdrachtgever van de nieuw
opgetuigde Stichting Jeugdteams ZHZ. De Stichting Jeugdteams ZHZ stelt Jeugdteams samen voor de
verschillende gemeenten.
Door de regionale aanpak zijn we erin geslaagd per 2015 drie gebiedsgerichte Jeugdteams in Dordrecht te
realiseren, namelijk een Jeugdteam in West, Oost en Centrum. De generalistisch werkende jeugdprofessionals
in de teams voeren de jeugdhulptaken van de gemeente uit. De Jeugdteams werken nauw samen met de vijf
Sociale Teams in Dordrecht. Zie voor meer informatie over de Sociale Teams ook de programmakaart
Maatschappelijke Voorzieningen.
In de voorbereidingen op de decentralisatie hebben we gaandeweg, op basis van voortschrijdend inzicht en
nieuwe ontwikkelingen, andere keuzes gemaakt dan we vooraf hadden bedacht. Zo hebben we ervoor gekozen
om het CJG-netwerk op te laten gaan in en rondom de Sociale Teams. Onderstaande doelstelling 1 heeft
daardoor een andere invulling gekregen.
We beseffen ons dat ook na de transitiedatum het transformatieproces doorloopt. Van de professionals in de
teams wordt een nieuwe manier van werken verlangd, die ze zich in de aankomende periode eigen moeten
maken. Daarnaast vergt de komst van de Sociale Teams en de Jeugdteams andere verbindings- en
samenwerkingsconstructies met andere partners in het veld, zoals (voor)scholen, huisartsen en politie. In 2015
stellen we een ‘lokale transformatieagenda jeugd’ op, waarin we beschrijven hoe we vanuit de gemeente
bijdragen aan het transformatieproces.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?
Doelstelling 1: Optimaliseren van het CJG.

√

Bepalen positionering CJG-netwerk in nieuw stelsel
We hebben de positionering van het CJG-netwerk bepaald: het CJG-netwerk is opgegaan in en rondom
de Sociale Teams en de Jeugdteams. Zo is het schoolmaatschappelijk werk gelinkt aan de Sociale
Teams, en vormt het daarmee de schakel tussen onderwijs en jeugdzorg. Ook de professionals uit het
voorschoolse (0-4) Multidisciplinaire Team (MD-team) hebben een plek gekregen in of zijn gelieerd aan
de Sociale Teams. Het MD-team is in die hoedanigheid opgeheven. Het opstellen en uitvoeren van een
aparte CJG-agenda, zoals aangekondigd in de Begroting 2014, was door deze keuzes en
ontwikkelingen niet meer van toepassing.

√

Vormgeven aan de pilot breed Sociaal Team
We hebben de drie pilotteams in West uitgebreid naar een leeftijdsrange van 0-100. Onder andere het
Integraal Casemanagement is aan de teams toegevoegd. We hebben de drie Sociale Teams structureel
gemaakt, en ook een Sociaal Team in Oost en in Centrum gerealiseerd. Zie verder de programmakaart
Maatschappelijke Voorzieningen.

√

Vormgeven aan de pilot Jeugdteam op wijkniveau met koppeling naar Sociaal Team
In West en in Centrum hebben pilot Jeugdteams gedraaid. Daarmee is praktijkervaring opgedaan voor
de transitie jeugdzorg per 1 januari 2015. De koppeling Jeugdteams – Sociale Teams is bepaald: de
Sociale Teams functioneren als voordeur van de Jeugdteams. De Sociale Teams focussen op
gezinsproblematiek en de Jeugdteams op kindproblematiek. In West zijn de eerste stappen gezet in de
nauwe verbinding van de Sociale Teams en het Jeugdteam.

≈

Maken en uitvoeren van de uitvoeringsagenda opgroei- en opvoedondersteuning
We hebben het Beleidsplan Jeugdhulp Dordrecht regionaal (ZHZ) opgesteld en lokaal vastgesteld. In
het plan staat beschreven dat de sociale leefomgeving en de basisvoorzieningen rondom jeugdigen en
gezinnen een belangrijke rol spelen met betrekking tot opgroei- en opvoedondersteuning. Pas als zij
niet de benodigde hulp kunnen bieden, komen de Sociale Teams of de Jeugdteams in actie.
In 2014 hebben we de nadruk gelegd op de voorbereiding op de transitie van de jeugdzorg (zie
doelstelling 3). Na de transitie zetten we ons in voor de transformatie van het lokale jeugdhulpveld,
inclusief de basisvoorzieningen en de sociale leefomgeving. Hiervoor stellen we in 2015 een lokale
jeugdagenda op. In deze agenda werken we ons beleid omtrent opgroei- en opvoedondersteuning
verder uit.

√

Ontwikkelen prestatie-indicatoren om het resultaat van het jeugdbeleid te kunnen meten
We hebben het beleidsrijk regionaal transitiearrangement (BRTA) vastgesteld waarin de prestatieindicatoren om het resultaat van het jeugdbeleid te meten zijn opgenomen.
Op basis van het Beleidsplan Jeugdhulp Dordrecht hebben we de subsidie-afspraken met partners
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herijkt. We sturen op de maatschappelijke effecten die in het beleidsplan beschreven staan.
Lokaal hebben we afspraken gemaakt over de inzet van Vivenz, Flexus, Careyn, MEE in de Sociale
Teams.

Doelstelling 2: Optimaliseren ondersteuning “multiproblem” jongeren (intensieve
ondersteuning).

√

Aanbieden integraal casemanagement
We hebben het Integraal Casemanagement geborgd. Flexus Jeugdplein/TriviumLindenhof is
hoofdaannemer.

√

Bezien toekomstige verbinding tussen het jeugddomein en het Veiligheidshuis
De Stichting Jeugdteams ZHZ is de aangewezen partij in de afstemming met het Veiligheidshuis. In
2014 is het contact gezocht met het Veiligheidshuis. Nadere afstemming over de verbinding van de
Jeugdteams en het Veiligheidshuis volgt in 2015.

Doelstelling 3: Voorbereiden op decentralisatie jeugdzorg (specialistische
ondersteuning).

√

Voorbereiden op decentralisatie jeugdzorg
De voorbereiding op de decentralisatie jeugdzorg kende vele aspecten. Een greep uit de
voorbereidingen:

Optuigen Jeugdteams: vanuit de Stichting Jeugdteams ZHZ zijn structurele Jeugdteams voor de
gebieden Oost, Centrum en West gevormd.

Contracteren zorgaanbieders: de Serviceorganisatie heeft de zorgaanbieders gecontracteerd.

Registratiesysteem: de Serviceorganisatie heeft ervoor gezorgd dat het registratiesysteem Stipter
beschikbaar is voor de Jeugdteams.

Communicatie naar maatschappelijke partners: in aanloop op de komst van de Jeugdteams
hebben we de belangrijke partners (zoals scholen, huisartsen en preventieve
jeugdzorgaanbieders) meegenomen in de ontwikkelingen.

Communicatie naar bewoners: we hebben richting bewoners actief gecommuniceerd over de
Sociale Teams, en niet over de Jeugdteams. De Jeugdteams zijn geen laagdrempelige voorziening.

Calamiteitenplan: we hebben een calamiteitenplan opgesteld voor situaties die maatschappelijke
onrust kunnen veroorzaken.
Al met al vormden de voorbereidingen een goede basis voor de decentralisatie. De aankomende jaren
zullen in het teken staan van de transformatie van het lokale jeugdhulpveld.
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Wat zeggen de cijfers?
Kengetal

0-waarde

Actuele
waarde

Streefwaarde
2014

1) Bekendheid CJG (Bereik, beschikbaarheid en
gebruik CJG (OCD)

80% (2012)

81% (2014)

80% (2014)

2) Juiste ondersteuning gezocht en gevonden
(Bereik, beschikbaarheid en gebruik CJG (OCD)

74% (2012)

81% (2014)

85% (2014)

3) Geholpen met ondersteuning (Bereik,
beschikbaarheid en gebruik CJG (OCD)

58% (2012)

46% (2014)

75% (2014)

2% (2012)

3% (2014)

16% (2014)

5) Tevredenheid met ondersteuning (medewerker)
(Tevredenheid en resultaat CJG (OCD)

CB:88%
SMW: 99% (2012)

CB: 81%
SMW: 99%
(2014)

6) Tevredenheid met ondersteuning
(dienstverlening) (Tevredenheid en resultaat CJG
(OCD)

CB:82%
SMW: 93% (2012)

CB: 78%
SMW: 93%
(2014)

7) Resultaat op zelfredzaamheid (Tevredenheid en
resultaat CJG (OCD)

CB:82%
SMW: 92% (2012)

CB: 72%
SMW: 93%
(2014)

8) Resultaat op betrekken netwerk (Tevredenheid
en resultaat CJG (OCD)

CB:34%
SMW: 94% (2012)

CB: 31%
SMW: 93%
(2014)

9) Resultaat op afname problematiek
(Tevredenheid en resultaat CJG (OCD)

CB:74%
SMW: 93% (2012)

CB: 79%
SMW: 96%
(2014)

4) Bekendheid digitaal opvoedplein (Bereik,
beschikbaarheid en gebruik CJG (OCD)

Wat heeft het gekost?
In hoofdstuk 4 is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin leest u wat de belangrijkste
oorzaken zijn van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele begroting. In 4.4.3 is met de
programmarekening een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde baten en lasten op productniveau.
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2.11 Programma Sport en Recreatie
Portefeuillehouder: R.E.C. Reynvaan – Jansen
Voor Dordrecht was 2014 overall een goed sportjaar. Denk aan de vele sportkennismakingstrajecten voor de
jeugd, diverse sportevenementen (nationaal en lokaal) en als sportief hoogtepunt de promotie van FC
Dordrecht naar de Eredivisie. Naast deze sportieve prestaties zijn er opvallende resultaten geboekt met onze
Doe ff Gezond aanpak. Het aantal kinderen met overgewicht in Dordrecht West is maar liefst met 20%
afgenomen. Hiermee is onze Doe ff Gezond aanpak één van de voorbeelden binnen het nationale programma
Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) geworden. Ondanks de afschaffing van het vervoer, blijft de deelname
aan het schoolzwemmen behoorlijk op peil.
Ook op andere vlakken werd er flink bewogen. Zo werd er afgesproken met de Sportraad om de huidige
werkwijze te evalueren. Maar dat is door het aftreden van het dagelijks bestuur uitgesteld. De inspanningen in
2014 om af te komen van de onzekere situatie en het juridische getouwtrek rondom de situatie van het
trainingsveld van voetbalclub OMC, hebben niet geleid tot een gedeelde oplossing.
Voor de aanleg van een kunstgrasveld op sportpark Schenkeldijk is budget gerealiseerd om in 2015 te starten
met de aanleg. Tevens zijn er voor 2015 aanpassingen doorgevoerd in het budget voor de aanpak van
parkeerproblemen bij sportparken.
Op het terrein van recreatie is in Parkschapverband uitvoering gegeven aan de Toekomstvisie Biesbosch 2021.
Ondanks afnemende financiële armslag is de ambitie gericht op het realiseren van beleefbare topnatuur. Met
veel elan worden nieuwe verdienmodellen onderzocht en geïmplementeerd om deze centrale doelstelling te
vervolgen. De Nieuwe Dordtse Biesbosch is voor de recreatieve ontwikkeling tevens van belang. Voor de korte
termijn ligt daar de focus bij de Noorderdiepzone en Elzen Noord en is de Viersprong nadrukkelijker in beeld
voor waterrecreatie. Wat betreft de toekomst van de zwembaden vanaf 2018, is een start gemaakt met het
proces gericht op besluitvorming hierover.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?
Doelstelling 1: Versterken sportinfrastructuur en stimuleren sportdeelname
(sportwiel).

√

Maken van een keuze over de benodigde gym- en spelzalen in de binnenstad
In 2014 is de keuze gemaakt om de spelzaal in de binnenstad te realiseren en is er een voorlopig
ontwerp gemaakt. In 2015 wordt met de bewoners gesproken over de realisatie en volgt het
definitieve ontwerp.

≈

Continueren bespreking toekomst sportparken
In 2014 heeft er intern een ontwerpatelier plaatsgevonden om ruimtelijke ideeën te genereren over de
mogelijke invulling van de sportparken. Deze ‘out of the box’ ideeën hebben geleid tot een aantal
ruimtelijke uitgangspunten. Deze zijn gedeeld met de projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers
vanuit het AB van de Sportraad namens de voetbal, het tennis en de korfbal en hockeyvereniging
DMHC namens de verenigingen Schenkeldijk en twee leden uit het DB van de Sportraad. De
vervolgstap is dat deze uitgangspunten worden geconfronteerd met de sportuitgangspunten. Deze
sportuitgangspunten komen in 2015 gereed, waarna de ideeën een plek krijgen in de Agenda voor de
stad. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met de gebruikers van de sportparken.

≈

Houden van toezicht op de exploitatie- en onderhoudsrol van Optisport
De afronding van de ‘92 puntenlijst’ loopt. Inmiddels zijn er 87 punten opgelost en de laatste
openstaande punten worden voor de zomer van 2015 opgelost. Alleen voor het punt klimaat is nog
geen definitieve oplossing. Doordat alle machines met elkaar in verbinding staan, is dit een continu
proces waarbij gezocht moet worden naar de meest optimale situatie. In 2015 wordt er besloten tot
hoe ver de huidige acties nog doorlopen en wanneer het moment is om daarmee te stoppen.

√

Professionaliseren sportverenigingen
Naast de reguliere verenigingsondersteuning is er samenwerking met verenigingen op de terreinen
talentontwikkeling, topsport en sportpromotie. Meer en meer in clusters per tak van sport. Naast
effectieve realisatie van de afzonderlijke belangen is de overtuiging dat samenwerking leidt tot
vergroting van het bereik en de impact. De samenwerking zet in op de belangen van alle betrokkenen
met het doel om in gezamenlijkheid het effect en bereik te vergroten. De inzet van combinatiefuncties
is cruciaal.

√

Continueren programma Doe ff Gezond
Sinds de start van het project Doe ff Gezond in Dordrecht West is het aantal kinderen met overgewicht
met ruim 20% afgenomen. Dit blijkt uit de resultaten van de jaarlijks terugkerende fittesten onder
1.670 leerlingen van twaalf bassischolen in de wijken Crabbehof/Zuidhoven, Wielwijk, Oud-Krispijn en
Nieuw-Krispijn. In 2014 had 33% van de kinderen te maken met overgewicht, in 2011 was dat nog
42%. Opvallend genoeg is elders in Dordrecht, waar Doe ff Gezond niet actief is, juist een lichte
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stijging van het overgewicht merkbaar. Het percentage overgewicht is daar nog wel een stuk lager dan
in Dordrecht West. Op basis van deze verschillende trends concluderen we dat het programma Doe ff
Gezond effectief is.

√

Voortzetten landelijk concept Special Heroes
Alle betrokken scholen waar Special Heroes voor bedoeld is (speciaal (basis)onderwijs) doen nog altijd
mee aan het concept. Er is nog altijd 1 school waarmee gesprekken gevoerd worden om ook te
participeren. Als die aansluit, is er 100% dekking in de gehele stad. In dit jaar krijgt langere termijn
borging nog extra aandacht. De start is in 2012-2014 onder andere gedaan vanuit de landelijke
sportimpuls subsidie.

√

Stimuleren van sportdeelname van 45+ers
De aanpak op het gebied van het stimuleren van sportdeelname voor de doelgroep 45+ richt zich
vanuit de rol van het Sportbedrijf nu steeds meer op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. In
2014 zijn er meerdere edities van Natuurfit aangeboden. Het specifiek organiseren van Natuurfit (en
andere activiteiten) past echter niet meer helemaal bij onze rol. Echter, de betrokken clubs die
meedoen aan onder andere Natuurfit ondersteunen we om kennismakingsaanbod aan te bieden voor
de doelgroep. We doen dit in het vervolg vanuit een campagnematige aanpak en ondersteunen clubs
dus onder meer in communicatiekracht.

≈

Uitbreiding faciliteitennetwerk van het Dordt Sport Talentcentrum
De faciliteiten zijn niet uitgebreid maar de bestaande faciliteiten: fysiotherapie, huiskamer werkplekken
coaches, coachplatform, voeding- en mentale begeleiding zijn verbeterd. De contacten met het
Dordtse onderwijs zijn aangehaald om maatwerk afspraken te maken rond talentvolle sporters.

≈

Verkrijgen duidelijkheid meest renderende organisatievorm Dordt Sport Talentcentrum
De ultieme duidelijkheid is er nog niet maar de rol van sportbonden bij het lokale initiatief is wel
actueel en beter in kaart gebracht.

√

Houden van aansprekende evenementen
Er is een variatie aan aansprekende nationale en lokale evenementen in Dordrecht georganiseerd.
Daarnaast is er inzet geweest om voor de toekomst enkele evenementen “binnen te halen”. Ook is
2014 gekenmerkt door de voorbereiding op de evenementen van 2015. De volgende evenementen
hebben plaatsgevonden: 14 schoolsport toernooien, Koningsspelen, Dordt Olympics, Dordtse
Sportfestijn, Sinterklaas Beweegfeest, Special Heroes Day, Special Olympics Nationaal Evenement
Shorttrack, Gemiva Sportdag, Drechtstadloop, Nationale Korfbaldag, EJK zwemmen, OJK Tennis,
korfbal interland, rtv Rijnmond cup. Daarnaast zijn er nog evenementen geweest waar onze rol
“beperkt” blijft tot versterken van de communicatie (onder andere Santa Run).

Doelstelling 2: Garanderen voldoende gevarieerd en bereikbaar recreatief aanbod.

√

Realiseren van recreatiemogelijkheden in de Nieuwe Dordtse Biesbosch
De ontwikkeling naar meer recreatieve mogelijkheden in het buitengebied krijgt gestalte via onder
andere de Nieuwe Dordtse Biesbosch. De focus ligt op de Noorderdiepzone en Elzen Noord. In 2014 is
een definitief ontwerp opgesteld. De recreatieve opgave in de Noorderdiepzone krijgt met name vorm
in de aanleg van fiets-, wandel- en ruiterpadenstructuur en de aansluiting op het bestaand recreatief
netwerk. Ten oosten (omgeving hevel) en ten westen (Hania's polder) van het plangebied is een iets
intensievere vorm van recreatie mogelijk. Voor zwemmogelijkheden wordt nadrukkelijk gekeken naar
de Viersprong als mogelijkheid.

√

Toekomstscenario’s zwembadaanbod
Een uitgevoerd onderzoek naar mogelijke toekomstscenario’s van het zwembadaanbod is in de eerste
helft van 2014 in de raad aan de orde geweest. Afgesproken werd om het vervolgproces (komen tot
een keuze tussen scenario’s) aan te vangen met een startnotitie. De raad is begin 2015 gevraagd de
startnotitie vast te stellen en opdracht te geven te starten met de uitvoering van de startnotitie.
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Wat zeggen de cijfers?
Kengetal

0-waarde

Actuele
waarde

Streefwaarde
2014

1.1) Oordeel inwoners over sportvoorzieningen
(Monitor Leefbaarheid (OCD)

77% (2009)

72% (2013)

77%

1.2) Sportdeelname Dordtse bevolking
(Sportmonitor (OCD)

58% (2008)

59% (2014)

60%

2.1) Oordeel inwoners over natuur- en
recreatievoorzieningen (Recreatie in Dordrecht
(OCD)

88% (2008)

89% (2012)

88%

54% en 7,9 keer
48% en 8,6 keer
55% en 5,9 keer
(2008)

69% en 7,7
36% en 12,8
32% en 7,7
(2012)

54%
48%
55%

2.2) Bezoek inwoners aan natuur- en
recreatiegebieden in Dordrecht:
- de Hollandse Biesbosch’/’de Merwelanden’
- bos- en recreatiegebied ‘de Elzen’
- natuurpad, wandel-/fietsgebied tussen Zuid- en
Oosthaven
(Recreatie in Dordrecht (OCD)

Wat heeft het gekost?
In hoofdstuk 4 is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin leest u wat de belangrijkste
oorzaken zijn van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele begroting. In 4.4.3 is met de
programmarekening een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde baten en lasten op productniveau.
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2.11 Programma Verkeer en Vervoer
Portefeuillehouders: H. van der Linden en J. Mos
De nieuwe parkeergarage Energiehuis is geopend
Een goede bereikbaarheid betekent ook dat de auto goed kan worden geparkeerd. Dit jaar is de nieuwe
parkeergarage Energiehuis feestelijk geopend. Naast deze jongste parkeergarage van de stad tussen het
Energiehuis en de nieuwe bioscoop in, zijn dit jaar ook de zakelijk en daluurabonnementen in de stad
aangescherpt, het betaalgemak verbeterd en oplaadpunten gerealiseerd. Tevens is op het Gezondheidspark de
kortingsregeling voor sporters uitgebreid.
Alles uit de kast voor veiligheid op het spoor
Op het spoor is met het ministerie van Infrastructuur en Milieu tot een pakket aan maatregelen gekomen om de
veiligheid te verbeteren. Deze “alles uit de kast” maatregelen zorgen ervoor dat de kans op en gevolgen van
een ontsporing kleiner worden. Een groot aandachtspunt is en blijft dat de druk om de HSL-Zuid om Dordrecht
beter te gaan benutten groot is. De staatssecretaris kon bij het verlenen van een nieuwe concessie aan de NS
er niet omheen om hier voorwaarden aan te verbinden. Dit heeft echter ook tot gevolg dat het aantal Intercity’s
op de corridor Dordrecht – Breda – Tilburg onder druk staat. De staatssecretaris heeft toegezegd dat de NS er
naar streeft Intercity kwaliteit te blijven rijden.
Gratis reisregeling voor 65 plus gehandhaafd
Het gratis reizen met de bus voor 65 plussers wordt deze collegeperiode gecontinueerd. De regeling wordt
dermate goed gebruikt (circa 10.000 senioren), dat de kosten het budget ontstegen. Met Arriva is afgesproken
dat zij nu een kleine eigen bijdrage van circa een euro per maand mag vragen, om vervolgens onbeperkt te
reizen met de bus.
Spitsdienst Waterbus naar Rotterdam
Dit jaar is ook met Waterbus en de Provincie gewerkt aan een spitsdienst tussen Dordrecht en Rotterdam. In de
daluren kan een nieuw schip vervolgens de toeristische potentie van Kinderdijk ontsluiten. De besluitvorming is
doorgeschoven naar het voorjaar van 2015.
Fietsstad
De rotonde Groene Zoom is bekend als een van de gevaarlijkste rotondes van de stad. Na onderzoek en
pleidooi van de fietsersbond heeft de raad besloten tot het nemen van verschillende infrastructurele
maatregelen. Diverse maatregelen uit de fietsnota “Dordt fietst verder” worden ter uitvoering voorbereid.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?
Doelstelling 1: Verbeteren bereikbaarheid.
1.1 Optimaal benutten van de hoofdinfrastructuur (auto)

≈

Opstellen Startnotitie Mobiliteitsplan
De startnotitie is opgesteld en besproken met stakeholders. De startnotitie is in de eerste helft van
2015 ter vaststelling aangeboden aan de raad

√

Verder uitwerken ontwerp van de knoop A16 en N3 inclusief een directe aansluiting Dordtse Kil IV
Er is in 2014 overeenstemming bereikt over het ontwerp tussen Rijkswaterstaat en ons in de vorm van
een realiseringsovereenkomst (ROK). Inmiddels is gestart met het opstellen van de milieu effect
rapportage (MER) en het bestemmingsplan. Deze procedures worden in 2015 en 2016 doorlopen
voordat het project wordt aanbesteed.

√

Aanpassen Rotonde Groene Zoom
We hebben een besluit genomen (zie RIS-dossier 1292969) om een aantal
verkeersveiligheidsmaatregelen te nemen aan de rotonde Groene zoom. Een ongelijkvloerse variant is
hiermee van de baan. Het besluit kan op breed draagvlak van onder andere de Fietsersbond rekenen.
In 2015 worden de werkzaamheden aanbesteed.

√

Aanleg Westelijke ontsluitingsweg WDO over de Wieldrechtse Zeedijk
Het Waterschap Hollandse Delta is begin 2014 gestart met de uitvoering dijkversterking rondom het
eiland van Dordrecht. De Dijkwerkzaamheden zijn medio 2016 afgerond. De westelijke ontsluitingsweg
is conform planning in uitvoering als onderdeel van het dijkversterkingsproject.

≈

Verder invulling geven aan de uitvoeringsagenda Verkeersstructuurplan centrum
Verschillende maatregelen zoals vastgesteld in de uitvoeringsagenda zijn gerealiseerd. Voorbeelden
hiervan zijn de pilot om lijn 10 via het Bagijnhof te rijden in plaats van over de Prinsenstraat, net als
het gratis handhaven van de fietsenstalling. Ook wordt de zuidzijde van het station uitgewerkt met
stakeholders. Op andere onderdelen wordt nog gestudeerd of is sprake van temporisering. Dit is
bijvoorbeeld het gevolg van het koppelen van een verkeersingreep aan projecten of als gevolg van
beperkte ambtelijke capaciteit. Voorbeelden hiervan zijn de businesscase Waterbushalte Merwekade.
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Met het herontwerp van de schil (30km/h) is een start gemaakt.

√
≈

Uitvoeren uitvoeringsplan verkeerslichten
Het uitvoeringsplan is conform besluit uitgevoerd.

√
√

Starten met aanpassing van de rotonde Kometenlaan
De bypass op deze rotonde is in 2014 gerealiseerd.

Opstellen beleid bewegwijzeringsplan
De planning voor het opstellen van het bewegwijzeringsbeleid is, als gevolg van herprioritering binnen
de begroting, doorschoven naar 2015 en 2016. De raad heeft in januari 2015 de startnotitie voor het
opstellen van het beleidsplan vastgesteld (zie RIS-dossier 1401632).

Uitvoeren agenda Duurzame Mobiliteit Drechtsteden 2013 – 2018 (Lean and Green) en Beter Benutten.
In 2013 is onder de noemer Vaartmakers uitvoering gegeven aan de in 2013 gesloten agenda
Duurzame Mobiliteit Drechtsteden. In februari 2014 heeft de Drechtraad ingestemd met de
Duurzaamheidsstrategie (zie RIS-dossier Drechtsteden 1174425).
In samenwerking met de Verkeersonderneming Rotterdam is in 2014 in opdracht van het Drechtsteden
bestuur, gestart met de kwartiermakersfase op de corridor Ridderster – Drechtsteden (A15 & A16). In
het project staat reisgedrag, rijgedrag, slimme benuttingsmaatregelen en logistiek centraal. Het
project is er op gericht om de spitsen te ontlasten en de corridor beter bereikbaar. Het plan van
aanpak wordt begin 2015 vastgesteld door het Drechtstedenbestuur.
1.2 Het bieden van voldoende parkeerruimte

√

≈
√

Uitbreiden parkeercapaciteit centrum (Kromhout, Steegoversloot, Stadswerven Zuid)
In 2014 is de nieuwe parkeergarage Energiehuis (Stadswerven Zuid) geopend. Vanaf 1 oktober konden
bezoekers gebruik maken van de 320 parkeerplaatsen of van de gratis stalling voor 470 fietsen en 20
brommers. De nieuwe parkeergarage is bedoeld voor bezoekers van Kunstmin (open vanaf 1
november), Energiehuis en de later dit jaar te bouwen bioscoop. Het eerste uur parkeren in de
parkeergarage is voorlopig gratis. Daarna kost parkeren maximaal € 1,- per uur. Dit is een tijdelijk
parkeertarief. Dit instaptarief geldt tot twee maanden na de opening van de bioscoop of tot uiterlijk 31
december 2015. Daarna wordt het tarief minimaal € 1,- per uur.
Eind 2013 heeft de raad besloten geen medewerking te verlenen aan het realiseren van
locatieontwikkeling en/of parkeergarage aan het Kromhout.
In 2014 is er nog geen definitief besluit genomen over de ontwikkeling van de locatie Steegoversloot.
Aanscherpen zakelijke en daluurabonnementen
Per 1 januari 2015 is er nog maar één type zakelijke parkeervergunning, waardoor er geen verschil
meer is tussen een zakelijke beperkte en een onbeperkte vergunning. Alle parkeervergunningen zijn
voortaan geldig van maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 22.00 uur. De raad heeft deze
wijziging vastgesteld op 22 april 2014.

√

Vergroten betaalgemak parkeergarages
Vanaf 2014 kunnen bezoekers van de binnenstad niet alleen met muntgeld betalen maar ook met het
nieuwe pinnen (pinnen zonder pincode). Op straat is het mogelijk om te betalen met de mobiele
telefoon, er wordt dan per geparkeerde minuut afgerekend. Op alle parkeerplaatsen en
parkeerterreinen in Dordrecht waar een parkeerautomaat staat, kan de bezoekers hier gebruik van
maken. Per 31 december 2014 is de landelijke chipknip afgeschaft.

√

Opstellen beleids- en toetsingskader oplaadpunten elektrisch vervoer particulieren
In Dordrecht zijn publieke oplaadpalen op de volgende plekken:
In gemeentelijke parkeergarages: Riedijkshaven (1), Sportboulevard (2), Veemarkt (2), Spuihaven
(2), Achterom (2). Afhankelijk van het gebruik wordt gekeken of deze aantallen worden uitgebreid.
Stichting E-Laad heeft openbare oplaadpunten gerealiseerd op de volgende locaties:
Noorderkroonstraat, Pieter Zeemanweg, Stadspolderring, Aardappelmarkt, Binnen Kalkhaven en het
Leerpark.

√
√

Evalueren parkeren Gezondheidspark
De evaluatie is in 2014 gerealiseerd. Naar aanleiding hiervan is de kortingsregeling uitgebreid.
Realiseren parkeerplaatsen in de Middenzone Gezondheidspark
Eind 2014 zijn er op het maaiveld van de Middenzone circa 870 parkeerplaatsen beschikbaar. In de
parkeergarage zijn circa 630 plaatsen beschikbaar.
1.3 Versterken van het openbaar vervoer

√

Vervolg activiteiten station Copernicusweg
In het derde kwartaal heeft de raad, bij de behandeling van de verkenning Copernicusweg, gevraagd
om de verkenning uit te breiden met een onderzoek naar mogelijkheden om het bestaande station
Dordrecht Zuid een impuls te geven. Dit aanvullende onderzoek is voor de zomer van 2015 gereed.

√

Intercity Kwaliteit
De staatssecretaris heeft toegezegd dat de NS streeft naar Intercity kwaliteit op alle corridors van en
naar Dordrecht. De corridors richting Rotterdam en Roosendaal blijven gegarandeerd van voldoende
kwaliteit. Ondanks dit succes blijft, voor de corridor richting Dordrecht – Breda – Tilburg, de zorg op
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welke wijze dit, voor de dienstregeling 2017, wordt uitgewerkt door de NS (op dienstregelingsniveau).

√

Continueren van gratis OV voor 65 plus
In 2014 is geconstateerd dat zowel gratis reizen als een maximaal budget van € 500.000 per jaar niet
verenigbaar is. Met Arriva is afgesproken dat zij aan de 65-plussers een eigen bijdrage mag vragen
van € 12,50 per jaar. Met deze eenmalige bijdrage mogen zij een jaar lang onbeperkt reizen met de
bus in Dordrecht. De raad heeft in het vierde kwartaal ingestemd met de aanpassing van de regeling.

√

Afronden programma Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden (HOV-D)
In 2013 is het laatste HOV-D project gerealiseerd. In 2014 is het programma ook daadwerkelijk
formeel afgerond met de Provincie Zuid-Holland.

√

Continueren Stedenbaan Plus
Ook in 2014 is het programma Stedenbaan gecontinueerd. Belangrijke dossiers welke hier worden
geagendeerd zijn externe veiligheid en de Intercity kwaliteit. Ook is in 2014 gestart met een breed
onderzoek naar de mogelijkheden de zuidzijde van het centraal station sterk te verbeteren. Hierbij
wordt gedacht aan een nieuwe inrichting van de openbare ruimte, het stallen van de fiets en de ingang
van de tunnel.

√

Continueren Nachtnet corridor Rotterdam – Eindhoven
Het nachtnet op de vrijdag- en zaterdagnacht tussen 02:00 uur en 04:00 uur is in 2014 gecontinueerd.
Uit onderzoek blijkt het gebruik matig tot zeer beperkt en de kosten hoog. De NS wenst niet langer
dan tot circa 02:00 uur te rijden op en in Brabant. De eigen bijdrage die de NS vraagt aan Brabant, de
Brabantse steden en Dordrecht is met € 705.000 per jaar fors. Eind 2014 is besloten dat het
railvervoer na 02:00 uur niet meer wordt ingekocht bij NS. Er volgt in 2015 nog wel een aanvullend
onderzoek naar mogelijkheden van nachtbussen.

√

Overleggen met aanbieders openbaar vervoerder (concessiebeheer)
Er vindt periodiek overleg plaats met Waterbus en Arriva (bus en Merwede Lingelijn). Centraal hierbij
staat het vaststellen van het jaarlijkse vervoerplan. Daarnaast wordt periodiek de kwaliteit van het
vervoer en verbetermogelijkheden besproken.

√

Beëindigen gratis openbaar vervoer rond de feestdagen (Sinterklaas en Kerstmarkt)
De regeling is conform besluit beëindigd (extensiveringsmaatregel).

Doelstelling 2: Verminderen verkeersoverlast.
2.1 Versterken positie fietsers en voetgangers

√

Continueren eerste 24 uur gratis bewaakt stallen fietsen in de binnenstad
De eerste 24 uur van het bewaakt stallen van de fiets in zowel de garage Raamstraat als in de
Kolfstraat zijn gratis.

√

Uitwerken uitvoeringsagenda fietsbeleid ‘Dordt fietst verder’
Het Dordtse fietsbeleid is in januari 2014 door de raad vastgesteld. In 2014 is gestart met de
voorbereiding van de uitvoeringsagenda. Voorbeelden hiervan zijn de herstructurering Patersweg,
Groene Zoom of het doorpakken op het handhaven van weesfietsen, fietswrakken en fout geparkeerde
fietsen. De landelijke verkiezing van “fietsstad van het jaar” kwam in 2014 nog net te vroeg. In 2015
wordt het de uitvoeringsagenda verder gerealiseerd.

√

Aanpassen van de openbare ruimte bij groot onderhoud
Met het vaststellen van het Meerjaren onderhoudsprogramma (het MOP) is vastgelegd dat in de
voorbereiding van een project slim gezocht wordt naar “werk met werk”. Dit betekent dat bij de
aanbesteding direct verschillende wensen en kansen aan elkaar gekoppeld worden. Per saldo wordt de
kwaliteit hierdoor hoger, of een project goedkoper. De interne werkprocessen zijn hierop aangepast.
Voorbeelden hiervan zijn het ontwerp van de route Merwedestraat – Oranjelaan, het Wittenstein, het
Johanna Naber-erf, Lijnbaan, Copernicusweg, Zuidendijk, de Nijverheidsstraat en de Donker
Duyverweg.

√

Uitvoeren maatregelen investeringsprogramma Waterdriehoek, waaronder fietspaden en Waterbus
In 2014 is de intentie uitgesproken om Kinderdijk en de binnenstad van Dordrecht slimmer met elkaar
te gaan verknopen. In 2014 is samen met de Waterbus en de Provincie Zuid-Holland gewerkt aan een
gezamenlijke aanpak. Naar alle verwachting zal per zomerdienstregeling 2015 een snelle spits
Waterbus tussen Dordrecht en Rotterdam gaan varen. In de daluren gaat het duurzame schip de
binnenstad met Kinderdijk verbinden. Tevens wordt er aan gewerkt om deze kans te benutten voor het
toeristische aanbod in deze regio. Denk hierbij aan het faciliteren van de riviercruise door middel van
een afmeervoorziening.

√

Stimuleren uitvoering regionale programma verkeerseducatie
In 2014 deed Dordrecht mee met de Europese mobiliteitsweek en speciale verkeerseducatie
programma’s voor de jeugd (Scholen op Seef). Ook ondersteunt Dordrecht de Regionale Projectgroep
Verkeersveiligheid (RPV) actief.

√

Continueren inzet mobiele snelheidsmeters
Ook in 2014 hebben de mobiele snelheidsmeters op verschillende locaties langs de weg gestaan. De
Prinsenstraat in de binnenstad is de enige locatie waar een snelheidsmeer permanent iedereen
attendeerde op de gereden snelheid.

2.2 Verbeteren verkeersveiligheid
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Doelstelling 3: Verbeteren externe veiligheid.

√

Continueren lobby externe veiligheid spoor
In 2014 zijn definitieve afspraken gemaakt over de invulling en planning van het “alles uit de kast”
maatregelen pakket. Denk hierbij aan extra veilige wissels (Atb-vv), ontsporingsgeleiding en
dergelijke. Binnen het Programma Hoogfrequent spoor (PHS) zet Dordrecht actief in op het realiseren
van de boog Meteren. Hierdoor kunnen goederen treinen via de Betuweroute en Den Bosch naar Venlo
(Duitsland) rijden (in plaats van door Dordrecht).

Wat zeggen de cijfers?
Kengetal

0-waarde

1.1) Oordeel inwoners over doorstroming
autoverkeer op hoofdwegen (Omnibusonderzoek
Dordrecht)

6,1 (2011)

1.2) Bezettingsgraad gemeentelijke
parkeergarages (Parkeerverwijzingssysteem
(bewerking OCD)

66,5% (2009)

1.3) Oordeel inwoners stad en regio over
bereikbaarheid Dordtse binnenstad met OV
(Omnibusonderzoek Dordrecht/Drechtsteden)

Dordrecht: 6,8
Overige
Drechtsteden: 6,4
(2011)

2.1) Schaalscore verkeersoverlast (Integrale
Veiligheidsmonitor

4,7 (2009)

2.2) Voortschrijdend 5-jaarsgemiddelde doden en
gewonden bij ongevallen (SWOV (via SO/IS-S&V)

45 (2005/2009)

Actuele
waarde
6,5 (2013)

-

7,1

Streefwaarde
2014
verbetering

66,5%

verbetering

6,7
(2013)
4,0 (2013)
18
(2009/2013)

4,2
verbetering

N.B. 1: De nulmeting (2009) van de schaalscore verkeersoverlast is door het CBS van 5,1 bijgesteld naar 4,7. Dat betekent dat
in 2009 sprake was van minder verkeersoverlast dan eerder is opgegeven. De streefwaarde is op basis van de nieuwe
nulwaarde aangepast van een 4,9 naar een 4,2.
N.B. 2: Door wijzigingen in de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor 2012 is het niet meer mogelijk deze indicatoren te
actualiseren. Het betreft een landelijke monitor. Wij zijn niet gekend in de wijzigingen in de vragenlijst. Om voor deze
indicatoren toch te kunnen beschikken over een eindmeting in Dordrecht worden de vragen volgens de oude definities in het
regionale Omnibusonderzoek van 2013 opgenomen. De uitkomsten zijn in het najaar van 2013 beschikbaar.

Wat heeft het gekost?
In hoofdstuk 4 is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin leest u wat de belangrijkste
oorzaken zijn van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele begroting. In 4.4.3 is met de
programmarekening een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde baten en lasten op productniveau.
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2.13 Programma Ruimtelijke Ordening
Portefeuillehouders: P.H. Sleeking, J. Mos en R.E.C. Reynvaan – Jansen
Bovenstedelijke ruimtelijke ontwikkelingen
In 2014 is een aantal belangrijke resultaten geboekt voor de ontwikkeling van Dordrecht naar een Vitale Stad.
Zo wordt definitief 12 miljoen euro door het Rijk geïnvesteerd in korte termijn maatregelen aan het spoor ter
verbetering van de externe veiligheid door het vervoer van gevaarlijke stoffen per trein door onze stad.
Verder heeft de staatssecretaris toegezegd, dat de NS streeft naar Intercity kwaliteit op alle corridors van en
naar Dordrecht. Van belang is de uitwerking van deze toezegging door de NS in de dienstregeling voor de
corridor richting Dordrecht – Breda – Tilburg. De waterveiligheid van het Eiland van Dordrecht tot slot is voor
het Rijk reden, om een landelijk MIRT-onderzoek te starten (MeerjarenInvesteringsprogramma Ruimte en
Transport). Anders dan bij de klassieke dijkversterkingstrajecten wordt in dit onderzoek een combinatie gelegd
met de ruimtelijke en economische ontwikkeling van ons gebied.
Ruimtelijke ontwikkeling van de stad
In het kader van de uitwerking van Richting Kiezen zijn in 2014 voor een viertal projecten besluiten genomen:
Gezondheidspark, Leerpark, Stadswerven en Belthurepark. Het programma, de investeringen, de
verliesvoorziening en het risicoprofiel zijn daardoor meer in overeenstemming met de actuele marktsituatie.
Voor de ruimtelijke ontwikkeling van onze stad hebben we – met succes – gekozen voor een aantal nieuwe
werkwijzen. Particulier opdrachtgeverschap voor de nieuwbouw van woningen is dit jaar daadwerkelijk gestart
met de uitgifte van kavels voor zelfbouw. Inmiddels zijn er 35 van de 39 kavels in optie uitgegeven.
Verder is dit jaar samen met het Rijk een brede, gebiedsgerichte aanpak van de leegstand van kantoren aan de
Spuiboulevard en omgeving voorbereid. Afgelopen zomer zijn de eerste resultaten gepresenteerd tijdens de
Internationale Architectuur Biënnale in Rotterdam. Daarna is gewerkt aan een vervolgaanpak samen met
marktpartijen en gebruikers, waarmee we in 2015 aan de slag gaan. Ook in algemene zin gaan we de
werkwijze en houding van de gemeente wijzigen en daarvoor zijn we dit jaar met het Rode Loper-project
gestart vooruitlopend op de organisatieontwikkeling van de sector Stadsontwikkeling.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?
Centrale ambitie: Vitale stad (en regio) met aantrekkelijk vestigingsklimaat voor
bewoners en bedrijfsleven.
Doelstelling 1: Bovenstedelijke ruimtelijke ontwikkelingsproblemen oplossen.

√
≈
√
√

Continueren lobby op het dossier externe veiligheid
Zie programmakaart Verkeer en Vervoer.

√

Deelnemen aan Zuidvleugel en DelTri (conform structuurvisie Dordrecht)
Dit jaar hebben we aan beide gremia deelgenomen. Het concrete resultaat is, dat in het MIRT-overleg
met de minister is afgesproken begin 2015 een besluit te nemen over de aanleg van de spitsstroken op
de A15 en de aanpak van de Sandelingenknoop. Inhoudelijk zijn er geen belemmeringen meer, het
gaat nu nog om financiering.
In DelTri-verband is gestart met de actualisering van de bereikbaarheidsagenda. Daarin is ook een
aantal knelpunten voor de Drechtsteden opgenomen.

√

Vertalen Structuurvisie Dordrecht naar regionale kaders en strategieën
Het vertalen van de structuurvisie naar regionale kaders en strategieën is een doorlopend proces. Zo is
onze visie in 2014 ingebracht bij het Regionaal MeerJarenProgramma en de aanpassing van de
provinciale visie Ruimte en Milieu. Het RMJP is in lijn met onze visie. Onze ontwikkelstrategie is door de
provincie omarmd, deels zijn onze teksten letterlijk overgenomen.

Continueren lobby Intercity-kwaliteit
Zie programmakaart Verkeer en Vervoer.
Deelnemen aan het Deltadeelprogramma Rijnmond Drechtsteden
Zie programmakaart Milieu en Duurzaamheid.
Input leveren richting het Nationaal Deltaprogramma
De Drechtsteden zijn expliciet onderdeel van de opgaven in het Deltaprogramma. Dat is belangrijk
omdat waterveiligheid bij ons onder druk staat. Voor twee gebieden wordt gewerkt aan zogeheten
MIRT-onderzoeken: op het Eiland van Dordrecht en in de Alblasserwaard. Het is gelukt om in die
laatste opgave vanuit waterveiligheid de combinatie te maken met de ruimtelijke en economische
ontwikkeling van ons gebied; een grote verandering ten opzichte van klassieke
dijkversterkingstrajecten. Een MIRT-onderzoek (MeerjarenInvesteringsprogramma Ruimte en
Transport) is de eerste stap in een traject naar mogelijke investeringsbeslissingen in de verdere
verbetering van onze waterveiligheid.
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Centrale ambitie: Vitale stad (en regio) met aantrekkelijk vestigingsklimaat voor
bewoners en bedrijfsleven.
Doelstelling 2: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad.

√

Uitvoeren van de Structuurvisie
Ook de uitvoering van de structuurvisie is een doorlopend proces. De ontwikkelstrategie uit de
structuurvisie wordt verder uitgewerkt in de rode loper en ‘ontslakken’. Ook zijn na een marktanalyse
criteria opgesteld voor het beoordelen van initiatieven. De agenda wordt uitgevoerd en is grotendeels
nog actueel. In 2015 gaan we bekijken of en op welke punten een actualisatie nodig is.

√

Uitvoeringsagenda windenergie in Dordrecht
Zoals afgesproken is voorafgaand aan de planvorming over windmolens begin dit jaar gestart met een
uitgebreide, stadsbrede communicatie over het onderwerp windenergie. Vervolgens zijn voor de
belanghebbenden bij de mogelijke komst van windmolens in de vier zoekruimtes inloopbijeenkomsten
georganiseerd. Ook is ter voorbereiding van de ontwerpstructuurvisie windenergie de verplichte planMER uitgevoerd. De ontwerpstructuurvisie en plan-MER worden in de eerste helft van 2015 aan het
college en de raad aangeboden.

≈

Doorlopen van opgestelde gebiedsplannen Derde Merwedehaven en Gezondheidspark
Voor de Derde Merwedehaven heeft het ontwerp bestemmingsplan in november en december ter
inzage gelegen. Hierover zijn zienswijzen ingediend. Het raadsvoorstel is in voorbereiding. De planning
is dat de raad het bestemmingsplan Derde Merwedehaven voor het zomerreces vaststelt.
Vanwege het ontbreken van programma is dit jaar niet gewerkt aan het opstellen van een
bestemmingsplan voor het Gezondheidspark. Het komend jaar wordt dit opgepakt.

≈

Opstellen nieuwe gebieds- visies/-plannen
Voor Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven en voor Krispijn zijn nieuwe bestemmingsplannen vastgesteld.
Voor Dordtse Kil IV en Stadswerven zijn bestemmingsplannen in voorbereiding.

√

Afronden evaluaties proces nota van uitgangspunten- bestemmingsprocedures
Met een werkgroep uit de commissie fysieke leefomgeving is dit onderwerp nader verkend. Op 20
januari 2015 is de rapportage in de raadscommissie met instemming ontvangen.

√

Herzien en actualiseren bestemmingsplannen
In 2014 zijn de volgende bestemmingsplannen vastgesteld:

Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven.

Krispijn.

Eerste herziening Dubbeldam, Laantje van Middenhoeve.

Eerste herziening Reeland, Bankastraat-Sperwerstraat.

Eerste herziening Schil, Nicolaasstraat.

Tweede herziening Schil, skatepark Wilgenbos.

Eerste herziening Historische Binnenstad, Houttuinen.

Tweede herziening Historische Binnenstad, Voorstraat-West c.a.

Tweede herziening Leerpark.

√

Afhandelen particuliere initiatieven
Particuliere initiatieven worden geregistreerd via Stedelijk Programmeren. De stuurgroep Stedelijk
Programmeren toetst initiatieven en geeft al dan niet akkoord. Toetsing is op basis van programma,
(financiële) haalbaarheid en of het initiatief een toevoeging is aan de stad. In 2014 ging het onder
meer om het Tomadohuis, de Papaeter, Thureborg, een pand aan het Maasterras, verschillende
zelfbouwprojecten, opvang voor vrouwen, één voor arbeidsmigranten en een drietal kantoren
(waarvan één akkoord).

√

Stimuleren ontwikkeling en transformatie van leegstaande gebouwen
In een pilot van het nieuwe Rijksvastgoedbedrijf en het ministerie van Infrastructuur en Milieu is
verkend hoe met de aanpak van leegstaand Rijksvastgoed een gebiedsgerichte aanpak van leegstand
kan worden gerealiseerd; concreet het belastingkantoor aan de Spuiboulevard. 24 juni 2014 zijn de
resultaten van dit zogeheten Atelier Making Projects gepresenteerd tijdens de Internationale
Architectuur Biënnale in Rotterdam. Daarna is gewerkt aan een vervolgaanpak samen met
marktpartijen en gebruikers, waarmee begin 2015 wordt gestart.

√

Verder vormgeven van de tijdelijke invulling van braakliggende gronden
We hebben in de zomer van 2014 kennis genomen van de tussenrapportage over tijdelijk
grondgebruik. In het voorjaar van 2015 verschijnt er een vervolg over intensivering van de aanpak en
de locaties. Locaties worden aangeboden via www.dordtseruimte.nl/ongebruikte-grond.
Op verschillende plekken in de stad is al sprake van tijdelijk gebruik, zoals bij de Patersweg
(Groeituinen) en Crabbehoeve (Stadslandbouw).

√

Verkopen kavels waar Particulier Opdrachtgeverschap kan plaatsvinden.
In 2014 zijn op drie locaties kavels voor zelfbouw in optie uitgegeven:

Locatie Vest: 4 kavels in optie.

Locatie Johanna Naber-erf: in totaal 17 kavels, waarvan 13 in optie en nog 4 beschikbaar.

Op Stadswerven zijn 13 kavels + 5 waterkavels in optie.

√

Instandhouden cultuurhistorisch erfgoed en monumenten
In 2014 is de aanwijzing van gemeentelijke monumenten in het buitengebied verder voorbereid.
Aanwijzing vindt plaats in 2015 en 2016. Het verhaal dat de beschrijvingen samen vertellen over de
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historische ontwikkelingen in het buitengebied is bijzonder interessant.
Verder is de bouwhistorisch waarderingskaart en het bijbehorende beleid voor de binnenstad gereed
gekomen. De input voor de digitale openstelling van het bouwhistorische depot is aangeleverd aan het
Dordrechts Museum. De verwachting is dat deze in 2015 beschikbaar komt. Een deel van de
bouwhistorische fragmenten kan op verzoek van een eigenaar worden herplaatst in een passende
context. Alle archeologische onderzoeken sinds 2002 zijn uitgewerkt en gepubliceerd. Daarnaast is
belangrijk ouder onderzoek uitgewerkt, met als hoogtepunt de publicatie over het grote onderzoek
Statenplein 1997-2000. Het aantal vrijstellingen op voorhand en/of gebaseerd op eerder advies en/of
oudere onderzoeken groeit, hetgeen kostenbesparend werkt. Archeologische waarden blijven daarmee
steeds meer op de plek zelf behouden.

≈

Voorbereiden actualisatie Handboek KOR
Er zijn weinig activiteiten geweest vanwege inzet voor de welstandsnota in combinatie met beperkt
beschikbare capaciteit

√

Herzien Nota Bovenwijkse Voorzieningen
De nota is in 2014 vastgesteld door de raad. De financiële effecten van het gewijzigde beleid worden
betrokken bij de integrale afweging van de Kadernota 2016.

√

Onderzoeken mogelijkheden voor één gezamenlijk bureau voor bestemmingsplannen
Het onderzoek is afgerond. Er komt geen gezamenlijk bureau bestemmingsplannen in de regio. In
plaats hiervan is gekozen voor kennisdeling en het verder vorm geven van het werken in de
netwerkorganisatie in samenwerking met het netwerk MT Fysiek.

√

Onderzoek naar uitbreiding werkgebied afdeling Archeologie
In 2014 is overleg gevoerd met de OZHZ en met de gemeenten in de Hoeksche Waard over inzet van
het team archeologie in de regio buiten de Drechtsteden. Dit heeft nog niet tot concrete samenwerking
of uitbreiding geleid.

√

Leveren van ambtelijke capaciteit op het gebied van grondzaken aan regiogemeenten
De gemeente Dordrecht verzorgt voor de gemeenten Alblasserdam, Sliedrecht, Papendrecht en
Hendrik Ido Ambacht ondersteuning op het gebied van grondzaken. Het tarief waartegen de
medewerkers worden ingezet is hierbij punt van aandacht. Hiervoor wordt een businesscase opgesteld
om te bezien of een samenwerkingsverband analoog aan de constructie van iPM (integraal project
Management) kan worden toegepast.

Wat zeggen de cijfers?
Kengetal

0-waarde

Actuele
waarde

Streefwaarde
2014

Voor de Structuurvisie is een monitor ontwikkeld die bestaat uit verschillende bestaande indicatoren uit
andere monitorsystemen en onderzoeken. Om die reden bevat dit programma geen eigen indicatoren.
Kengetallen staan op de overige programma’s vermeld.

Wat heeft het gekost?
In hoofdstuk 4 is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin leest u wat de belangrijkste
oorzaken zijn van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele begroting. In 4.4.3 is met de
programmarekening een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde baten en lasten op productniveau.
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2.14 Programma Wonen
Portefeuillehouder: R.E.C. Reynvaan – Jansen
Opleving van de woningmarkt eind 2013 zet zich in 2014 voort.
In 2014 konden we gelukkig weer het nodige aantal eerste palen slaan. Zowel in de bestaande voorraad als in
de nieuwbouw zijn er meer woningen verkocht. Dat heeft er toe geleid dat voor diverse projecten de bouw is
gestart: Oranjelaan, Zuidhof en Stadswerven. Voor nieuwe ontwikkelingen is de markt wel anders geworden:
kleinschaliger en veel kritischer op de afstemming tussen kwaliteit en prijs.
De nieuwe werkwijze bij acquisitie, waarbij burgers en marktpartijen uitgedaagd worden met initiatieven te
komen, speelt hier goed op in. Op een aantal locaties hebben we de ontwikkeling van nieuwe projecten op
kunnen starten. Vooral het op de markt brengen van kavels voor zelfbouw bleek een groot succes te zijn. Voor
de waterkavels in Stadswerven stonden de kandidaten zelfs een aantal weken met een camper in de rij.
Druk op sociale huur neemt steeds meer toe
Er is meer druk op sociale huurwoningen. Dit komt deels doordat meer mensen een laag inkomen hebben als
gevolg van de crisis van de afgelopen jaren. Daarnaast speelt ook het rijksbeleid een rol, bijvoorbeeld de lagere
inkomensnormen voor hypotheekverstrekking en de extramuralisatie in de zorg. Ook zien we een toename van
het aantal te huisvesten statushouders. Gevolg is, dat een steeds groter aantal woningen beschikbaar moet zijn
voor woningzoekenden vanuit de voorrangsregeling. Juist naar de goedkoopste woningen neemt de vraag toe.
In de Drechtsteden komen tot nu toe voldoende sociale huurwoningen beschikbaar, we houden wel de
ontwikkeling in de gaten. Van een deel van de eerdere plannen om sociale huurwoningen te slopen en
vervangen is inmiddels afgezien door de corporaties. Gevolg is wel, dat de segregatie tussen de verschillende
wijken weer toeneemt. Het aandeel sociaal in Dordrecht West neemt minder af dan beoogd, terwijl de woningen
vaker worden toegekend aan de laagste inkomensgroepen. Met zicht op vaststelling van de Herzieningswet en
de nieuwe Woningwet is meer duidelijkheid ontstaan over de positie van de corporaties. De onzekerheid
hierover belemmerde de voortgang van het maken van goede afspraken met de corporaties. Alles is er nu op
gericht om medio 2015 de regionale PALT-afspraken gereed te hebben.
Voldoende woningen voor ouderen
We hebben voldoende woningen voor ouderen, ook op langere termijn en ook bij de plannen voor
extramuralisering. Wel is de vraag of de kwaliteit en de ligging van woningen voldoende aansluit bij de wensen
van ouderen. Binnen het regionale programmateam Wmo Drechtsteden wordt dit in beeld gebracht en wordt
hiervoor beleid uitgewerkt.
Regionaal was 2014 een overgangsjaar. Gezien de uitwerking van een nieuw Regionaal Meerjarenprogramma
bleven de activiteiten beperkt, nieuwe voorstellen zullen pas in 2015 bestuurlijk worden behandeld.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?
Doelstelling 1: Beter woningaanbod hogere inkomens.
1.1 Beter woningaanbod hogere inkomens

√

Onderzoek naar geschikte en mogelijk vrijkomende locaties voor duurdere woningbouw
In het kader van Richting Geven zijn de markt en burgers uitgedaagd om met initiatieven te komen
voor locaties en voor gemeentelijke panden. Hierop zijn diverse reacties gekomen en intussen wordt
een aantal initiatieven gerealiseerd. Een viertal locaties zijn met succes op de markt gebracht voor
zelfbouw (Stadswerven, Vest, Johanna Nabererf, Stadswerven waterkavels). Inmiddels is de
volgende range zelfbouwlocaties in voorbereiding genomen om op de markt te brengen. Twee van
deze locatie zijn voor duurdere woningbouw, de andere locatie voor middelduur.

√

Afstemmen bouwproductie in samenwerking met ontwikkelaars
Voor de betrokken locaties is overlegd met de individuele ontwikkelaars over eventuele aanpassing
van het programma, om te zorgen dat de ontwikkeling ook in deze moeilijke tijd tot stand komt. Het
gezamenlijke regionale overleg met de marktpartijen wordt in 2015 weer opgepakt onder leiding van
de portefeuillehouder Fysiek.

≈

Afspraken maken met ontwikkelaars over projecten
Voor Stadswerven hebben we afspraken gemaakt met de ontwikkelingscombinatie OCW over de
verdeling tussen projectmatig ontwikkelde woningen en zelfbouw (ca. 80%-20%). Voor het Leerpark
hebben we afspraken gemaakt met Heijmans voor het weer oppakken van de woningbouw in dit
gebied. Gezondheidspark is ‘on hold’ gezet nadat er, gezien de marktomstandigheden, afscheid
genomen is van de ontwikkelaar. De ontwikkeling in Wilgenwende vordert langzaam, maar gestaag
en vergt geen nieuwe afspraken. Over Belthurepark onderhandelen we nog met Bouwfonds.
Onderdeel hiervan is de planning en de locatie in het plangebied waar begonnen wordt.

√

Aanwijzen van locaties voor kavels en stadskavels in het kader van Particulier Opdrachtgeverschap
De eerste vier locaties zijn succesvol op de markt gebracht. Een voorstel voor de volgende locaties is
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voorbereid en wordt in het eerste kwartaal van 2015 aan het college voorgelegd. Voor het project
Stadswerven zijn afspraken gemaakt over het vergroten van het aandeel zelfbouw in volgende
deelfasen.
1.2 Betere kwaliteit in sociale sector, meer spreiding regio

√

Afspraken maken met de Woningcorporaties in regionaal verband (PALT)
De gesprekken en onderhandelingen met de corporaties lopen. Met het oog op afstemming op de
eisen van de nieuwe Woningwet ronden we de afspraken in 2015 af.

√

Gevolg geven aan afspraken met de lokale corporaties
De lokale uitwerking van PALT is met name gericht op herstructurering Dordrecht West en de
Vogelbuurt, particulier opdrachtgeverschap en Wonen en Zorg. We geven dit vorm met aandacht
voor spreiding en betaalbaarheid.

√

Verbeteren van bestaande particuliere woningen
In 2014 heeft de raad het beleid rondom particuliere woningverbetering vastgesteld. Dit beleid is
gericht op het wegnemen van onveilige situaties en loopt door tot 2018.

√

Startersleningen
Met het voorstel voor Startersleningen zijn intussen bescheiden successen gehaald; er werden ca. 10
leningen verstrekt. Zo lang het Rijk budget beschikbaar heeft verstrekken wij deze leningen, naar
verwachting tot medio 2015.

√

Afspraken maken over levensloopbestendigheid
In het Convenant Kwaliteit Nieuwbouw Drechtsteden zijn in 2012 afspraken gemaakt over de
toepassing van GPR Gebouw Systeem, een methode om de levensloopbestendigheid en
duurzaamheid van nieuwbouw te toetsen. De nieuwe projecten zijn ook in 2014 zijn door de Wmoadviesraad en de VAC getoetst. Als gevolg van de crisis bleef het aantal projecten beperkt in aantal.

√

Opstellen eisen voor levensloopbestendigheid aan nieuwbouw
Met het sluiten van het Convenant Kwaliteit Nieuwbouwwoningen Drechtsteden in 2012 is hier
uitwerking aan gegeven.

√

Zoeken naar mogelijkheden om binnen het nieuwbouwprogramma een deel uit te voeren als
zorgwoning
Met de corporaties bereiden we afspraken voor over het optimaal benutten van kansen binnen
nieuwbouw om langdurig thuiswonen te bevorderen. Ook zijn we op zoek naar innovatieve
zorgwoningconcepten. Met de vereiste score bij het onderdeel ‘gebruikskwaliteit’ van het GPR
Gebouw systeem is de levensloopbestendigheid van de nieuwbouw gewaarborgd.

1.3 Meer levensloopbestendige woningen

1.4 Voldoende aanbod speciale doelgroepen

√

Uitvoeren convenant huisvesting spreiding specifieke en bijzondere doelgroepen
In regionaal verband is dit convenant in 2012 vervangen door nieuwe, pragmatische afspraken.
Instellingen en corporaties zoeken samen naar een geschikte locatie. Pas als dat niet lukt, wordt er
naar een regionale oplossing gezocht. Daarbij blijft regionale spreiding een aandachtspunt. Binnen
deze afspraken zijn enkele projecten gerealiseerd.

√

Handhaving op illegale kamerverhuur en splitsing van woningen
Het beschikbare budget van 2014 hebben we ingezet ten behoeve van handhaving op illegale
kamerverhuur en splitsing van woningen. Ook in de periode 2014-2018 blijven we hierop inzetten, zij
het met een afnemend budget. De huisvestingsverordening hebben we aangepast om op te kunnen
treden tegen actuele problemen.

√

Bezien van consequenties van het openstellen van de grenzen voor Roemenen en Bulgaren voor de
Dordtse woningmarkt
Extra maatregelen om de consequenties van de instroom van Roemenen en Bulgaren per 1 januari
2014 naar Dordrecht bleken niet nodig te zijn.

√

Afspraken maken over studentenhuisvesting
Met de corporaties hebben we afgesproken om een deel van de bestaande wooneenheden in de
binnenstad specifiek aan studenten van HBO en universiteit te verhuren. De verhuur via de facebookpagina Topkamers verloopt succesvol: aangeboden kamers zijn binnen enkele dagen verhuurd.
Knelpunt is, dat onvoldoende nieuwe kamers vrij komen. Uit onderzoek bleek het financieel niet
haalbaar om in bestaande gemeentelijke panden nieuwe kamers te realiseren. Onderzocht wordt nog
om binnen het bezit van de corporaties meer wooneenheden specifiek te bestemmen voor
studentenhuisvesting. Intussen hebben we meegewerkt aan het plan van Livable om in voormalig
verzorgingstehuis Thureborgh studenten te huisvesten. In het kader van leegstandsbeheer is de
verhuur aan studenten al gestart. Per 1 april 2015 wordt Livable eigenaar van het gebouw en zullen
permanent ca. 150 studenten en pas afgestudeerden worden gehuisvest.

≈

Afronden programma woonwagenlocaties
Na de opheffing van het regionale woonwagenkamp is de gemeentelijke inzet beperkt tot het beheer
van de overige woonwagenlocaties. Tegen de laatste bewoner van het regionale woonwagenkamp is
een huuropzeggingsprocedure gestart.
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1.5 Betere toekomstwaarde, levensloopbestendigheid, veiligheid, duurzaamheid

√

Invoeren GPR-methodiek
In het Convenant Kwaliteit Nieuwbouw Drechtsteden zijn in 2012 afspraken gemaakt over de
toepassing van GPR Gebouw Systeem, een methode om de levensloopbestendigheid en
duurzaamheid van nieuwbouw te toetsen.

√

Vooraf afspraken maken met corporaties en marktpartijen over de toepassing van GPR-eisen
Zie hierboven.
Starten met aansluiten woningen op het warmtenet
Zie de programmakaart Milieu en Duurzaamheid, onderdeel Projectenportfolio Duurzaamheid.

Doelstelling 2: Meer differentiatie woonmilieus.
2.1 Beter aanbod levendig stedelijk woonmilieu
Werken aan aantrekkelijk, stedelijk woonmilieu met breder aanbod stedelijke voorzieningen
Zie Programma Levendige Binnenstad, onderdeel van het programma Economie en Cultuur.
Uitvoeren Masterplan Stadswerven
Zie projectblad Stadswerven.
2.2 Beter aanbod rustig groen woonmilieu
Uitvoeren plan Belthurepark
Zie projectblad Belthurepark.
2.3 Herstructureringswijken op orde

√

Voortzetten herstructurering Dordrecht-West
We zetten de uitvoering van het fysiek programma Dordrecht West en onderliggende programma’s
voort. Het tempo ligt alleen lager dan eerder was voorzien.

≈

Uitvoeren Raamwerk Oud-Krispijn 2013
We hebben met diverse projecten uitvoering gegeven aan het Raamwerk Oud-Krispijn 2013. In 2014
is de bouw gestart van de woningen aan de Brouwersdijk/Aagje Dekenstraat. Het plan voor de
tweede fase van deelgebied Zuiderpoort komt naar verwachting in de loop van 2015 in verkoop.
Sloop deelgebied 1 (Patersweg) is voltooid. Het braakliggend terrein is voor een periode van 5 jaar
ingezet voor tijdelijk gebruik.

≈

Uitvoeren herstructurering Wielwijk
We hebben uitvoering gegeven aan de Samenwerkingsovereenkomst Wielwijk, onder andere met de
start bouw van de Naereboutstraat (gedeeltelijk), de sloop van woningen ten behoeve van het CPO
aan de Van Kinsbergenstraat, de afbouw van de Isaac Sweersstraat en de inrichting openbaar gebied
Reddersbuurt. Voor de woningen aan de M.H. Trompweg is een verhuurstop ingesteld. De verlegging
van de zuidelijke wijkontsluitingsweg van de M.H. Trompweg naar de nieuwe Admiraal de Ruyterweg
is voorbereid. In afstemming op de activiteiten van Woonbron start de aanleg van de weg in 2015.

√

Uitvoeren fysiek programma rondom Nassauweg Nieuw-Krispijn
De openbare ruimte op de Nassauweg is opnieuw ingericht. Het nieuwe Montessori Kindcentrum
“Mozaïek” (vh. Weizigtschool) is opgeleverd. In de J.W. Frisostraat zijn 21 woningen van Trivire
gesloopt. De nieuwbouw start in het eerste kwartaal van 2015.

√

Verder werken aan de planvorming voor de ‘kern van Crabbehof’
In 2015 wordt verder gewerkt aan de planvorming voor de “kern van Crabbehof”.
De winkeliersvereniging heeft een plan gemaakt voor het opknappen van het Chinees restaurant.
Aanvullend daarop passen we de openbare ruimte binnen het centrum aan. De planvorming voor
herinrichting van de straten rond het winkelcentrum is gestart. Het eerste blok portiekflats in de
Colijnstraat is ontruimd en wordt voor de zomer van 2015 gesloopt. Sloop van de overige blokken
staat voor de komende jaren gepland.

√

Verder werken aan planvorming vervangende nieuwbouw van sociale huurwoningen aan het Wiardi
Beckmanplantsoen en de Van den Tempelstraat
De uitverhuizing voor de woningen aan de Wiardi Beckmanplantsoen en de Van den Tempelstraat is
begonnen. Sloop staat gepland voor eind 2015. In 2016 start de bouw van eengezinswoningen in de
sociale huur.

√

Verder uitwerken van de nieuwbouwplannen voor het Vogelplein
Woonbron heeft een besluit genomen over de sloop- en renovatieplannen in de Vogelbuurt. Als
eerste staat de bouw van het appartementencomplex op het Vogelplein op het programma.
2.4 Versterken kwaliteit bestaande wijken: leefbaarheid op orde, schoon, heel en veilig

√

Inventariseren knelpunten in woningvoorraad en woonomgeving bestaande buurten
Het nieuwe signaleringssysteem ‘Straatkubus’ brengt eventueel verval tot op postcodeniveau
vroegtijdig in beeld. In 2014 hebben we het systeem stadsbreed ingevoerd. Daarnaast hebben we
het traject ‘vitale wijken’ opgepakt. Voor Sterrenburg wordt er een vervolg aan gegeven, waarbij met
behulp van ‘BUURboek’ meer bekendheid wordt gegeven aan de initiatieven in de wijk. Voor
Stadspolders en de Staart is nu geen vervolgaanpak nodig. In de Staart wordt wel bezien wat de
gevolgen zijn van het afnemende voorzieningenniveau.
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√
√

Opstellen nieuw beleid particuliere woningvoorraad en bestaande woonomgeving
Zie 1.2.

√

Realiseren van woonservicezones
Regionaal faciliteren we het overleg tussen gemeente, zorgpartijen en corporaties in de Drechtsteden
met betrekking tot het ontkoppelen van Wonen en Zorg en de toenemende vergrijzing. De uitvoering
van woonservicezones ligt in handen van de partners in de zorgsector (zie 1.3).

Onderzoek naar mogelijkheid hergebruik leegstaande (kantoor)panden
De Rijkspilot heeft geleid tot een eerste aanzet voor een gebiedsgerichte aanpak van de
Spuiboulevard. Samen met marktpartijen en belanghebbenden werken we in 2015 hier aan verder.

Overig activiteiten.

√

Bijdragen aan regionaal beleid wonen
Vanuit Dordrecht hebben we o.a. gewerkt aan de jaarlijkse monitor en vooruitblik, aan afspraken met
de corporaties en aan het in beeld brengen van de gevolgen van de extramuralisatie.
In 2014 is gestart met de voorbereiding van nieuwe prestatieafspraken met de corporaties (PALT).
De gevolgen van de extramuralisatie worden in beeld gebracht evenals de behoefte aan woningen
voor ouderen in de toekomst. In 2015 wordt hierover gerapporteerd.

√

Presenteren nieuwe ontwikkelingen door middel van de regionale monitor Wonen in de Drechtsteden
In de jaarlijkse monitor en vooruitblik Wonen in de Drechtsteden 2014 is de stand van zaken
weergegeven. Gezien de vorming van een nieuw Drechtstedenbestuur was het in 2014 een
beleidsarm document. Ook de actuele situatie in Dordrecht is hierin meegenomen.
In regionaal verband is het planaanbod met een betere prioriteitsstelling en fasering goed op de
marktruimte afgestemd. In 2014 is in Dordrecht met 69 woningen een dieptepunt in het aantal
opgeleverde woningen bereikt. Inmiddels is de woningmarkt in 2014 voorzichtig weer aangetrokken,
vooral voor eengezinswoningen. Voor Dordrecht wordt nog wel een overaanbod aan locaties voor
appartementen ingeschat.

√

Projecten in voorbereiding nemen en uitvoeren
Zie projectbladen van de projecten en opmerkingen in 2.3.

Wat zeggen de cijfers?
Kengetal

0-waarde

Actuele
waarde

Streefwaarde
2014

1.1) Ontwikkeling gemiddelde woningwaarde
(CBS)

Dor: € 188.000
Ned: € 241.000
(1-1-2009)

Dor: € 159.000
Ned: € 211.000
(1.1.2014,
voorlopig cijfer)

Stijging boven
landelijke
gemiddelde
stijging
(1-1-2013)

1.2) % woningen in sociale sector (Woonmonitor
Drechtsteden (OCD)

54% (1-1-2010)

75% (1-1-2014)

52% (1-1-2014)

1.3) % woningen in duurdere categorie
(Woonmonitor Drechtsteden (OCD)

17% (1-1-2010)

11% (1-1-2014)

19% (1-1-2014)

2.1) Woonaantrekkelijkheidsindex (Atlas voor
gemeenten 2010’

23e positie
(2009)

22e positie
(2014)

20e positie
(2013)

2.2) % huishoudens met midden en hoge
inkomens (Regionaal Inkomensonderzoek (CBS)

resp. 38,4% en
16,7% (2007)

39,7% en 18,2%
(2012)

resp. 40% en
18% (2011)

2.3) Rapportcijfer leefbaarheid in Dordrecht West
(Integrale Veiligheidsmonitor)

6,6 (2009)

6,6 (2013)

6,8 (2013)

2.4) Schaalscore sociale cohesie in Dordrecht West
(Integrale Veiligheidsmonitor)

5,4 (2009)

5,3 (2013)

5,6 (2013)

N.B.: Door wijzigingen in de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor 2012 is het niet meer mogelijk deze indicatoren te
actualiseren. Het betreft een landelijke monitor. Wij zijn niet gekend in de wijzigingen in de vragenlijst. Om voor deze
indicatoren toch te kunnen beschikken over een eindmeting in Dordrecht worden de vragen volgens de oude definities in het
regionale Omnibusonderzoek van 2013 opgenomen. De uitkomsten zijn in het najaar van 2013 beschikbaar.
N.B. De prijsgrenzen voor sociale sector en duurdere woningen zijn geïndexeerd met de inflatie-index. Doordat de WOZ-waarde
van de woningen als gevolg van de crisis fors is gedaald wijkt de actuele waarde bij de kengetallen onder 1.1, 1.2 en 1.3 sterk
af van de 0-waarde.
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Wat heeft het gekost?
In hoofdstuk 4 is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin leest u wat de belangrijkste
oorzaken zijn van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele begroting. In 4.4.3 is met de
programmarekening een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde baten en lasten op productniveau.
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2.15 Programma Dienstverlening
Portefeuillehouders: C.M.L. Lambrechts, E. van de Burgt en J. Mos
Dienstverlening wordt steeds gemakkelijker & toegankelijker voor alle inwoners
In 2014 is op verschillende manieren resultaat geboekt om de dienstverlening gemakkelijker en toegankelijker
te maken. Zo is informatie op de website beter vindbaar en herschreven in eenvoudige taal. Ook zijn de
belangrijkste taken direct te vinden. Eerder al zijn alle standaard brieven herschreven in ‘klare taal’. In 2014 is
verder ingezet op die lijn: ook maatwerkbrieven, mails en klachtenbrieven zijn eenvoudiger en worden
regelmatig gemonitord op kwaliteit. De telefonische toegankelijkheid is toegenomen, wat onder andere te zien
is aan de toegenomen afhandeling van terugbelnotities en het hoge percentage direct afgehandelde calls. De
bereikbaarheid van de vakafdelingen blijft een punt van aandacht en krijgt in 2015 verder aandacht. Voor
inwoners met laaggeletterdheid zijn extra communicatiemiddelen ontwikkeld en is het sinds dit jaar mogelijk
om op afspraak langs te komen in een aparte ruimte waarbij ook ruim de tijd is voor het gesprek.
Met regionale samenwerking zetten we in op gezamenlijke ontwikkelkracht en besparingen door efficiency
Na een zorgvuldige voorbereiding en besluitvorming is eind 2014 het startschot gegeven voor de ontwikkeling
van een Drechtstedelijk KCC voor 4 gemeenten. Deze ontwikkeling maakt het mogelijk de ontwikkeling van
dienstverlening een impuls te geven en tegelijkertijd de bezuinigingsopgave het hoofd te bieden. Deze
bezuinigingsopgave komt vooral voort uit het feit dat de klantcontacten aan de gemeentebalies de komende
jaren naar verwachting fors gaan afnemen.
In ‘gesprek’ met inwoners en ondernemers
Voor de ontwikkeling van de 1-loket gedachte is in gesprek met ondernemers onderzoek gedaan naar de
wensen en voorkeuren van ondernemers. De uitwerking hiervan vindt de komende tijd plaats. Ook is met
ondernemers onderzocht wat mogelijke verbeteringen zijn op de website. Met inwoners is onderzocht hoe de
openingstijden het best konden worden aangepast. Deze aanpassing was onderdeel van de bezuinigingen. Net
als de introductie van Pin Only: sinds 2014 kunnen bezoekers van de Stadswinkel alleen met PIN betalen. Beide
bezuinigingsmaatregelen zijn met relatief weinig overlast voor inwoners geïntroduceerd.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?
Doelstelling 1: Voor de dienstverlening aan burgers lopen we in de pas met de 100.000+
gemeenten.

√

Doorontwikkelen intern callcenter
In 2014, het tweede bestaansjaar van het callcenter, is ingezet op verdere doorontwikkeling van het
callcenter en de bereikbaarheid van de achterliggende organisatie. Zo is de managementinformatie
verbeterd en deels geautomatiseerd om beter te sturen op dagelijkse kwaliteit. Callcentermedewerkers
hebben meer inzicht in hun eigen prestatie en ook de achterliggende vakafdelingen hebben door de
verbeterde rapportages meer inzicht. Wel blijft de bereikbaarheid van de vakafdelingen nog onder de
norm. De realisatie van de terugbelbeloftes is sterk verbeterd: van 10% in 2011, 12,5 % in 2013, naar
65% binnen 24 uur eind 2014.
Door middel van (interne) opleidingen en betere afspraken is het gelukt om meer vragen in één keer
(zonder doorverbinden naar een vakafdeling) te beantwoorden. Het percentage is gestegen naar bijna
75% in één keer eind 2014.

≈

Focussen op de menselijke factor
Projecten op het gebied van Hostmanship en Special Care waren opgenomen in jaarplan 2014 als
onderdeel van de voorbereidingen voor de vorming van het DKCC. De besluitvorming hierover is tot het
eind van het jaar onzeker geweest én heeft veel inzet gevraagd. Dit heeft geleid tot herprioritering. In
2015 krijgen de projecten als onderdeel van de implementatie van het DKCC zijn beslag. De
deelnemende gemeenten worden actief betrokken.

≈

Inzetten op klachtvoorkoming
Het voorkomen van klachten en het mensgericht en op maat afhandelen van klachten is inmiddels
gemeengoed voor ons. In 2015 wordt deze lijn voortgezet richting de andere sectoren, waarbij we ook
aandacht hebben voor onze ambities om 50% van de klachten binnen 2 weken af te handelen.
Het verbeteren van processen naar aanleiding van klachten en signalen is nog niet gemeentebreed
geïmplementeerd en krijgt in 2015 vervolg.

√

Verbreden inzet van klare taal
Dichtbij de stad betekent ook: communiceren met de inwoners, instellingen en ondernemers op een
toegankelijke en begrijpelijke manier. We gebruiken dus geen vaktermen, geen lange zinnen, geen
moeilijke woorden in onze brieven. In 2014 is de inzet van klare taal breder doorgevoerd. Zo is de
meest geraadpleegde informatie op de website herschreven en is een deel van de andere schriftelijke
communicatie gericht op de stad, herschreven waaronder de brieven bij het afhandeling van een klacht.
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√

(H)Erkennen en doorverwijzen van laaggeletterde burgers
Medewerkers hebben een opleiding gevolgd om laaggeletterdheid te (h)erkennen. Daarnaast is speciale
informatie ontwikkeld (brochure) voor inwoners die meer tijd nodig hebben voor een gesprek met of
aanvraag bij de gemeente. Wij ruimen dan extra tijd voor hen in en zitten in een aparte rustige ruimte.
Deze brochures liggen bij verschillende instanties in de stad. Er wordt nog niet veel gebruik van
gemaakt.

Doelstelling 2: Verbetering dienstverlening aan ondernemers.

√

Ondernemers doelgroepgericht benaderen
Het accountmanagement is doelgroepgericht opgezet. Per branche/doelgroep is een accountmanager.
Onderverdeling is momenteel: Starters, Horeca/Detailhandel, Kantoren/Bedrijven. In 2014/2015 is
verder gewerkt aan de optimalisering van de website (specifiek het ondernemersgedeelte). In
samenwerking met de ondernemers is onderzocht welke verbeteringen doorgevoerd kunnen worden.

√

Onderzoek onder ondernemers naar de beleving van de dienstverlening van de gemeente Dordrecht
In 2014 heeft het OCD onderzoek gedaan naar de ondernemersfaciliteiten van de gemeente Dordrecht
(meer specifiek Dordt Onderneemt). De resultaten van dit onderzoek zijn met de raad gedeeld en in een
commissievergadering besproken.

√

Verbeteren en verankeren gebruik van het geautomatiseerd relatiebeheersysteem (CRM)
In de 2e helft van 2014 is er (regionaal) een CRM-systeem (Perfect View) aangeschaft en in gebruik
genomen. De accountmanagers van Dordt Onderneemt (en van de andere gemeenten) zijn hierop
aangesloten.

√

Verder uitwerken project ‘Vorming van een gemeenschappelijke unit voor economische promotie en
acquisitie in de hele regio’
Zie programmakaart Economie en Cultuur.

≈

Stimuleren van horecaondernemers om hun (vergunning)aanvragen in te dienen via het ‘Elektronische
Ondernemers Dossier)
Via de website en mailings aan ondernemers worden ondernemers gestimuleerd hiervan gebruik te
maken. Resultaat en vervolg wordt besproken in het Horeca-overleg Platform.

≈

Bekendmaken en stimuleren van het gebruik van E-herkenning voor bedrijven
E-herkenning is begin 2015 geïntroduceerd. Bekendmaking en stimulering is gepland voor 2015.

Doelstelling 3: Burgers en ondernemers kiezen voor het meest passende en
kostenefficiënte kanaal.

√

Stimuleren burgers en ondernemers tot het gebruik van de website.
In communicatie sturen we op click-call-face, maar het effect hiervan is nauwelijks merkbaar.
Onderzoek wijst uit, dat kanaalvoorkeur van veel factoren afhangt (complexiteit van de klantvraag,
leeftijd, situatie). De gebruiksvriendelijkheid van de website is verbeterd.

√

Makkelijker maken E-dienstverlening
De website is verbeterd en zo ingericht dat digitaal zaken doen gemakkelijker is. De informatie is korter
en bondiger en de belangrijkste taken zijn snel vindbaar. Daarnaast is de introductie van e-herkenning
voorbereid, dat begin 2015 is geïmplementeerd.

√

Vereenvoudigen van het aanvragen en betalen van diensten/ producten
Door verbetering van de webformulieren en vraagbomen is het eenvoudiger geworden om aanvragen te
doen, afspraken te maken en te betalen. Naar verwachting zijn hiervan in 2015 de resultaten merkbaar.

-

Inrichten dienstverlening: zakelijk (web) als het kan, persoonlijk (telefoon of balie) als het echt nodig is
In 2014 is in zeer beperkte mate onderzocht wat de voorkeurskanalen zijn van inwoners en
ondernemers. Dit onderzoek krijgt een vervolg in 2015.

Doelstelling 4: Klantvragen worden volgens een vraaggerichte, transparante en
efficiënte lijn afgehandeld.

≈

Realiseren voorzieningen om informatie uit te wisselen met andere overheden
De voorbereidingen zijn getroffen, de daadwerkelijke oplevering was in 2014 nog niet gereed. Dit wordt
in 2015 gerealiseerd.

≈

Realiseren aansluiting op de Berichtenbox van MijnOverheid
Het vooronderzoek is afgerond en de aansluiting wordt voorbereid. Deze zal in 2015 gerealiseerd
worden.

√

Realiseren bezuinigingsvoorstellen op het gebied van dienstverlening
De afgesproken bezuinigingen zijn gerealiseerd: de openingstijden zijn aangepast, de
capaciteitsplanning is strakker en PIN Only is succesvol geïntroduceerd. De strakkere capaciteitsplanning
heeft af en toe wel langere wachttijden tot gevolg gehad.

√

Implementeren Business Case Drechtstedelijk KCC
De businesscase DKCC is in 2014 ontwikkeld en in besluitvorming gebracht. Met vertraging in de
besluitvorming is eind van 2014 een positief besluit gekomen op regionale samenwerking met 4
gemeenten. De implementatie vindt in 2015 plaats.
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Doelstelling 5: De Essenhof wordt door iedere bezoeker ervaren als een rustgevende
groene omgeving, waarin men zich welkom voelt om te herinneren en te gedenken.

√

Realiseren kostendekkende exploitatie Essenhof in de toekomst
Essenhof heeft in 2014 de regionale samenwerkingsmogelijkheden verkend en vier mogelijke
positioneringsscenario’s onderzocht en de gevolgen daarvan voor de marktpositie en exploitatie van de
Essenhof inzichtelijk gemaakt. We hebben opdracht gegeven het gekozen voorkeursscenario in 2015
nader uit te werken. Daarnaast wordt aan de raad een afboekingsvoorstel gedaan om vanaf 2015 de
kapitaallasten, en daarmee de begroting van de Essenhof, structureel te saneren.

√

Inzet voor behoud monumentaal erfgoed
In 2014 is de aanbesteding afgerond voor een ontwerpopdracht voor de herinrichting van 2
monumentale grafvelden.

Wat zeggen de cijfers?
Kengetal

0-waarde

Actuele
waarde

Streefwaarde
2014

1) Oordeel burgers over kwaliteit van de
gemeentelijke dienstverlening (Benchmark
Publiekszaken)

7,5 (2010)

7,9*(2014)

7,8
(gemiddelde
2006-2009)

2) Oordeel ondernemers over kwaliteit van de
gemeentelijke dienstverlening (Benchmark
Ondernemersklimaat)

6,6 (2010)

6,0**

6,8

* de meting over 2014 is een gemiddelde van 3 kanalen, volgens een nieuwe benchmarmethode. De representativiteit is nog
niet op ieder kanaal voldoende geborgd.
**uitkomst van peiling ondernemingsklimaat 2014 (van Ecorys) is een 6,0; door een andere vraagstelling is deze uitkomst niet
vergelijkbaar met de uitkomst van 2010.

Wat heeft het gekost?
In hoofdstuk 4 is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin leest u wat de belangrijkste
oorzaken zijn van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele begroting. In 4.4.3 is met de
programmarekening een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde baten en lasten op productniveau.
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2.16 Programma Bestuur en Samenwerking
Portefeuillehouders: P.H. Sleeking, J. Mos en A.A.M. Brok
Het vertrouwen van inwoners stijgt tegen de landelijke trend in
Het afnemende vertrouwen van inwoners in de politiek is de afgelopen jaren met enige regelmaat in het
nieuws. Ook was de opkomst tijdens de gemeenteraadsverkiezingen historisch laag. Juist tegen deze
achtergrond zijn we trots op de prestaties die we hebben bereikt. Het vertrouwen dat inwoners hebben in het
gemeentebestuur is (licht) gestegen en de opkomst bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen was ook licht
hoger dan in 2010. Deze prestaties zien we als een aanmoediging om door te gaan op de ingeslagen weg.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?
Doelstelling 1: vergroten van het vertrouwen tussen stadsbestuur en inwoners.

√

Betrekken van de stad bij belangrijke dossiers via een proces van dialoog en participatie
Via de Agenda voor de Stad zoeken we samen met maatschappelijke partners en inwoners naar
nieuwe vormen van samenspel. Dit doen we op zes domeinen. Op drie daarvan voorzien we een
meningspeiling bij bewoners. Specifiek gaat het om de domeinen openbare ruimte,
gebiedsontwikkeling en bibliotheek. In 2014 hebben we de voorbereidingen getroffen voor het
uitvoeren van deze meningspeilingen.
Intern hebben we in 2014 een training ontwikkeld op het gebied van overheidsparticipatie. De training
is inmiddels één keer gegeven.
Bewustzijn over dialoog en participatie is steeds breder aanwezig. De participatieambassadeurs
adviseren binnen de organisatie. Op verschillende plekken in de organisatie zijn initiatieven genomen,
zoals de rode loper, etalageprojecten en placemaking.

√

Doorontwikkelen en frequentere inzet raadpleging/draagvlakmeting
Op dit moment zijn in Dordrecht ongeveer 1.600 mensen lid van het bewonerspanel. In 2014 is het
bewonerspanel vier keer ingezet. Onderwerpen waren:

Energiebesparing en duurzame energie (regionaal).

Oordeel van inwoners over openbare ruimte in de buurt Stadspolder.

Mening over vuurwerk en over het wel/niet instellen van vuurwerkvrije zones.

Bekendheid met rampenbestrijding en communicatie daarover.
Gemiddeld lag de respons net boven de 60%.
De wijkwebsites hebben we enkele malen ingezet. Voorbeelden zijn de herinrichting van de
Museumstraat en omgeving en door bewoners gemaakte verkeersplannen voor de Indische buurt.

√

Gestalte geven aan de uitwerking businessplan RTV Dordrecht
In 2014 heeft RTV Dordrecht haar financiële doelstellingen gehaald. Door het verhogen van de
commerciële inkomsten is sprake van een sluitende begroting in meerjarig perspectief. Als gevolg
hiervan hebben we een lening van ongeveer € 220.000 kwijtgescholden. Deze lening is verstrekt in
2005.
Ook heeft de samenwerking met andere organisaties (iDordt, Da Vinci, RTV Rijnmond) vorm gekregen.

≈

Aandachtspunt is dat nieuwe programma’s van RTV Dordrecht niet aanslaan. Dit blijkt uit kijk- en
luisteronderzoek dat Onderzoekcentrum Drechtsteden eind 2014 heeft uitgevoerd. Dit aandachtspunt
wordt meegenomen in de bezinning op de toekomst van de lokale omroep via Agenda voor de Stad.

Doelstelling 2: continueren en vergroten van de invloed op besluitvormingsprocessen
van andere overheden (provincie, Rijk, EU), door voortzetten en waar mogelijk
intensiveren van bestuurlijke en ambtelijke (regionale en bovenregionale) allianties,
om daarmee tot efficiënte en effectieve beleidsafstemming en uitvoering te komen.

√
√

Uitwerken voorstellen toekomstperspectief Drechtsteden
Zie paragraaf 3.5 Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering.
Continueren inzet op de Public Affairs Management- en Lobbyactiviteiten
We hebben de belangen van Dordrecht en de Drechsteden behartigd door activiteiten op het vlak van
Public Affairs. In het sociaal domein lag de nadruk op het hernieuwen en verstevigen van ons reguliere
netwerkmanagement. Met name de G32 en de VNG waren belangrijk.
In 2014 hebben we ons gefocust op de dossiers Basisvoorzieningen & Zorg, Werk en Inkomen,
Participatiewet en Wonen, Zorg en Welzijn. Op het dossier Wonen namen we bijvoorbeeld deel aan de
lobby voor verbetering van landelijk beleid- en regelgeving op het gebied van wonen en corporaties.
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Op ruimtelijk-economisch gebied is het afgelopen jaar een actieve lobby gevoerd voor het behoud van
de intercityverbinding en de afslag N217 voor ontsluiting van Dordtse Kil IV (zie programmakaart
Verkeer en Vervoer). Daarnaast is er een stevige basis gelegd voor de regionale lobby-dossiers op
ruimtelijk-economisch gebied. Zodra de contouren van het regionaal meerjarenplan duidelijk werden,
zijn 5 speerpunten voor Public Affairs vastgesteld inclusief een concreet plan voor een regionale
aanpak van Public Affairs en Lobby.
In 2014 waren de 5 speerpunten:

bereikbaarheid in relatie tot de snelwegen;

bereikbaarheid in relatie tot de kwaliteit van de spoorverbindingen;

waterveiligheid in relatie tot het Deltaprogramma;

externe Veiligheid op het spoor en

maritieme economie.

Wat zeggen de cijfers?
Kengetal

0-waarde

Actuele
waarde

Streefwaarde
2014

1.1) Vertrouwen inwoners in de gemeente (Monitor
Communicatie en Bestuur (OCD)

69% (2009)

70% (2013)

76%

1.2) Oordeel inwoners over stadsbestuur (Monitor
Communicatie en Bestuur (OCD)

6,4 (2009)

6,5 (2013)

6,7

1.3) Oordeel inwoners over betrokkenheid bij de
totstandkoming van gemeentelijke plannen
(Waarstaatjegemeente.nl/Omnibusonderzoek
Dordrecht (OCD)

5,6 (2011)

5,6 (2013)

> 6,1
(we streven naar
een waarde
boven het
landelijk
gemiddelde; in
2011 een 6,1).

Wat heeft het gekost?
In hoofdstuk 4 is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin leest u wat de belangrijkste
oorzaken zijn van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele begroting. In 4.4.3 is met de
programmarekening een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde baten en lasten op productniveau.
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2.17 Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Portefeuillehouders: J. Mos en P.H. Sleeking
Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten zonder vooraf bepaald bestedingsdoel die de gemeente vrij kan
besteden. Het gaat naast de uitkering uit het gemeentefonds om gemeentebelastingen, dividend uit
deelnemingen, erfpacht, rente en overige dekkingsmiddelen.
Financiële strategie
In 2014 hebben wij vastgehouden aan een financieel beleid dat uitgaat van een weerstandsvermogen dat op
korte termijn groot genoeg is om risico’s op te vangen. Het beleid is gebaseerd op een meerjarenperspectief
waar uitgaven en ontvangsten duurzaam in evenwicht zijn. Dit beleid wordt concreet vormgegeven vanuit onze
financiële strategie. Die strategie kenmerken we als ‘reëel en realistisch begroten’.
Een sluitend meerjarenperspectief
Bij de Begroting 2014 zijn we gekomen tot een sluitend meerjarenperspectief. Dit hebben we gedaan door:

scherper te begroten.

resterende bezuinigingsmaatregelen uit pakket B en C in te zetten.

een aanvullende taakstelling op de ambtelijke begroting.
In dit meerjarenperspectief was bovendien ruimte gecreëerd om de negatieve effecten van de
septembercirculaire 2013 voor het jaar 2014 op te vangen.
Realisatie van nieuwe bezuinigingen
Met de bezuinigings- en efficiencyrondes uit het recente verleden, zoals de Brede Doorlichting en de pakketten
uit de begrotingen 2012 t/m 2014, wordt het steeds moeilijker om relatief eenvoudige ombuigingen te
realiseren. Dit betekent dat nieuwe bezuinigingsopgaven lastiger worden omdat ze meer inhoudelijke
beleidskeuzes vragen en daardoor meer doorzettingsvermogen vergen. Het betekent ook dat het in
toenemende mate noodzakelijk en ook logisch is dat de bezuinigingsopgaven (deels) doorgelegd worden bij
onze verbonden partijen, hetgeen een eigen bijkomende dynamiek en complexiteit kent.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?
Doelstelling 1: De meerjarenbegroting is structureel sluitend met een gezonde
reservepositie en een adequaat weerstandsvermogen.

√

Realiseren structureel sluitende meerjarenbegroting
In de Begroting 2014 zijn inhoudelijke bezuinigingen (pakket A en deel pakket B en C) en technische
bezuinigingen verwerkt om tot een sluitend meerjarenperspectief te komen.
Het begrote rekeningresultaat over 2014 na vaststelling van de Bestuursrapportage 2014 bedroeg
€ 1,13 miljoen positief. Op basis van het raadsvoorstel ‘Actualisatie Begroting 2014’ werd het begrote
rekeningresultaat € 4,39 miljoen positiever en kwam uit op € 5,52 miljoen positief.
Bij de huidige jaarrekening over 2014 komt het definitieve jaarrekeningresultaat (na
budgetoverhevelingen) uit op € 8,1 miljoen positief.

√

Zorgdragen voor een adequaat weerstandsvermogen in relatie tot de aanwezige risico’s
Met het uitkomen van de ratio op 1,8 voldoen we ruimschoots aan de norm. Er is op peildatum 31
december 2014 een surplus van 0,8 bovenop de norm van 1,0.
Bij de begrotingsbehandeling in november 2014 hebben wij u gevraagd een deel van het voorziene
surplus beschikbaar te stellen voor incidentele intensiveringen en ter incidentele opvang van het tekort
in de jaarschijven 2015 en 2016. We hebben aangegeven dat er na verwerking van deze
onttrekkingen, alsnog een ratio resteert die voldoet aan de door de raad vastgestelde norm van 1,0.
Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf 3.2 Weerstandsvermogen en
risicobeheersing.

Doelstelling 2: Gemeentelijke belastingen in verhouding tot het aanwezige
voorzieningenniveau in de stad.

√

Aanpassing gemeentelijke belastingen beperken tot autonome ontwikkelingen
De gemeentelijke belastingen (OZB, precario- en hondenbelasting) 2014 zijn geïndexeerd met de
inflatiecijfers (inclusief correctie voorgaande jaren) van 3,25% conform Kadernota 2014.
De lokale Dordtse woonlasten behoren nog steeds tot de relatief lagere lasten, zowel in vergelijking
met de andere Drechtsteden als in vergelijking met de 100.000+ gemeenten.
Voor een verdere toelichting omtrent de gemeentelijke belastingen wordt verwezen naar paragraaf 3.1
Lokale heffingen.

Jaarstukken 2014

76

√

Aanpassing gemeentelijke belastingen i.r.t. aanwezige (toekomstige) voorzieningen
In de Bestuursrapportage 2014 en de Kaderbrief 2015 zijn de maatstaven waarop onze OZBopbrengsten zijn gebaseerd geactualiseerd. Zo zijn aanvullende OZB-inkomsten van
areaaluitbreidingen uit het verleden (bijvoorbeeld Leerpark en Gezondheidspark) begroot.

Foto: Bas Faro

Wat heeft het gekost?
In hoofdstuk 4 is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin leest u wat de belangrijkste
oorzaken zijn van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele begroting. In 4.4.3 is met de
programmarekening een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde baten en lasten op productniveau.
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3. Paragrafen
In de paragrafen worden de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot de beheersmatige aspecten. De
paragrafen beogen – steeds vanuit een ander perspectief – een vergroting van het inzicht in de financiële
positie en geven een dwarsdoorsnede van de begroting.
Achtereenvolgens komen de volgende paragrafen aan bod:
3.1 Lokale heffingen
3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3.3 Onderhoud kapitaalgoederen
3.4 Financiering
3.5 Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering
3.6 Verbonden partijen
3.7 Grondbeleid
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3.1 Lokale heffingen
3.1.1 Inleiding
Het gemeentelijk kader om de lokale heffingen vorm te geven en uit te voeren bestaat uit de Nota Lokale
Heffingen, de p&c-documenten en de belasting- of tariefsverordeningen. De Nota is meerjarig en
richtinggevend van karakter en heeft, naast het verstrekken van een overzicht en stand van zaken van het
totaal aan gemeentelijke heffingen, als doel het formaliseren van de huidige praktijk rondom het gemeentelijke
heffingenpakket. De p&c-documenten en de tariefsverordeningen betreffen altijd een jaarschijf.

3.1.2 Ontwikkelingen en rijksbeleid
Uitbreiding gemeentelijk belastinggebied
Nederland had in 2010 met 7,5% het laagste aandeel decentrale belastingen van de OESO-landen, die
gemiddeld op 37% zaten (gebruiksheffingen niet meegeteld). Bij de grotere rol die gemeenten na de drie
decentralisaties spelen, past meer ruimte om zelf belastingen te heffen, zo stelt het Kabinet. Een verruiming
van het decentrale belastinggebied komt ook tegemoet aan een reeks van aanbevelingen op dit terrein door
bijvoorbeeld de Commissie Eenhoorn, de Organisatie voor Economische Samenwerking en het Centraal Plan
Bureau. Wanneer gemeenten meer eigen inkomsten hebben is een lagere uitkering uit het gemeentefonds
mogelijk. Hierdoor krijgt het Rijk ruimte om de belasting op arbeid verder te verlagen. Het kabinet zoekt naar
een model met een evenwichtige verdeling van de lasten en een geloofwaardige, democratische verankering
van gemeentelijk kostenbewustzijn. De minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris van Financiën
hebben in september 2014 aangegeven te gaan onderzoeken of en hoe een verruiming van zo'n gemeentelijk
belastinggebied vorm en draagvlak zou kunnen krijgen.

3.1.3 Gemeentelijke belastingopbrengsten
1

In 2014 is 16% van alle inkomsten afkomstig uit lokale heffingen, waarvan ruim een derde ongebonden
inkomsten zijn. Deze vormen daarmee een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. Wij merken op dat de
verschillen tussen 2013 en 2014 geen indicatie geven van de stijging of daling van de tarieven, maar van de
totale opbrengst. Factoren zoals ontwikkelingen in de WOZ-waarde en areaaluitbreiding spelen hierbij een rol.
B edragen x €1.000

Gebonden heffingen
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
Lijkbezorgingsrechten
Leges omgevingsvergunning
Leges
Parkeerbelastingen
Marktgeld
Bedrijven Investeringzones
Havengelden
Subtotaal gebonden heffingen
TOTAAL

Begroting 2014
na wijziging

Rekening
2014

Resultaat
2014

100%

90%
7.415
5.307
10.823
23.545
578
132
24.255

6.702
4.653
11.032
22.387
608
166
23.161

7.139
5.169
11.158
23.466
588
223
24.277

437
516
126
1.079
-20
57
1.116

80%

Aandeel per heffiingssoort

Heffingsoort
Algemene dekkingsmiddelen
(ongebonden heffingen)
Ozb eigenaren niet-woningen
Ozb gebruikers niet woningen
Ozb eigenaren woningen
Subtotaal ozb
Hondenbelasting
Precariobelasting
Subtotaal ongebonden heffingen

Rekening
2013

70%
60%

50%
12.845
10.226
2.438
1.671
2.193
8.358
183
19
798
38.731
62.986

13.324
10.732
2.394
700
2.295
9.216
228
24
540
39.453
62.614

13.344
10.477
2.571
838
2.360
8.860
242
31
1.051 ¹
39.774
64.051

20
-255
177
138
65
-356
14
7
511
321
1.437

40%

30%
20%
10%
0%

¹ Inclusief havengelden van binnenvaartschepen in de Zeehaven die via het Do rdtse havengeldsysteem zijn geind. Op basis van de
o vereenko mst met het Havenbedijf Ro tterdam zijn die gelden aan hen o vergedragen.
1

Bestaat uit zowel de publiekrechtelijke parkeerbelastingen als de langs de privaatrechtelijke weg geregelde parkeergelden.
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3.1.4 Woonlasten (lokale lastendruk)
Tot de woonlasten worden de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing gerekend. De woonlasten vormen
het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen en daarmee grotendeels de lokale
lastendruk. In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de woonlasten weergegeven, waaruit blijkt dat de
woonlasten in Dordrecht in 2014 met 3,5% zijn gestegen. Op het terrein van de lokale lasten voert Dordrecht
een terughoudend tarievenbeleid zoals neergelegd in de Nota Lokale Heffingen. Dit kwam in 2014 tot uiting
door de tarieven OZB en afvalstoffenheffing met slechts de inflatie te indexeren. De rioolheffing is
overeenkomstig het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) geïndexeerd met 4%.
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Bij de berekening van de woonlasten is uitgegaan van een eigen woning die wordt bewoond door een gezin. De
gemiddelde woningwaarde is de basis voor de berekening van de aanslag OZB. Deze waarde is berekend naar
de peildatum 1 januari van het voorgaande jaar, de WOZ-waarden 2014 zijn dus berekend naar de
waardepeildatum van 1 januari 2013. Voorheen werd in de paragraaf Lokale Heffingen in zowel de begroting als
de jaarstukken de gemiddelde WOZ-waarde overgenomen uit de Atlas van de lokale lasten van het Centrum
voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). Vanwege veroudering van deze gegevens
is de berekening vanaf heden gebaseerd op de geactualiseerde gegevens uit de WOZ-administratie.
Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
Om onevenredige stijging van de collectieve lastendruk te voorkomen heeft het Rijk een beperking ingesteld op
de stijging van de OZB-tarieven: de macronorm. Deze norm houdt in dat de opbrengst van de OZB van alle
gemeenten samen niet meer mag stijgen dan de reële trendmatige groei van het bruto binnenlands product
plus de prijsontwikkeling. De macronorm ligt niet vast in wetgeving maar is een bestuurlijke afspraak tussen
het Rijk en gemeenten. Bij overschrijding van de norm kan het Rijk bijsturen via de algemene uitkering. Het
Rijk koos er echter voor de overschrijding op de macronorm 2013 te verrekenen met de macronorm 2014,
zoals het Rijk dat ook een jaar eerder had gedaan door de overschrijding 2012 in mindering te brengen op de
macronorm 2013. De macronorm voor 2014 werd daarmee op 2,45% vastgesteld. De totale overschrijding van
€ 11 miljoen van de macronorm 2014 is overigens niet in mindering gebracht op de macronorm 2015. De
indexering op de Dordtse OZB-tarieven voor 2015 blijft met 1% ruim onder de vastgestelde macronorm 2015
van 3%.
De systematiek van de macronorm staat
momenteel ter discussie. In het
Bestuurlijk Overleg Financiële
Verhoudingen (Bofv) van 10 september
2014 is de rapportage ‘Evaluatie
systematiek macronorm onroerende
zaakbelasting’ vastgesteld, waarin
geconcludeerd wordt dat de macronorm
geen effectief beheersings-instrument is
gebleken. In het rapport worden een
aantal alternatieven voor de norm
geschetst, maar het kabinet vindt deze
onvoldoende uitgewerkt om najaar 2014
te besluiten tot het afschaffen van de
norm. Zoals reeds opgenomen in de
Begroting 2015 wordt de macronorm OZB
in 2015 nog gehandhaafd als instrument.
Het kabinet is voornemens voor 2016 en
verder samen met de VNG te komen tot
een woonlastennorm in het voorjaar
2015.
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heffingsgrondslag is de waarde van de onroerende zaak. Deze wordt vastgesteld volgens de regels van de Wet
waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Voor 2014 gelden de WOZ-waarden met als waardepeildatum 1
januari 2013. Sinds 2009 wordt de OZB berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak.
Bij de Kadernota 2014 is besloten een inflatiecorrectie van 3,25% toe te passen op de OZB-tarieven 2014. Om
de OZB-opbrengsten 2014 ten aanzien van het bestaande areaal ten opzichte van 2013 daadwerkelijk met
3,25% te laten stijgen zijn de tarieven 2014 gecorrigeerd met de waardeontwikkelingpercentages: -7% voor de
categorie “woningen eigendom” en voor de categorieën “niet woningen eigendom” en “niet woningen gebruik” 5%.
Afvalstoffenheffing
De tarieven 2014 zijn conform de Kadernota 2014 gestegen met 3,25%.
Rioolheffing
De tariefsaanpassing voor 2014 van 4% voor de rioolheffing is gebaseerd op het meerjarenperspectief van de
rioolexploitatie, conform het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw
Gemeentelijk rioleringsplan dat naar verwachting in 2016 in werking zal treden.

3.1.5 Vergelijking woonlasten 2014
Om tegemoet te komen aan de maatschappelijke behoefte aan informatie presenteert het COELO jaarlijks een
overzicht van de kerngegevens van lokale belastingen. Dordrecht scoort laag op woonlasten: we bezetten de 8e
plek in een vergelijking tussen de 35 grote gemeenten wat betekent dat in 27 grote gemeenten de lokale lasten
hoger liggen dan in Dordrecht. In de Drechtsteden zijn enkel de woonlasten in Sliedrecht lager en van de 5
referentiegemeenten Breda, Delft, Haarlem, Leiden en Alkmaar laten we de eerste 4 achter ons, wat inhoudt
dat de woonlasten er hoger zijn dan in Dordrecht.
Voor een uitgebreide vergelijking van de woonlasten 2014 met grote gemeente, met gemeente van
vergelijkbare omvang en met de Drechtsteden verwijzen we u naar de paragraaf Lokale Heffingen in de
Begroting 2015.

3.1.6 Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
Als een belastingplichtige als gevolg van financiële omstandigheden niet in staat is een belastingaanslag geheel
of gedeeltelijk te betalen, kan gehele of gedeeltelijke kwijtschelding worden verleend. Onze gemeente hanteert
de zogeheten 100%-norm, wat betekent dat inwoners met een inkomen op bijstandsniveau in beginsel voor
kwijtschelding in aanmerking komen. Naast een inkomenstoets vindt ook een vermogenstoets plaats. Vanaf
2010 wordt gebruik gemaakt van de voortoets via het Landelijk Inlichtingenbureau voor het verlenen van
geautomatiseerde kwijtschelding met als doel verlaging van de administratieve lasten voor de burgers en
verkorting van de afhandeltermijnen. Er zijn in 2014 2.391 kwijtscheldingsverzoeken binnengekomen. Vorig
jaar was het aantal ingediende verzoeken in dezelfde periode 2.573. Via 3.938 geautomatiseerde
kwijtscheldingen is in 2014 ongeveer € 1.283.000 kwijtgescholden. Het aantal op geautomatiseerde wijze
verleende kwijtscheldingen is wederom gestegen door de betere mogelijkheden die er zijn om via het
inlichtingenbureau geautomatiseerd vast te stellen welke belastingschuldigen voor kwijtschelding in aanmerking
komen en als gevolg van de verslechterde financiële situatie van veel belastingschuldigen.
Gemeenten mogen zelf bepalen voor welke belastingen kwijtschelding wordt verleend. In Dordrecht kan
kwijtschelding worden gevraagd voor: onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing
gebruikers/eigendom, leges huisvestingsvergunning en leges urgentieverklaring. Vanaf 1 januari 2014 maakt
de mogelijkheid om kwijtschelding te verlenen voor hondenbelasting geen deel meer uit van de
Kwijtscheldingsverordening.
2

B edragen x €1.000
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Kwijtschelding voor hondenbelasting is met ingang van 1 januari 2014 niet meer mogelijk.
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Wanneer de economie krimpt, neemt het percentage van mensen die in de financiële problemen komen toe.
Vanaf 2010 zien we dit in het verloop van de kwijtscheldingen want ieder jaar loopt het totaalbedrag dat
kwijtgescholden op. Van 2010 tot en met 2014 gaat het om een gemiddelde toename van € 114.000 per jaar.
We verwijzen u naar de verschillenanalyses binnen de programma’s Leefbaarheid en Stedelijk Beheer
(paragraaf 4.6) en Milieu en Duurzaamheid (paragraaf 4.10) voor een toelichting op de financiële effecten van
de toename van kwijtschelding op respectievelijk de exploitaties riolen en afvalstoffen.
We voeren een zeer actief beleid op het gebied van invordering, door tijdig te herinneren en aanmaningen te
versturen en, waar nodig, over te gaan tot dwanginvordering. Desondanks blijken deze inspanningen in
sommige gevallen ontoereikend en rest niets anders dan, nadat alle invorderingsmogelijkheden zijn benut, deze
posten wegens oninbaarheid af te boeken. In de meeste gevallen is de oorzaak gelegen in faillissementen,
onbekende adressen van belastingplichtigen of doordat er een schuldsaneringstraject loopt. Het actief inzetten
op het voorkomen van oninbare belastingen is reeds twee jaar succesvol gebleken. Waar er vanaf 2010 tot en
met 2012 nog sprake is van een sterke toename van het percentage oninbare belastingschulden, namelijk van
0,4 % via 0,65% in 2011 naar 1,54%, daalt deze in 2013 naar 1,11% om in 2014 nog verder te dalen naar
0,79%.

3.1.7 Overige lokale heffingen
Jaarlijks worden de tarieven van de lokale heffingen door de raad bij de kadernota vastgesteld voor het
komende begrotingsjaar en verwerkt in de tariefsverordeningen.
Bedrijven InvesteringsZones (BIZ)
Dordrecht kent met ingang van 2012 een BIZ-heffing voor
het bedrijventerrein Louter Bloemen. De heffing en de
tariefstelling zijn voor de duur van 5 jaar vastgesteld en de
tariefstelling is ingericht in tariefklassen gebaseerd op de
WOZ-waarde. Met het bestuur van de BIZ - Louter Bloemen
zijn gesprekken gaande over uitbreiding van het
activiteitenplan die op termijn tot aanpassing van de BIZbijdragen zou kunnen leiden. In het verslagjaar is de
wettelijke basis voor de BIZ-heffing (de experimentenwet
BIZ) ook voor de lange termijn geborgd in de vorm van een
definitieve wet BIZ die per 1 januari 2015 in werking is
getreden.

Heffing 2014
Hondenbelasting
Precariobelasting
Lijkbezorgingsrechten
Leges omgevingsvergunning
Leges
Parkeerbelastingen
Marktgeld
Bedrijven InvesteringsZones
Havengelden

Indexatie
3,25%
3,25%
gem. 3%
3,25%
3%
gem. 1,1%
3,25%
3%
3,25%

Lijkbezorgingsrechten
De Essenhof heeft een gesloten exploitatie, wat wil zeggen dat alle lasten gedekt worden uit de
(rechten)opbrengsten. Hierbij wordt gestreefd naar volledige kostendekkendheid. Dit betekent dat verhoging
van kosten verdisconteerd worden in de heffing op de lijkbezorgingsrechten en hiermee een budgettair neutraal
effect hebben op de gemeentelijke begroting. Conform de raadsinformatiebrief “Masterplan Essenhof” worden
de tarieven jaarlijks met een gemiddelde van 3% verhoogd, tenzij bijzondere omstandigheden een andere
verhoging noodzakelijk maken. Een en ander wordt altijd afgewogen op basis van een tarievenvergelijking
(benchmarking) teneinde de marktpositie van de Essenhof te bewaken. De raad heeft in november 2014 de
Heffingsverordening Essenhof voor 2015 vastgesteld. Hierbij zijn ook nieuwe tarieven geïntroduceerd teneinde
de dienstverlening, en daarmee de mate van kostendekkendheid, te verhogen.
Precariobelasting
Het Rijk onderzoekt sinds enkele jaren de wenselijkheid van het heffen van precario op kabels en leidingen van
nutsbedrijven. Vooralsnog is er nog geen zicht op besluitvorming hierover. Met het vaststellen van de Begroting
2015 inclusief intensiveringsvoorstellen op 11 november 2014 is besloten om met ingang 2016 in Dordrecht
precario op kabels en leidingen te gaan heffen.
Havengelden
In 2014 zijn de Zeehavengelden geheven door het Havenbedrijf Rotterdam (HbR), we ontvangen jaarlijks een
bij overeenkomst vastgelegd bedrag voor van HbR. De binnenhavengelden in de overige havens van Dordrecht
zijn geheven op basis van de Gemeentewet en de Binnenhavengeldverordening. Met ingang van 2015 wordt
ook alle binnenhavengeld van Dordrecht geheven door Havenbedrijf Rotterdam en komt de Verordening
Binnenhavengeld te vervallen. Er vindt jaarlijks afdracht aan Dordrecht plaats op basis van een
Samenwerkingsovereenkomst Binnenhavengeld.
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3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3.2.1 Inleiding
Als gemeente ontwikkelen we activiteiten waar in bepaalde gevallen risico’s aan verbonden zijn. Ook worden we
soms geconfronteerd met autonome ontwikkelingen die gepaard gaan met risico’s. Deze risico’s kunnen van
juridische, financiële, maatschappelijke of inhoudelijke aard zijn. Belangrijk onderdeel van
managementverantwoordelijkheid is daarom het risicomanagement. In de afgelopen jaren is de aandacht voor
risicomanagement nadrukkelijk toegenomen. Dat heeft verschillende oorzaken: een steeds krapper wordende
financiële positie door de crisis en rijksbezuinigingen enerzijds en een oplopend risicoprofiel vanuit de
decentralisaties en grondexploitaties anderzijds.
In deze paragraaf geven wij informatie over het risicomanagement in onze gemeente. Daarmee geven we
inzicht in de omvang van het risicoprofiel en de grootste risico’s met de daarbij behorende beheersmaatregelen.
De paragraaf laat zien hoe het weerstandsvermogen en de daarbij behorende ratio zich ontwikkelen. Deze
paragraaf is zeker niet de enige plek in de jaarstukken waar het over risicomanagement gaat. Bij de
verschillende beleidsterreinen (programma’s) en bedrijfsvoeringsprocessen (paragrafen) worden specifieke
risico’s en maatregelen genoemd.
Risicomanagement in de planning & controlcyclus
In de loop van het jaar worden zowel managementrapportages (intern) als een bestuursrapportage (extern)
opgesteld om risico’s op beleid en financiën bij te sturen en waar nodig ook bijstellingen te doen. Bij de
afsluiting van het jaar wordt in de jaarstukken verantwoording afgelegd over onder andere ontwikkelingen en
maatregelen van risicomanagement en de gevolgen ervan voor het weerstandsvermogen. Indien er tussentijds
verstoringen zijn die van grote invloed zijn op de uitvoering van de gemeentelijke maatschappelijke opdracht,
dan is er een actieve meldingsplicht van het college aan de raad. Zo is risicomanagement verankerd in ons
proces van bestuurlijke beleidsvorming en verantwoording.
Beleid voor risicomanagement
Het beleid van de gemeente Dordrecht is gericht op een actieve beheersing van risico’s. Door het periodiek
uitvoeren van risicoanalyses worden risico’s en beheersmaatregelen niet op een willekeurige, maar op een
gestructureerde wijze geïnventariseerd. Hierdoor ontstaat een completer en betrouwbaar beeld van de risico’s.
De kans dat risico’s over het hoofd worden gezien wordt hiermee gereduceerd. Wij zijn van mening dat we op
het terrein van risicomanagement:

een uitgewerkt risicomanagementbeleid hebben dat bestaat uit afspraken over sturing en verantwoording
betreffende de belangrijkste risico’s,

en daardoor een relatief compleet risicoprofiel kennen waarin de belangrijkste risico’s zijn opgenomen, en
waarmee de benodigde omvang van het weerstandsvermogen op een robuuste wijze wordt bepaald.
Aan de bepaling van de risicopositie en de weerstandscapaciteit liggen beleidsmatige uitgangspunten ten
grondslag. Deze zijn verwoord in de Nota risicobeheersing en weerstandsvermogen die de raad op 26 maart
2013 heeft vastgesteld. De hierin opgenomen doelstellingen voor risicomanagement zijn:
1. Inzicht krijgen in de strategische risico’s die de gemeente Dordrecht loopt en daarmee het risicobewustzijn
te stimuleren.
2. Vermindering van het negatieve effect van risico’s op het bestaande beleid en de kwaliteit van de
bestaande voorzieningen.
3. Optimaliseren van interne beheersing als onderdeel van integraal management.
4. Onderbouwing berekening weerstandsvermogen gerelateerd aan de afgesproken norm van ten minste 1,0.
In de nota zijn de uitgangspunten voor risicomanagement en risicobeheersing, alsmede de diverse
gemeentelijke interne rollen en de afbakening en definiëring van de diverse risicobegrippen opgenomen.

3.2.2 Risico’s
Op basis van een periodieke risico-inventarisatie krijgen we inzicht in de aard en omvang van het risicoprofiel.
Wij definiëren een risico als de kans op een niet te voorspellen gebeurtenis dat een effect (nadelig of positief)
kan hebben op de organisatie, de doelen die zijn gesteld of de financiële (meerjaren)positie van de gemeente
Dordrecht. Risico’s met financiële effecten worden meegenomen bij de bepaling van de benodigde
weerstandscapaciteit.
Ter voorbereiding op de jaarafsluiting voeren we een uitgebreide risico-inventarisatie uit. Hiertoe actualiseren
de sectoren en bedrijven hun huidige risicoprofiel, worden de risico’s voorzien van een eigenaar en vindt
bespreking ervan plaats binnen de managementteams. Daarnaast maakten we voor de begroting een
soortgelijke inventarisatie maar dan per september 2014.
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Bewustwording van risico’s is een belangrijke stap in het beheersen van risico’s. Daarom is het van belang
regelmatig stil te staan bij de risico’s die het bereiken van de doelstellingen in de weg staan en het gesprek
hierover te organiseren. Met name de cultuur rondom het beheersen en sturen op risico’s heeft in 2014 extra
aandacht gehad.
De risico’s zijn geïnventariseerd met de volgende uitgangspunten:

risico’s met een structureel gevolg worden opgenomen met een impact van maximaal 3 keer het jaarlijkse
gevolg. Wij gaan ervan uit dat er in een termijn van circa 3 jaar een structurele voorziening in de begroting
is gevonden voor structurele risico’s;

de gemeente Dordrecht maakt onderscheid in risico’s voor de Stad en risico’s bij het Grondbedrijf
(grondexploitatieprojecten). Alhoewel voor beide entiteiten een eigen risicoprofiel en weerstandsratio kan
worden bepaald, gaat het uiteindelijk om de gezamenlijke weerstandsratio voor de gemeente als geheel;

de risico’s van de Grote Projecten zijn in Naris opgenomen en worden verder verantwoord op de
projectbladen.
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste risico’s van de gemeente Dordrecht (exclusief Grondbedrijf) ten
tijde van het opstellen van de Jaarstukken 2014 weergegeven. Deze volgt op het laatste actuele overzicht uit
de Begroting 2015.
Nieuw in de lijst zijn de risico’s bij de Westelijke Dordtse Oever (WDO), Nieuwe Dordtse Biesbosch (NDB) en
BTW-regime Sportaccomodaties. Deze risico’s waren bij het actualiseren van het vorige risicoprofiel nog in
bespreking met de raad of onvoldoende aanwezig om opgenomen te worden in het risicoprofiel. De overige
risico’s in de lijst zijn inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de stand bij Begroting 2015.
Ten aanzien van de risico’s WDO geldt dat deze, voordat de raad hierover op 23 september 2014 besloot
(raadsbesluit 1260913), voornamelijk betrekking hadden op de grondposities. Om die reden werden deze
risico’s verantwoord binnen het risicoprofiel van het grondbedrijf. Nu positief besloten is op programmaniveau is
er voor gekozen om de risico’s op stadsniveau te presenteren. De businesscase WDO is namelijk een
programma van een groot aantal maatregelen waar de grondexploitaties in het gebied onderdeel van uit
maken.
De grote risico's van het Grondbedrijf worden gevormd door de algemene risico's als gevolg van
schommelingen in de economische groeiverwachting en risico's als gevolg van de kans op lagere
grondopbrengsten en renteverliezen door vertraging. Deze worden niet hier maar in paragraaf 3.7 Grondbeleid
nader toegelicht.
De tabel hieronder geeft een nadere uitleg van de risicogebeurtenissen en de beheersing ervan.
Lijst grootste risico’s Stad
Westelijke Dordtse Oever
Risico voor afwijkingen in kosten, opbrengsten, uitgeefbaar gebied, programma en looptijd.
Op 23 september 2014 heeft de raad met raadsbesluit 1260913 ingestemd met de ontwikkeling van Dordtse Kil IV, de
uitvoering van een achttal maatregelen binnen de WDO en het bijbehorende (gewogen) risicoprofiel van € 8,7 mln. De risico’s
behorend bij dit profiel zijn eerder opgenomen in de geheime financiële bijlage, dossiernummer 1324138.
Met de ondertekening van de realisatieovereenkomst voor de infrastructuur met Rijkswaterstaat, is er nog een aantal risico’s
aan dit profiel toegevoegd waardoor het gewogen risicoprofiel voor de WDO met € 1,3 mln. is toegenomen tot € 10 miljoen.
Beheersing
De projectorganisatie “Westelijke Dordtse Oever” is er qua capaciteit en bemensing op ingericht om te kunnen sturen op
planning, kwaliteit, financiën en risico’s. Twee keer per jaar worden de risico’s geïnventariseerd, geanalyseerd en
geactualiseerd. Binnen diverse overlegvormen wordt bepaald welke actie op welk moment gewenst is en wordt via de
stuurgroep afgestemd met de portefeuillehouder.
Decentralisaties
Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor een groot aantal nieuwe taken op het gebied van Jeugdzorg, Ouderenzorg
en Participatie. Deze taken zijn met forse kortingen door het Rijk overgeheveld. Het uitgangspunt is dat we deze taken gaan
uitvoeren voor de middelen die we van het Rijk ontvangen. Het is echter zeer moeilijk in te schatten of dit budgettaire
uitgangspunt in de praktijk stand kan houden. Op basis van regionale risico-inschattingen nemen we het Dordtse aandeel
hierin als risico in Naris op.
Beheersing
De verschillende regionale service-organisaties zullen gemeenten maandelijks voorzien van inhoudelijke en financiële
voortgangsrapportages, waardoor uitputting van budgetten goed te volgen is. Bij dreigende overschrijdingen zullen bestuurlijke
keuzes worden voorgelegd, waarbij de wenselijkheid van bijvoorbeeld het ontstaan van wachtlijsten een afweging kan zijn.
Financiële positie GR dG&J
GR dG&J heeft door financiële problematiek en de nullijn op inwonerbijdragen haar reservepositie zien afnemen. Hierdoor heeft
zij geen weerstandsvermogen om de structurele knelpunten ad € 3.451.000 en risico’s op te vangen. De GR dG&J heeft in
februari 2015 een dekkingsplan met (bezuinigings-) maatregelen ter zienswijze aangeboden, waardoor de structurele
knelpunten opgelost kunnen worden. Dit dekkingsplan heeft ook zijn weerslag op het financieel meerjarenperspectief van de
gemeente Dordrecht. Omdat de exacte gevolgen hiervan nog niet bekend zijn, hebben we de verwachte extra (inwoner-)
bijdrage “vertaald” in onze risicoparagraaf. Daarnaast zijn andere factoren, die de financiën van GR dG&J (en daardoor het
risicoprofiel van de gemeente Dordrecht) beïnvloeden. Zo is medio 2012 de jeugdgezondheidszorg, die verspreid was over de
GGD en thuiszorgorganisaties, ondergebracht bij het consortium van Rivas en Careyn. Voorgaande ging gepaard met
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Lijst grootste risico’s Stad
frictiekosten voor de GGD. Als het saneringsplan onvoldoende effect heeft, loopt de gemeente Dordrecht het risico op een
bijdrage in de frictiekosten. Ook houden wij in ons risicoprofiel rekening met eventueel naijlende kosten voor de implementatie
van het digitale dossier jeugdgezondheidszorg.
Beheersing
 GR dGJ heeft extra maatregelen getroffen qua bedrijfsvoering incluis herijking financiële functie.
 GR dG&J heeft een saneringsplan ter dekking van de frictiekosten door de uitgeplaatste jeugdgezondheidszorg opgesteld
om de kosten (van de GGD) te verlagen en de opbrengsten te verhogen. Zo worden de frictiekosten in de periode 2012 2015 (deels) gedekt uit de doelmatigheidswinst op de uitbestede jeugdgezondheidszorg, vrijvallende middelen van de
voormalige regiostaf en een financiële tegemoetkoming van het consortium.
 GR dG&J heeft het contractmanagement op de jeugdgezondheidszorg ingericht en daarmee de (financiële) sturing op het
consortium. Ook heeft GR dG&J met het consortium verkennend gesproken over een –op onderdelen- herzien
verdeelmodel van taken/financiën tussen beide organisaties.
 De totale kosten voor implementatie en exploitatie van het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg zijn in het
implementatieplan in beeld gebracht.
 GR dG&J is voornemens om haar nota over weerstandsvermogen te actualiseren. Hierbij kunnen verschillende varianten
ontstaan: gemeenten storten bij om het weerstandsvermogen op peil te brengen en/of GR dG&J creëert
weerstandsvermogen door financiële ruimte te scheppen bij de kerntakendiscussie en/of gemeenten stellen zich garant
voor tegenvallers bij GR dG&J, zoals nu het geval is.
 Een team van regionale ambtenaren adviseert de wethouders van de deelnemende gemeenten eenduidig, waardoor meer
invulling aan de eigenaars- en opdrachtgeversrol van deze gemeenten richting GR dG&J kan worden gegeven.
Effect economische crisis op borgstellingen
De economische crisis leidt tot inkomstenproblemen voor instellingen, werkzaam op maatschappelijk gebied; daaronder
begrepen sportverenigingen. Voor veel van die verenigingen/stichtingen staat de gemeente voor leningen borg of heeft deze
zelf leningen verstrekt. Ook de zorgsector staat door rijksbezuinigingen voortdurend onder druk. In het verleden zijn ook in
deze sector borgstellingen verleend. Het is denkbaar dat op de gemeenten een beroep wordt gedaan om hierin een rol te gaan
vervullen. Voor het maximale risico is uitgegaan van ongeveer 1% van het totaal van de uitstaande rechtstreekse
risicobedragen (dus exclusief achtervang constructie voor woningbouwcorporaties).
Beheersing
Risicobeheersing concentreert zich op het voortraject, bij de afweging of we borg willen staan. We voeren daarbij zoveel
mogelijk in een vroegtijdig stadium overleg met de betrokken partijen in kwestie. We volgen actief de financiële positie van de
partijen waar we borg voor staan en zijn hierover met hen in gesprek.
Specifiek voor de zorgsector geldt dat we de risico’s proberen over te dragen naar het Waarborgfonds voor de Zorg (WfZ). Dit
kost echter de nodige tijd in verband met acceptatie bij zowel WfZ als het bestuur van de betrokken instelling zelf.
Teruglopende leerlingenaantallen Voortgezet onderwijs – Stedelijk Dalton Lyceum
Het schoolbestuur van het Stedelijke Dalton Lyceum (SDL) is enkele jaren geleden verzelfstandigd. Dit schoolbestuur voor het
openbaar onderwijs heeft te maken met teruglopende leerlingenaantallen waardoor inkomsten vanuit het Rijk minder zijn en de
exploitatie onder druk staat. Het leerlingenaantal van SDL loopt in de periode 2014 t/m 2018 naar verwachting met 5,3%
terug. Om de begroting de komende jaren sluitend te krijgen loopt de taakstelling op naar € 1.400.000 in 2018. Het risico
bestaat hierin dat Stedelijk Dalton Lyceum haar begroting niet meer sluitend krijgt en dat de gemeente vanuit haar zorgplicht
om het openbaar onderwijs in stand te houden genoodzaakt is om financieel bij te springen. Dat kan bijvoorbeeld door een
financiële injectie of door de zorg voor onderwijshuisvesting over te nemen.
Beheersing
Toetsing door de gemeente op de meerjarenbegrotingen en jaarstukken van het schoolbestuur moet ervoor zorgen dat er,
indien nodig, snel bijgestuurd wordt door het schoolbestuur om problemen tijdig op te lossen en niet op te laten lopen. Het
schoolbestuur werkt hiervoor een herstelplan uit.
Dordt West
Een deel van de gemeentelijke investeringen wordt gedekt uit opbrengsten van gronduitgifte voor woningbouw. De omvang en
het tempo van realisering van deze grondopbrengsten kunnen afwijken van de prognose. Dit is het risico op tegenvallende
dekkingsinkomsten voor de te maken investeringen aan de openbare ruimte.
De gemeente investeert daarnaast in de aanleg van nieuwe infrastructuur. De kosten hiervan zijn begroot op basis van
civieltechnische ramingen. Als gevolg van planuitwerking, prijsontwikkeling en aanbesteding kunnen de hoogte van deze
kosten in de praktijk afwijken.
Beheersing
Voor de gronduitgifte voor woningbouw wordt extra ingezet op promotie van wonen aan het Wielwijkpark. Met de inzet van
particulier opdrachtgeverschap willen we optimale flexibiliteit behouden om plannen af te stemmen op de actuele marktvraag.
Indien inkomsten uit gronduitgifte tegenvallen, kunnen investeringen aan openbare ruimte beperkt worden. Voor de beheersing
van investeringskosten aan infrastructuur verrichten we aanvullende civieltechnische en verkeerskundige onderzoeken waarop
het ontwerp zal worden afgestemd.
Nieuwe Dordtse Biesbosch
De kosten voor grondverwerving, inrichting en beheer van de Nieuwe Dordtse Biesbosch worden gedekt door
bijdragen/subsidies van Provincie, Waterschap en een deel uit gemeentelijke middelen (conform wijzigingsovereenkomst
969072). Op basis van de opgestelde natuurexploitatie en definitief ontwerp is onvoldoende budget beschikbaar om de totale
doelstellingen op grond van de wijzigingsovereenkomst te realiseren.
In december 2014 heeft de raad ingestemd met het definitief ontwerp voor de Noorderdiepzone - Elzen Noord, maatregelen
Kader Richtlijn Water en aanleg van het Fietspad 220, en is voor deze onderdelen een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld.
De uitvoeringskredieten voor het dagrecreatieterrein en Kop van ‘t Land worden pas beschikbaar gesteld, nadat de definitieve
ontwerpen voor het dagrecreatieterrein en Kop van ’t Land gereed zijn en er meer zicht is op de uitvoeringskosten van de
Noorderdiepzone en Elzen-noord (na de aanbestedingen).
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In de uitvoering van het project wordt ook rekening gehouden met technische uitvoeringsrisico’s zoals het mogelijk aantreffen
van bodemverontreiniging, kabels en leidingen, bommen & granaten en archeologische vondsten.
Beheersing
Met Provincie en Waterschap voeren we overleg over het laten vervallen van het dagrecreatieterrein ten gunste van de
Viersprong en over een gefaseerde en sobere uitvoering van het dagrecreatieterrein en realisatie van de minimale basisopgave
(Wateropgave 4,7 ha, Fietspad 220 en parkeervoorzieningen). In de natuurexploitatie zijn maatregelen opgenomen waarmee
we verwachten het verwachte tekort te reduceren. Echter, de oplossingen die mogelijk zijn, zijn nog onzeker en pas definitief
na aanbesteding en start van de uitvoering.
Voor de technische uitvoeringsrisico’s bestaan beheersmaatregelen uit benodigde civieltechnische onderzoeken, maatregelen in
kaart brengen en van oplossing voorzien. Om tegenvallers op te vangen is een gebruikelijke post onvoorzien in het project
opgenomen.
Extra schade aan wegen
Het wegenareaal van Dordrecht heeft een onderhouds- en vervangingsachterstand wat de asfaltwegen erg gevoelig maakt voor
schade door vorst of zwaar verkeer. Er ontstaan dan scheuren en gaten in het wegdek. Het risico bestaat dat bij extreme
strenge winters of structurele overbelasting een groot deel van onze asfaltwegen dermate slijt dat deze niet meer bruikbaar is.
Het herstel hiervan is duur en kan niet uit de reguliere onderhoudsbudgetten betaald worden.
Beheersing
De beheermaatregelen bestaan uit het monitoren van de wegen en het snel en adequaat uitvoeren van klein onderhoud en
door de inzet van extra middelen waarmee de onderhoudsachterstand wordt in te lopen zoals opgenomen in het
intensiveringsprogramma. Het risico gaat zodra het intensiveringsvoorstel wegen (Begroting 2015) is ingevoerd langzaam
afnemen. Ondanks deze extra inzet van € 5 miljoen per jaar duurt het evenwel jaren voordat het risico op versnelde extra
schade daadwerkelijk afneemt.
BTW-regime sportaccommodaties
Binnen de Drechtsteden is in alle gemeenten sinds 2002 het BTW-belaste regime ingevoerd voor sportaccommodaties en zijn
voor het verleden aanmerkelijke BTW-bedragen teruggevorderd. De budgetten zijn thans merendeels exclusief BTW. Een
uitspraak van het Europese Hof in 2013 maakt dat de Nederlandse wetgeving in de nabije toekomst mogelijk wordt aangepast.
Als dat het geval is keren we terug naar de situatie van vóór 2002: BTW-heffing over sportdiensten is dan alleen belast als met
die diensten winst wordt beoogd.
Beheersing
Op dit moment zijn gemeenten in afwachting van besluitvorming door het Rijk. Gelet op de grote consequenties is
besluitvorming al een keer uitgesteld en is de ‘lobby’ vanuit gemeenten/sportwereld intensief. Vanuit Dordrecht leveren wij hier
input aan en volgen we de ontwikkelingen op de voet. Er is tevens contact met de fiscaal specialist van het SCD.
Bomenziekte
We zien de afgelopen jaren uitbraken van allerlei boomziekten zoals de Iepziekte en de Kastanjebloedingsziekte bij
platanen. Er is inmiddels in het buitenland een nieuwe esboomziekte geconstateerd die zich ook in Nederland gaat
verspreiden. Tegen boomziekten zijn nog geen remedies gevonden. Sterk aangetaste bomen dienen verwijderd te worden
vanwege de veiligheid. In Dordrecht worden in principe gekapte bomen vervangen door nieuwe bomen. Als een grote uitbraak
Dordrecht gaat bereiken, leidt dit tot een zeer grote boomsterfte. Het kan hierbij om duizenden bomen gaan. Het verwijderen
en het aanplanten kent een fors financieel beslag dat niet vanuit de reguliere onderhoudsgelden gedekt kan worden.
Beheersing
Beheermaatregelen bestaan uit een regelmatige bomencontrole en het verwijderen van besmette bomen.

3.2.3 Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is een van de indicatoren die bepalend is voor de financiële positie van de gemeente.
Het weerstandsvermogen betreft het vermogen van de gemeente Dordrecht om financiële risico’s/tegenvallers
op te kunnen vangen. Concreter: het weerstandsvermogen bestaat uit de verhouding tussen de
weerstandscapaciteit, dit zijn de middelen waarover de gemeente beschikt/kan beschikken, en de risico’s
waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen.
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, leggen we de relatie tussen de financieel
gekwantificeerde risico’s (de benodigde weerstandscapaciteit) enerzijds en de beschikbare weerstandscapaciteit
anderzijds.
Benodigde weerstandscapaciteit
Op basis van het geconsolideerde risicoprofiel van de gemeente Dordrecht kan worden bepaald hoeveel geld
benodigd is om alle risico’s te kunnen dekken. De benodigde weerstandscapaciteit wordt berekend op basis van
een risicosimulatie (Monte Carlo methode). Uitgangspunt hierbij is een statistische benadering die er vanuit
gaat dat nooit alle risico’s zich en tegelijk én in hun maximale omvang voordoen. Door deze benadering kan op
een verantwoorde manier minder vermogen aan worden gehouden. In totaal zijn er voor de gemeente circa
145 risico’s in beeld gebracht en van een risico inschatting voorzien. Wanneer al die risico’s zich tegelijk in hun
maximale omvang zouden voordoen, is hiermee een bedrag gemoeid dat vele malen boven de benodigde
weerstandscapaciteit uitkomt (absoluut maximum). Echter, rekening houdend met de inschatting van kans op
voorkomen en verwacht geldelijk gevolg, kan op basis van de Monte Carlo simulatie bepaald worden dat het
totale risicobedrag niet boven de € 25,1 miljoen (Stad en Grondbedrijf) uitstijgt.

Jaarstukken 2014

86

Beschikbare weerstandscapaciteit per 31-12-2014
De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet
begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken, zonder dat de begroting en het beleid
aangepast hoeven te worden. Primair dienen de algemene reserves als buffer voor financiële tegenvallers.
Dordrecht kent twee algemene reserves, namelijk de algemene stadsreserve (verwachte stand 31/12/2014
€ 33,4 miljoen) en de algemene reserve van het Grondbedrijf (verwachte stand 31/12/2014 € 0 miljoen). Naast
deze twee vermogensbestanddelen kent Dordrecht weerstandscapaciteit toe aan de Rentereserve (€ 5 miljoen),
de Post onvoorzien voor een periode van één jaar (€ 1,0 miljoen) en de zekere erfpachtinkomsten voor een
periode van drie jaar (€ 6,9 miljoen).
De ratio van het weerstandsvermogen
De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, zetten we af tegen de beschikbare
weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt de ratio van het weerstandsvermogen. In
onderstaande tabel presenteren we de berekening van de ratio van het weerstandsvermogen.
Specificatie van het weerstandsvermogen per
31-12-2014

Algemene reserve Stad (incl. jaarrekeningresultaat)

Beschikbare
weerstandscapaciteit
€ 33,4

Risico's

€0

€ 9,4

Algemene reserve Grondbedrijf
Rentereserve

€ 5,0

Post onvoorzien

€ 1,0

Erfpachtinkomsten

€ 6,9

Totaal weerstandscapaciteit

€ 46,3

bedragen x € miljoen
Ratio
weerstandsvermogen

€ 17,8

€ 25,1*

1,8

* Samenvoegen risico's Stad en GBD geeft na simulatie lager risicototaal.

Ontwikkelingen weerstandsvermogen
De weerstandsratio komt per 31-12-2014 uit op een stand van 1,8. Dat is hoger dan de met de raad
afgesproken norm van 1,0. Zoals in het raadsvoorstel van de Begroting 2015 (november 2014) is verwoord,
hebben wij de ruimte boven de 1,0 ingezet voor nieuwe investeringen uit ons coalitieakkoord en het sluitend
krijgen van de Begroting 2015 en 2016.
Let wel: de rapportage omtrent het weerstandsvermogen is een momentopname. Nieuwe projecten,
economische ontwikkelingen en investeringsbeslissingen kunnen het risicoprofiel beïnvloeden waardoor het
weerstandsvermogen aan tussentijdse fluctuaties onderhevig is. De ratio van het weerstandsvermogen wijzigt
daarnaast gedurende het begrotingsjaar 2015 in verband met eerder gedane besluitvorming op diverse
onderdelen. Zoals in het raadsvoorstel bij de Begroting 2015 is aangekondigd koersen we aan op een ratio van
ten minste 1,0 aan het eind van 2015.
We









noemen hierbij de volgende zekere onttrekkingen in 2015 aan de Algemene reserve Stad:
Dekking financieel tekort Stichting Opod (€ 1.100.000).
Incidentele intensiveringen uit de Begroting 2015 (€ 6.543.000).
Sluitend krijgen van de Begroting 2015 en 2016 (€ 7.274.000).
Essenhof dekking kapitaallasten (€ 2.883.000).
NDB toegerekende rentebaten (€ 602.000).
Laan der Verenigde Naties tegels (€ 410.000).
OMC vaststellingsovereenkomst (€ 456.000).
Saldo overige onttrekkingen en stortingen (€ 300.000).

Daarnaast spelen er diverse ontwikkelingen die binnen een tijdsbestek van enkele jaren van invloed kunnen zijn
op de vermogenspositie en hiermee de ratio van het weerstandsvermogen. Te denken valt hierbij aan:

de werkelijke impact van de grote decentralisaties en hiermee gepaard gaande financiële afwegingen;

de realisatie van diverse al ingeboekte taakstellingen, waaronder die op de verdergaande regionale
samenwerking.
In de paragraaf 3.7 Grondbeleid wordt separaat uitleg gegeven over de ontwikkeling van het risicoprofiel en de
algemene reserve van het Grondbedrijf in 2015.
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3.3 Onderhoud kapitaalgoederen
3.3.1 Inleiding
Deze paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van het beheer en onderhoud van de verschillende kapitaalgoederen.
De gemeente heeft op haar grondgebied vele kapitaalgoederen in de vorm van gebouwen, wegen, constructies,
riolering, havens en groen. Deze kapitaalintensieve investeringen leggen een aanzienlijk beslag op de
gemeentelijke middelen, zowel in aanschaf als in exploitatiekosten (zoals rente, afschrijving, kosten van groot
en klein onderhoud en beheerskosten). Bovendien is onderhoud hiervan van groot belang voor het functioneren
van de gemeente op vele gebieden zoals milieu, onderwijs, verkeer, recreatie en vervoer.
Het onderhoud en het beheer zijn vastgelegd in beleidsnota’s en meerjaren onderhoudsplannen. De nota’s en
onderhoudsplannen zijn conform de Nota Onderhoud Kapitaalgoederen opgesteld. Uitvoering van dit
beleidskader moet leiden tot een bestendige situatie, waarin kapitaalgoederen worden onderhouden conform
vastgestelde functionaliteit en kwaliteitsniveau.
In deze paragraaf wordt ingegaan op de gerealiseerde activiteiten en de staat van onderhoud van het areaal.
Hierbij blijft de beleidsdiscussie buiten beschouwing. De financiële verantwoording is opgenomen in de
jaarrekening van deze jaarstukken. In deze paragraaf vertalen we dit naar een puntsgewijze omschrijving van
de onderhoudsrealisatie in 2014.

3.3.2 Vastgoed
Gemeentelijk vastgoed
Het Vastgoedbedrijf (VGB) draagt zorg voor het onderhoud en beheer van het gemeentelijk vastgoed. Daarbij
heeft de laatste jaren het terugdringen van leegstand grote aandacht. Leegstand is niet bevorderlijk voor de
uitstraling op de stad, de financiën en de staat van onderhoud van de panden zelf.
Areaalgegevens
Het bezit van het Vastgoedbedrijf is zeer divers en bestaat uit 126 complexen en 11 woonwagenlocaties. De
diversiteit blijkt uit onderstaande voorbeelden van een aantal complexen die deel uitmaken van het
gemeentelijk bezit:

Het Stadhuis

Het Energiehuis

De toren van de Grote Kerk

6 parkeergarages

Huis ter Merwede (Ruïne)

Het Stadskantoor

De Sportboulevard

Dordrechts Museum

22 gymzalen

Museum ‘Hof van Nederland’

De Holland
Staat van onderhoud van het areaal
Het beheer en onderhoud wordt planmatig georganiseerd en gericht op het actueel houden van de
functionaliteiten. Voor elk pand is hiervoor een meerjarenonderhoudsplan opgesteld op basis van de NEN 2767
methodiek, met als onderhoudsuitgangspunt niveau 3. Aan de hand van jaarplannen wordt bepaald welk
onderhoud daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Daarbij wordt een zogenaamde onderhoudslabelling toegepast:
voor zeer kortlopende exploitaties (3 jaar, in afwachting van verkoop/sloop), middellange (10 jaar, mogelijk
herinvestering mogelijk, toekomst gebruik onzeker) en lange termijn (20 jaar uitgaande van langdurig behoud).
Bij de kortlopende exploitaties wordt terughoudend onderhoud uitgevoerd, waarbij rekening gehouden wordt
met de uitstraling naar de omgeving. Noemenswaardige vastgoedprojecten zijn het pas verbouwde Kunstmin,
‘t Hof, Gebouw De Holland en nieuwbouw parkeergarage Stadswerven.
Wat zouden we doen in 2014

Uitvoeren planmatig onderhoud aan vastgoed conform jaarplanning.
Wat hebben we gedaan in 2014
De onderhoudswerkzaamheden die voor 2014 gepland waren, zijn nagenoeg allemaal uitgevoerd. Voorbeelden
hiervan zijn:

78 elektrische installaties gekeurd en 36 hersteld.

62 liften gekeurd.

Gevelkozijnen houtrot hersteld.

Buitenschilderwerk, binnenschilderwerk.

Gevelwerk, steen- en stucwerk.
Onderwijsgebouwen
De eigendomsverdeling en onderhoudsverantwoordelijkheid van onderwijsgebouwen is complex. Het eigendom
van de schoolgebouwen ligt over het algemeen bij de schoolbesturen. De gemeente behoudt echter wel het
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economisch claimrecht van de gebouwen en draagt de kapitaallasten. De gemeente is voor alle schoolgebouwen
(financieel) verantwoordelijk voor nieuwbouw, uitbreiding, calamiteiten (schade) en herstel van
constructiefouten. Alleen voor het (speciaal) basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs is bovendien
ook het buitenonderhoud qua bekostiging een verantwoordelijkheid van de gemeente. Maar door een
wetswijziging zijn de scholen in het (speciaal) basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs vanaf 2015
zelf verantwoordelijk voor het volledige gebouwonderhoud, waarmee de verantwoordelijkheden gelijk worden
getrokken aan het voortgezet onderwijs. In 2014 konden schoolbesturen dus voor het laatst voor
onderhoudswerkzaamheden financiering bij de gemeente vragen.
Areaalgegevens
Dordrecht heeft 70 onderwijsgebouwen en bijbehorende schoolpleinen, waarvan:

75.000 m2 bestemd voor het primair onderwijs.

50.000 m2 voor het voortgezet onderwijs.

15.000 m2 voor het speciaal onderwijs.
Staat van onderhoud van het areaal
De gemeente heeft alleen een financiële rol ten aanzien van het onderhoud. Schoolbesturen zijn zelf
verantwoordelijk voor de staat van onderhoud en in het primair en speciaal onderwijs kunnen schoolbesturen
voor buitenonderhoud een vergoeding vragen bij de gemeente. De gewenste onderhoudsstaat van
onderwijsgebouwen is sober en doelmatig. Voor 2014 is het onderhoud op orde.
Wat zouden we doen in 2014
In 2014 is voor 23 schoolgebouwen een financiële vergoeding voor onderhoud toegekend. Dit betrof vooral het
herstraten van schoolpleinen, het vervangen van rijwielbergingen en fietsenstallingen en het vervangen van
dakbedekking.
Wat hebben we gedaan in 2014
Alle geplande onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd met uitzondering van het onderhoud aan twee
schoolgebouwen. Dit is een bewuste keuze geweest. Niet uitgevoerd is het onderhoud bij de Wielingenstraat
(vanaf 1 september 2014 was dit gebouw niet langer in gebruik als school) en het onderhoud bij de Karel
Doormanweg (in 2015 wordt deze school naar een andere locatie verplaatst).

3.3.3 Openbare ruimte
Algemeen
De kapitaalgoederen in de openbare ruimte betreffen wegen, groen, openbare verlichting,
verkeersregelinstallaties (VRI’s), constructies, speelvoorzieningen, havens en riolering. Verspreid over het
gehele areaal worden, waar nodig, diverse dagelijkse beheer- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Dit
gebeurt veelal door het uitvoeren van meerjaren onderhoudsplannen op basis van de CROW-normen.
Van belang daarbij is een integrale kijk op kwaliteit, gebiedsgerichte benadering en resultaatgericht werken.
Voor de kapitaalgoederen in de openbare ruimte heeft het aloude motto ‘schoon, heel en veilig’ nog niets aan
betekenis ingeboet. Voor het onderhoud en beheer beschikt de gemeente over:

Beheersystemen waarin van alle objecten de relevante data zijn ingebracht.

De jaarlijkse schouw naar de onderhoudsgesteldheid van de objecten.

Meerjaren Onderhoudsplannen (MOP’s), waarin de jaarlijkse bestemming van de beschikbare middelen
voor groot onderhoud en vervanging is bepaald. De projecten zijn vaak jaaroverschrijdend.
Wegen
In september 2009 is het ‘Integraal Wegenbeheerprogramma 2010-2019’ vastgesteld. Aanleiding was een
toename van het noodzakelijk onderhoud aan zowel asfaltwegen als elementverhardingen. In 2013 bleek dat
het extra budget ertoe heeft geleid dat de afname van de visuele kwaliteit van de wegen tot stilstand is
gebracht. De onderhoudssystematiek is inmiddels gewijzigd van het omzetten van schadebeelden naar
risicomanagement in relatie tot onderhoud. Er wordt momenteel verder gewerkt aan een verfijning en
doorontwikkeling van deze systematiek. Dit zal de basis vormen voor nieuwe voorstellen om het wegonderhoud
verder te verbeteren.
Areaalgegevens
In 2014 is het jaarlijkse onderhoudsbudget opgehoogd met
Verhardingstype
Oppervlak in m2
ca. € 1,5 miljoen en in de navolgende jaren met € 0,9
miljoen. Daarnaast is tevens € 150.000 vrijgemaakt voor de
Asfalt
2.049.942
voorbereiding voor de heraanleg van de hoofdas
Cementbeton
5.369
Merwedestraat-Oranjelaan-Oranjepark.
Elementen
3.309.228
Staat van onderhoud van het areaal
De noodzaak om te blijven investeren in het wegonderhoud is
duidelijk. Aandachtspunt daarbij is de aanpak van de
belangrijkste knelpunten (bijvoorbeeld de genoemde
Merwedestraat). Bij het maken van keuzes is veiligheid een
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Onverhard

2.699

Halfverhard

4.570

Totaal

5.371.808
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belangrijke factor. Daarbij wordt ook gezocht naar nieuwe, innovatieve manieren van onderhoud. De kwaliteit
van het wegenareaal is aan schommeling onderhevig. Om die reden is de kwaliteit sinds 2008 in beeld
gebracht. Deze schommelingen ontstaan vooral op de scheiding tussen de schade-categorieën. Voor de
uitvoering van het onderhoud maken deze schommelingen niet uit omdat alleen de wegdelen met ernstige
schade waar geen twijfel over bestaat, worden hersteld. De kwaliteit is de laatste jaren overigens redelijk
stabiel.
Richtlijn
Richtlijn ernstig
Voldoende
Matig
overschreden
overschreden
Resultaat 2008
79%
4%
2%
15%
Resultaat 2009
81%
5%
2%
12%
Resultaat 2010
76%
4%
3%
16%
Resultaat 2011
79%
5%
2%
14%
Resultaat 2012
84%
4%
2%
10%
Resultaat 2013
81%
4%
2%
13%
Resultaat 2014
80%
4%
2%
14%
Max. toelaatbaar:

81-88%

7-11%

5-8%

0%

Wat zouden we doen in 2014

Uitvoeren van regulier onderhoud van wegen.

Uitvoeren van grote projecten volgens de Meerjaren Onderhoud Planning (MOP), zijnde: Zuidendijk,
Oudendijk, Wittenstein, Cereslaan, Copernicusweg, Nijverheidstraat, Donker Duyvisweg en
Louterbloemenstraat.
Wat hebben we gedaan in 2014

Uitvoeren van regulier onderhoud voor 2014 is uitgevoerd.

De projecten jaarschijf 2014 van de Meerjaren Onderhoud Planning (MOP) hebben een verschillende
status: Zuidendijk (uitgesteld), Oudendijk (afgerond), Wittenstein (gestart), Copernicusweg
(afgerond), Nijverheidstraat (door afstemming vertraagd), Donker Duyvisweg (afgerond), en
Louterbloemenstraat (door afstemming vertraagd).

De werkzaamheden van het project Cereslaan waren gekoppeld aan de geplande aanleg van het HVC
warmtenet. Aangezien de aanleg van het warmtenet is vertraagd, zijn ook de
herbestratingswerkzaamheden aan de Cereslaan uitgesteld.
Omdat in de loop van 2014 duidelijk werd dat een aantal projecten vanwege onvoorziene omstandigheden
vertraagd werden, is een aantal vervangende projecten uitgevoerd in 2014, bijvoorbeeld:
Boogjes/Suikerstraat/Pelserstraat, Nagtegaalplaats, Dollhuystraat, Jagerweg, Dommela Nieuwenhuisstraat en
Lunenburg.
Groen
Het groen speelt een belangrijke rol bij een positieve beleving van de stad. Met name in de binnenstad is het
van belang dat de onderhoudskwaliteit van een hoog niveau is. Het onderhoud in het centrum gebeurt deels
door eigen medewerkers, evenals een deel van het boomonderhoud. Het andere onderhoud in het centrum
wordt uitgevoerd door aannemers. Het groenonderhoud buiten het centrum is volledig uitbesteed aan
particuliere ondernemers en de sociale werkvoorziening Drechtwerk. Groot projectmatig onderhoud wordt
gepland via het meerjarenonderhoudsprogramma. Dit gebeurt altijd in combinatieprojecten met de overige
producten in de openbare ruimte, waarvan in dit kader ‘wegen’ en ‘riolering’ de belangrijkste zijn.
Areaalgegevens
Soort
Bomen
Oppervlak Bossen en Struwelen
Oppervlak Heesters en Bodembedekkers
Oppervlak Sierbeplanting
Hagen (lengte)
Oppervlak Intensief Gras
Oppervlak Extensief Gras
Oppervlak Water

2013

2014

2015

44.180
896.356
488.367
28.144
41.847
1.392.865
2.550.388
1.465.280

44.783
851.329
439.723
21.154
42.188
1.384.396
2.696.870
1.468.832

44.575
851.875
437.422
21.679
42.478
1.390.901
2.735.112
1.469.176

Stuks
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Staat van onderhoud van het areaal
De staat van onderhoud van het groen-areaal wordt wekelijks gemonitord. Er zijn niet of nauwelijks
onderhoudsachterstanden. In zeker 95% van de gemeten gevallen voldoet het onderhoud aan de gestelde
eisen. Het hoogste A-niveau voor de Binnenstad en B-niveau voor de rest van de stad. Ook het bomenbestand
is op orde. De bomen staan er (ook landelijk gezien) erg goed bij. De aandacht voor het bestrijden van
boomziekten is de laatste jaren sterk toegenomen. Dordrecht werkt hier als ‘koploper’ mee aan een aantal
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landelijke onderzoeken, zoals bijvoorbeeld bij de bestrijding van boomziekten door toepassing van
warmtetechnieken.
Wat zouden we doen in 2014

Groenonderhoud en aanbesteding van onderhoudscontracten.

Meerjarenonderhoudsprogramma projecten.

Groenrenovaties.

Bestrijding van boomziekten.

Baggeren.
Wat hebben we gedaan in 2014

De acht integrale onderhoudsbestekken zijn binnen de vastgestelde beleidsafspraken uitgevoerd. Dit
geldt ook voor het bestek met betrekking tot het ecologische groenbeheer.

Het onderhoudsbestek Staart-Reeland is opnieuw aanbesteed.

Het jaarlijkse boomonderhoudsprogramma 2014 is nagenoeg geheel uitgevoerd.

Er is veel aandacht voor boomziekten. In een raadsinformatiebrief in 2015 zal uitvoerig worden ingaan
op de acties die in 2014 zijn ondernomen en de acties die voor de komende jaren nog worden
uitgevoerd.

Grote groenrenovaties zijn uitgevoerd in het kader van het meerjarenonderhoudsprogramma
projecten.

Er is invulling gegeven aan de bezuinigingsopgaven met betrekking tot het omvormen van
wisselperken naar vaste planten/gras en het verminderen van het aantal bomen in verharding.

Er is een (regionaal)onderhoudsbestek voor het vervangen van beschoeiingen aanbesteed.

Er is, behoudens het oplossen van een veiligheidsknelpunt en in tegenstelling tot hetgeen we in 2014
zouden doen, niet gebaggerd. Qua werkvoorbereiding lift de gemeente op dit gebied mee met het
waterschap. Die heeft haar ambitie door gebrek aan capaciteit niet waar kunnen maken. Het
baggerwerk is daardoor verschoven naar 2e helft van 2015. Het genoemde knelpunt betrof een
baggerproject waar de bluswatercapaciteit niet meer aan de norm voldeed, waardoor het werk niet
uitgesteld kon worden naar 2015.
Openbare verlichting
De openbare verlichting speelt een belangrijke rol bij de leefbaarheid en de veiligheidsgevoelens onder de
bewoners. De gemeente hanteert als uitgangspunt voor de toepassing van openbare verlichting de
aanbevelingen en technische richtlijnen van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) en de
Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR).
Areaalgegevens
Areaal
Lichtobjecten (aantal)
Geïnstalleerd vermogen (Kw)
Energieverbruik (Kwh)

2013

2014

24.671
24.765
1.119
1.109
4.749.219 4.709.457

Staat van onderhoud van het areaal
Voldoet aan lichttechnische richtlijn (%)
Gemiddelde leeftijd lichtmast (jaar)
Gemiddelde leeftijd armatuur (jaar)

2011

2012

2013

2014

84,71
20,64
11,93

87,69
19,39
10,33

89,10
19,84
10,96

92,93
19,84
9,45

Wat zouden we doen in 2014

Voldoen aan de technische richtlijnen NSVV en NPR.

Uitvoeren van regulier onderhoud.

Onderhoud van openbare verlichting in opdracht van de gemeente Sliedrecht, Alblasserdam, en
Zwijndrecht.
Wat hebben we gedaan in 2014

Conform de Nota Openbare Verlichting 2014-2023 hebben we extra geïnvesteerd in om verlichting te
laten voldoen aan de richtlijn van de openbare verlichting: eind 2014 voldeed 93% van de
straatvakken.

Led pilots/projecten uitgevoerd op de Chico Mendesring, Merwedestraat, Branco en Colorado.

Er zijn 205 lichtmasten geschilderd, ca. 6.000 lampen vervangen en met de klachtenbehandeling zijn
1.541 lampstoringen verholpen.

Een innovatief bestek (gezamenlijk totaal 4 Drechtsteden) in de markt gezet (aanbesteding loopt nog
verder in 2015).

Onderhoud en beheer Alblasserdam, Sliedrecht en Zwijndrecht is naar tevredenheid van de
opdrachtgevers uitgevoerd.
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Verkeersregelinstallaties (VRI’s)
Verkeerslichten zijn onderdeel van verkeersregelinstallaties, die de afgelopen decennia zijn
ontwikkeld tot complexe computersystemen, die tot veel meer in staat zijn dan enkel het aan- en
uitschakelen van groene, gele en rode lampen. Verkeersregelinstallaties worden gezien als
een belangrijk hulpmiddel bij het verbeteren van een veilige doorstroming binnen het wegennet,
het waarborgen van de bereikbaarheid, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het verbeteren van de
doorstroming van fiets- en busverkeer. Met de aanschaf van een nieuwe kwaliteitscentrale voor het functionele
beheer, wordt uitval en andere zaken centraal beheerst.
Staat van onderhoud van het Areaal
Aantal
Leeftijdsgroep
21
4
12
15
52

5jaar<
5 tot 8 jaar
8 tot 12 jaar
12jaar>

Categorie

Percentage

Uitstekend
Goed
Basis
Sober

40%
8%
23%
29%
100%

Op het basisniveau wordt er vanuit gegaan dat de verkeersregelinstallatie ‘normaal/sober’ wordt onderhouden
en dat de regelautomaat na vijftien tot twintig jaar wordt vervangen. Een oudere automaat leidt tot een lager
kwaliteitsniveau, vanwege een hogere storingsgevoeligheid en de afnemende beschikbaarheid van
reserveonderdelen.
Wat zouden we doen in 2014

Regie-onderhoud plegen aan verkeersregelinstallaties in Dordrecht en regio.

VRI’s aansluiten op verkeersmanagement centrale.

Diverse VRI’s aansluiten op cameramanagement systeem (monitoren verkeersstromen).

Herstel en verhaal van schade aan VRI’s.

Onderhoud binnenstadafsluiting (pollers).

De te heroverwogen VRI’s verwijderden conform nota “Doordacht geregeld”.

Vervangen van VRI’s.
Wat hebben we gedaan in 2014

regie-onderhoud aan verkeersregelinstallaties uitgevoerd.

in het kader van de vervangingsplan VRI’s 2014, zijn in totaal 4 VRI’s vervangen door energiezuinige
installaties (80% minder energie verbruik).

diverse VRI’s aangesloten op cameramanagement systeem (monitoren verkeersstromen).

herstel en verhaal van schade aan VRI’s.

onderhoud binnenstadafsluiting (pollers).

de te heroverwogen VRI’s zijn verwijderd.

vervangen diverse VRI’s.

nieuw meerjarenplan, inclusief financiering is vastgesteld.
Constructies
Onder de noemer ‘constructies’ vallen onder andere bruggen, tunnels en viaducten, dam- en keerwanden,
constructieve duikers en fonteinen. Het jaarlijks onderhoud wordt uitgevoerd volgens het onderhoudsplan van
het beheersysteem ‘KUBIS’. Het groot onderhoud wordt uitgevoerd in het kader van de meerjareninvesteringsplanning.
Areaalgegevens
Vaste bruggen
Beweegbare bruggen
Constructieve duikers
Tunnels
Viaducten
Damwanden

Aantal
261
11
89
21
7
81

Fonteinen
Keermuren
Trappen en hekwerken
Kunstwerken
Overig

Aantal
10
75
501
114
289

Staat van onderhoud van het areaal
De staat van onderhoud van het areaal is uit te drukken in een veiligheidsurgentie en een economische urgentie
tot onderhoud. Aan elke schade of gebrek van een constructie is daarvoor een urgentiewaarde toegekend in het
beheersysteem. Deze urgenties worden weergegeven met een cijfer dat varieert van 1 tot en met 5. Het cijfer
1 geeft aan dat aan de constructie de komende 5 jaar geen onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. En het cijfer
5 betekent dat er direct maatregelen moeten worden genomen. Het algemeen gemiddelde in Dordrecht op
veiligheid ligt op 2,5. En het algemeen gemiddelde van de economische urgentie ligt op 2,4.
Dit betekent dat het areaal goed op orde is.
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Wat zouden we doen in 2014

Het in stand houden van de objecten die zijn opgenomen in het beheersysteem KUBIS, alle objecten
moeten veilig, heel en schoon zijn.

Uitvoeren van groot onderhoud aan constructies.

Onderhoud aan objecten waaraan schade is geconstateerd.
Wat hebben we gedaan in 2014

Ten behoeve van de instandhouding van de objecten en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen is
een aanvang gemaakt met een onderzoek naar de constructieve veiligheid van een aantal bruggen in
de binnenstad. Dit onderzoek wordt in het eerste kwartaal van 2015 afgerond.

De vernieuwing van de besturing Boombrug is in 2014 uitgevoerd. De uiteindelijke oplevering zal in
2015 plaatsvinden.

De voorbereiding van de vernieuwing van de aandrijving van de Damiatenbrug is gerealiseerd. De
daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden zal in het tweede kwartaal 2015 plaatsvinden. Dit
gelet op de viering van Koningsdag in Dordrecht.

De vernieuwing van de hoofddraagconstructie van het Scheffersplein.

Gestart is met de voorbereiding van de vernieuwing van de bruggen in de Smitsweg en
Dubbeldamseweg Zuid.

De schade door een aanrijding van de Krispijntunnel is hersteld.

De damwand Denpassarstraat is vernieuwd.

De gemetselde keermuren aan het Dudokplein zijn hersteld.

De restauratie van de schietmuur is aanbesteed en de opdracht is verleend. De daadwerkelijke
uitvoering zal in 2015 plaatsvinden als gevolg van problemen met de verlening van de
omgevingsvergunning.

De tunnels aan het Jacob Schorerpad, Rudyard Kiplingerf, Octant-Sterrenburgpark, Winkelcentrum
Sterrenburg en Overkampweg zijn voorzien van een nieuwe coating.

Gestart is met het opnieuw aanbrengen van het tegelwerk in de tunnel Laan der VN.

Reparatie en conservering speelring Nicolaas Beetsplein.
Speelvoorzieningen
De gemeente streeft naar een woonomgeving met kwalitatief en
kwantitatief goede speelruimte voor de verschillende leeftijdsgroepen.
Ook streeft de gemeente naar een evenwichtige verdeling van de
voorzieningen over de wijken, overeenkomstig de huidige en
toekomstige kinderaantallen.

Areaal
Aantal speelplekken
Aantal speeltoestellen
Aantal sporttoestellen

378
1.018
279

Staat van onderhoud van het areaal
De voorzieningen in Dordrecht voldoen aan de wettelijke kaders en zijn in goede onderhoudsstaat.
Speeltoestellen worden in Dordrecht vier maal per jaar conform de wettelijke veiligheidseisen geïnspecteerd. De
afgelopen jaren is vooral geïnvesteerd in duurzame voorzieningen, waardoor de kwaliteit ook op de lange
termijn is geborgd. Hierbij wordt rekening gehouden met de technische noodzaak en de behoefte die er bij
bewoners is.
Wat zouden we doen in 2014

Regulier onderhoud.

Verwijderen van verouderde speelplekken.

Renoveren en opwaarderen speelplekken.

Aanpassen van de speelplekken voor mindervaliden.

Maximaal nog 67 speelplekken verwijderen ten bate van de bezuinigingsoperatie speelplekken.
Wat hebben we gedaan in 2014

Regulier onderhoud is uitgevoerd.

Alle speel - en sporttoestellen zijn 4 keer op hun technische staat en veiligheid gecontroleerd en de
technische gebreken zijn verholpen.

Onderhoud aan valdempende ondergronden is uitgevoerd en het zand in zandbakken is ververst

In het kader van de bezuinigingsoperatie zijn 25 speelplekken verwijderd (voor 2015 staat restant
gepland).

In het Wantijpark is naast de renovatie tevens een nieuw rolstoelpad gerealiseerd.

Twee te handhaven speelplekken zijn opgewaardeerd naar moderne maatstaven.
Havens
Het onderhoud van de havenvoorzieningen wordt conform het Meerjaren onderhoudsplan 2009–2019
uitgevoerd ten laste van de onderhoudsvoorziening havens. Behalve het onderhoud aan kademuren, wordt dit
gefinancierd uit investeringskredieten.
Areaalgegevens
Het areaal in het havengebied bestaat uit kademuren, steenglooiingen, steenbestortingen,
scheepvaartverkeerstekens, afmeervoorzieningen (steigers, palen, pontons en remmingwerken) en
waterbodems. Dordrecht heeft 5,5 km kademuur in beheer. Alle kades in Dordrecht, maar de historische kades
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in het bijzonder, worden regelmatig gemeten en geïnspecteerd. Uit deze bewaking bleek dat een aantal kades
aan het verzakken zijn en scheuren vertonen. Vijfentachtig procent van de kademuren is in goede staat, maar
vijftien procent is echter toe aan groot onderhoud of vervanging. Vanwege deze toenemende zorg is in 2013
gestart om enkele kades grondig te inspecteren en constructief te toetsen. Daaruit bleek dat de stabiliteit en
kwaliteit bij verschillende kades op korte termijn veel extra aandacht nodig hebben.
Voor wat betreft de kwalificatie van de staat van onderhoud van het areaal, wordt op dit moment gewerkt aan
een nieuwe systematiek conform de NEN 2767. De onderhoudstoestand van het areaal kan op dit moment als
volgt worden weergegeven:
Staat van onderhoud van het areaal
Op orde
Kademuren
Steenglooiingen
Steenbestortingen
Scheepvaartverkeerstekens
Afmeervoorzieningen
Waterbodems

85%
90-95%
90%
95%
90%
95%

Wat zouden we doen in 2014

Uitvoeren van onderzoeken, onderhoudspeilingen en het verrichten van metingen waterbodems.

Onderhoud aan steenglooiingen.

Vloedpalen vervangen.

Schilderen van de paalkoppen van vloedpalen.
Wat hebben we gedaan in 2014

Onderzoeken aan de kademuren zijn afgerond. In het voorjaar 2015 zal over bevindingen naar de raad
worden gerapporteerd.

Onderhoudsbaggerwerk is uitgevoerd in de eerste en derde Merwedehaven, Vlijhaven en ’t Vissertje,
hierdoor zijn deze havens weer voldoende bereikbaar.

Kleine reparatie werkzaamheden uitgevoerd aan steenglooiingen, verder hier geen grote
onderhoudsprojecten.

Aan de hand van de controlepeilingen zouden er onderwaterbestortingen worden uitgevoerd aan
bodembestorting langs kademuren en onderwatertaluds in de havens. Deze werkzaamheden zijn
kleinschaliger (alleen op de noodzakelijke locaties) uitgevoerd.

Er zijn een 10-tal vloedpalen (afmeervoorzieningen) vervangen in diverse havens.

Tevens zijn de paalkoppen geschilderd.

Het groot onderhoud aan de waterbuspontons is aanbesteed en in uitvoering gegaan. Dit project loopt
door tot oktober 2015.
Riolering
De Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken verplicht gemeenten te beschikken over een
Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP). In Dordrecht heeft dit betrekking op 687,5 km riolering (vrijverval
riolering, persleidingen, duikers). In 2011 is in Dordrecht het verbrede GRP V (2011-2015) in werking getreden.
Er lopen momenteel onderzoeken met het Waterschap en de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht,
om te bepalen hoe we tot de efficiencywinst in de afvalwaterketen kunnen komen. De vijf gekozen thema’s
hierbij zijn: vervangingssystematiek riolering, optimaliseren bewaking lozingen riolering, gezamenlijk
onderhoud gemalen, gezamenlijke wachtdienst inventarisatie en een meet- en monitoringssysteem (ISA).
Staat van onderhoud van het areaal
Er zijn geen onderhoudsachterstanden. De noodzakelijke werkzaamheden zijn ingepland of in uitvoering.
Risico’s in relatie tot de staat van onderhoud zijn meer extreme weersomstandigheden en ingroeiende
boomwortels. Extreme regenval kan leiden tot overstroming van gebouwen en meer riooloverstorten, en dus
meer vervuiling van het oppervlaktewater.
Wat zouden we doen in 2014
Ieder jaar wordt invulling gegeven aan de wettelijke zorgplicht inzake een doelmatige inzameling en transport
van afvalwater. Daarbij geven we uitvoering geven aan het gemeentelijk rioleringsplan.

Rioolvervanging: Noorderstraat/Lijnbaan (359m), Cannenburg (246m), Weerdestein (387m),
Wittestein (352m), Biesboschstraat (168m), Archimedesstraat (242m), Prattenburg/Toutenburg
(425m), Mijlweg (1200m), Johanna Naber erf (256m).

Van binnenuit repareren (relining): Kromhout (55m), Blekersdijk (400m).

Reiniging+inspectie 18,7km: Laan der VN, Merwedestraat, Patersweg, Dubbeldam gedeeltelijk.
Wat hebben we gedaan in 2014
Al het bovenstaande met uitzondering van het Johanna Naber erf (doorgeschoven naar 2015) en
Prattenburg/Toutenburg (nog in uitvoering).
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3.4 Financiering
De financieringsfunctie van de gemeente Dordrecht dient uitsluitend de publieke taak. Het prudente beleid valt
binnen de kaders die zijn gesteld in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). Centraal in deze wet
staan transparantie en risicobeheersing. Om inzicht te geven in de wijze waarop de gemeente dit doet en beeld
te geven van de stand van zaken wordt in deze paragraaf ingegaan op het risicobeheer (met name rente- en
kredietrisico), de financierings- en schuldpositie, het kasbeheer en de informatievoorziening.

3.4.1 Algemeen
Het Financieringsstatuut vormt het kader voor beleid en uitvoering van de treasuryfunctie. Op 9 december 2014
heeft de raad een nieuw Financieringsstatuut vastgesteld, dat per 1 januari 2015 in werking treedt.
Het jaar 2014 kenmerkte zich door lage rentes op de geld- en kapitaalmarkt. Mede als gevolg van maatregelen
van de Europese Centrale Bank is de rente op 1-maandskasgeldleningen vanaf het najaar zelfs regelmatig
uitgekomen op niveaus onder de 0%. Bij de marktomstandigheden van 2014 was het uitgangspunt bij het
aantrekken van vermogen, om de kasgeldlimiet optimaal te benutten en zoveel mogelijk kort te financieren.
Eind 2013 is het verplicht schatkistbankieren ingevoerd. In paragraaf 3.4.4 wordt hierop verder ingegaan.

3.4.2 Financierings- en schuldpositie
Financiering activa
De activa van de gemeente Dordrecht waren per begin 2014 als volgt gefinancierd:

Bedragen * 1.000
Omschrijving

1-1-2013

Totale boekwaarde investeringen

€

1-1-2014

812.723

€ 793.570

Vaste financieringsmiddelen:
Reserves

€

Voorzieningen

€

14.776

Langlopende leningen

€

288.071

Financieringstekort

470.632

€ 429.221
€

8.035

€ 285.162
€

773.479

€ 722.418

€

39.244-

€ 71.152-

Tabel 1 Financieringspositie per 1 januari 2014

Deze tabel geeft geen kasstromen weer. Voor een volledige financieringspositie wordt verwezen naar de balans.
Interne rente
De gemeente Dordrecht past een renteomslagmethodiek toe. Met deze methodiek worden aan investeringen de
gemiddelde rentekosten toegerekend die voortvloeien uit de opgenomen geldleningen en/of eigen middelen
waarmee zij zijn gefinancierd. Conform de begroting bedroeg het voor 2014 vastgestelde
renteomslagpercentage 4%. De rentesystematiek wordt in 2015 heroverwogen.
De renteomslagberekening, ofwel het saldo van alle interne en externe rentelasten en –baten, leidde over 2014
tot een stand van de rentereserve ad € 10,6 miljoen. Omdat deze (egalisatie)reserve in het rentebeleid
geplafonneerd is op € 5 miljoen, heeft een afroming van € 5,3 miljoen ten gunste van de exploitatie
plaatsgevonden. Dit bedrag was reeds via begrotingswijzigingen verwerkt. Bij de opstelling van de definitieve
rekeningcijfers bleek een aanvullende afroming mogelijk van € 0,3 miljoen door een samenstel van mee- en
tegenvallers. Een belangrijke component daarvan betreft de afwikkeling van de transactie Landsbanki,
waarover de auditcommissie in oktober 2014 is geïnformeerd.
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Leningenportefeuilles
Er worden twee soorten leningenportefeuilles onderscheiden, te weten opgenomen leningen en uitzettingen.
Opgenomen langlopende leningen
Onderstaande tabel geeft inzicht in de mutaties van de totale portefeuille aan opgenomen leningen in 2014.

Bedragen * 1.000,Omschrijving

Bedrag 2013

Gemiddeld Bedrag 2014 Gemiddeld
percentage
percentage

Stand per 1 januari

€

288.071

3,74% €

285.162

3,73%

Nieuwe leningen

€

-

€

63.261

1,56%

Reguliere aflossingen

€

Vervroegde aflossingen

€

Rente-aanpassing (oud percentage)

€

Rente-aanpassing (nieuw percentage)
Stand per 31 december

2.909-

€

2.955-

€

5.555-

4,40%

2.269-

4,31% €

5.529-

4,29%

€

2.269

2,46% €

5.529

2,30%

€

285.162

3,73% €

339.913

3,29%

-

Gemiddeld percentage exclusief doorverstrekte leningen

3,31%

Tabel 2 Mutaties leningenportefeuille OG 2014

Toelichting vervroegde aflossingen
Bij twee leningen heeft de Rabobank gebruik gemaakt van het recht om bij het renteherzieningsmoment
vervroegde aflossing te eisen. De restant schuld bij renteherziening bedroeg € 5,6 miljoen. Eén van deze
leningen was een aan Trivire door verstrekte lening van € 3,3 miljoen. Deze is één op één geherfinancierd bij
NV BNG. De andere lening is meegenomen in de totale concernfinanciering. Om binnen de kaders van de
kasgeldlimiet te blijven, zijn er nog twee langlopende leningen afgesloten van in totaal € 60 mln. Bij drie
leningen heeft een renteaanpassing plaatsgevonden. Twee van deze leningen zijn door verstrekt aan Yulius.
Met Yulius is overeengekomen om het bedrag aan rente en aflossing gelijk te houden. Door de lagere rente is
de aflossingscomponent toegenomen. Dit resulteert weer in een kortere restant looptijd.
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Uitzettingen
Uitzettingen zijn binnen de Wet fido gedefinieerd als verstrekte geldleningen en beleggingen. De mutaties van
de uitzettingenportefeuilles gedurende 2014 kunnen als volgt worden weergegeven:

B e dra ge n * 1.0 0 0 ,-

O m s c hrijv ing

B e dra g

G e m idde ld
pe rc e nt a ge

Verstrekte geldleningen
Stand per 1januari 2014

€

Leningen SVn, Natio naal Restauratiefo nds

€

189-

Reguliere aflo ssingen

€

3.577-

Overige vermeerderingen/verminderingen

€

2.295-

Stand per 31december 2014

€

41.628

€

88.176

47.690

3,96%

3,17%

Overige uitzettingen
Stand per 1januari 2014
Verko o p o bligatiepo rtefeuille A B NA M RO

€

69-

Verko o p vo rdering Landsbanki

€

2.542-

Opgebo uwd rendement duurzame belegging

€

1.350

Stand per 31december 2014

€

86.915

T o t a a l uit ze t t inge n pe r 1 ja nua ri 2 0 14

€ 13 5 .8 6 6

T o t a a l uit ze t t inge n pe r 3 1 de c e m be r 2 0 14

€ 12 8 .5 4 3

Tabel 3 Mutaties uitzettingen 2014

Toelichting overige vermeerderingen/verminderingen
Dit betreft een vervroegde aflossing door Trivire.
Toelichting overige uitzettingen
De grootboekobligaties uit het effectendepot bij ABN AMRO zijn in 2014 verkocht. Hiermee is een voordelig
resultaat bereikt van € 133.000. Het in de tabel 3 vermelde bedrag betreft alleen de boekwaarde. Het
verkoopresultaat is verrekend met de rentereserve.
In het najaar kon het Landsbanki-dossier positief worden afgesloten. De zogenaamde Noord-Hollandgroep,
waar ook Dordrecht deel van uitmaakte, heeft in oktober besloten de totale vordering van Nederlandse
overheden te verkopen aan geïnteresseerde marktpartijen en investeerders. De nog openstaande vordering is,
met uitzondering van een zogenaamde Escrow deel welke ultimo 2014 nog in IJsland staat, verkocht. Hierdoor
is een voordelig resultaat bereikt van € 239.000 (bovenop het in tabel 3 genoemde bedrag). Ook dit bedrag is
verrekend met de rentereserve.
Het bij overige uitzettingen weergegeven bedrag van € 1,35 miljoen, is de jaarlijkse opboeking van een
minimum gegarandeerd rendement van de duurzame belegging (4,5% over het nominaal belegde bedrag van
€ 30 miljoen). Het gedurende de looptijd opgebouwde gegarandeerde rendement zal pas op de diverse
einddata van de beleggingen tot uitkering komen. Vanuit het vrij belegbaar deel zullen we naar verwachting
alleen nog een klein extra rendement bovenop 4,5% ontvangen vanuit het inmiddels opgeheven Belair
Sustainable Fund. Zie ook tabel 9 van deze paragraaf. Hierin wordt de totale beleggingsportefeuille naar
kredietwaardigheid gespecificeerd.
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Schuldpositie
De bewustwording rond schuldposities van overheden heeft zich het afgelopen jaar verder ontwikkeld. Een goed
zicht op de schuldpositie draagt bij aan het besef dat de aan financiering verbonden rente en aflossingen
andere noodzakelijke uitgaven van de gemeente verdrukken. De raad heeft op 12 november 2014, bij de
behandeling van de Begroting 2015, unaniem een motie aangenomen waarin het college verzocht wordt de
oplopende trend te keren en hierover te rapporteren in kadernota en begroting.
In onderstaande tabel wordt de (ontwikkeling van de) schuldpositie van de gemeente Dordrecht ten opzichte
van 2013 weergegeven.

Bedragen x € 1.000 (m.u.v. schuld per inwoner)

Ultimo 2013

Opgenomen langlopende leningen
Kortlopende schulden + overlopende passiva
Voorzieningen
Subtotaal (= Totale schuld)
Minus:
Langlopende uitzettingen
Liquide middelen
Kortlopende uitzettingen + overlopende activa
Netto schuld

Aantal inwoners
Netto Schuld per inwoner

A

€
€
€
€

285.162
129.155
8.035
422.352

€
€
€
€

339.913
97.817
12.066
449.796

B

€
€
€
€

135.866
42
66.751
219.693

€
€
€
€

128.543
3.953
68.897
248.403

€

118.466
1.854

€

118.669
2.093

€
€

28.710
239

C
B/C

Mutatie Netto schuld 2014 t.o.v. 2013
Mutatie Netto schuld 2014 t.o.v. 2013 per inwoner

Balanstotaal

Ultimo 2014

D
Debt ratio A/D

€

860.364 €
49,1%

885.009
50,8%

B
E
B/E

€
€

219.693 €
446.337 €
49,2%

248.403
399.015
62,3%

Netto schuld
Exploitatiebaten (voor bestemming)
Schuldquote
Tabel 4 Schuldpositie

De netto schuldquote beoordeelt de schuld als aandeel van de inkomsten. De duurzame beleggingen komen
vanaf 2016 weer beschikbaar. Deze zullen worden ingezet bij de toekomstige financieringsbehoefte.
De debtratio geeft aan in hoeverre het bezit op de balans is belast met schulden.
Uit deze tabel blijkt dat in absolute zin de schuld is toegenomen. Hoewel de schuld per inwoner een
veelgebruikte vergelijkingsparameter is, kan deze een vertekend schuldbeeld veroorzaken vanwege de mutatie
in inwoners. De schuldtoename is getemperd door de verkoop van de vordering Landsbanki.
De schuldpositie heeft een opgaande lijn; hoewel Dordrecht nog ruim binnen de kaders van de VNG-brochure
Handreiking Houdbare Gemeentefinanciën van de VNG zit. Volgens die brochure is er reden voor extra
maatregelen bij een Debt ratio vanaf 70%. De schuldontwikkeling is sterk afhankelijk van het
investeringsniveau voor de komende jaren én de daadwerkelijke realisatie daarvan.

Jaarstukken 2014

98

3.4.3 Risicobeheersing
De relevante treasuryrisico’s worden in het algemeen onderscheiden in renterisico’s, kredietrisico’s,
koersrisico’s en valutarisico’s. Binnen de Dordtse financieringssituatie zijn met name rente- en kredietrisico’s
relevant.
Renterisico
Renterisico’s worden binnen de Wet fido onderscheiden in het renterisico van de vlottende schuld en het
renterisico van de vaste schuld. Voor beide soorten geldt binnen de Wet een eigen norm:
Het renterisico van de vlottende schuld: de kasgeldlimiet.
Met de kasgeldlimiet is in de Wet fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de gemeente haar
financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd <1 jaar) mag financieren: 8,5% van het
begrotingstotaal. Voor het jaar 2014 bedroeg de kasgeldlimiet € 32,7 miljoen. In onderstaande tabel is de
benutting van de kasgeldlimiet over 2014 weergegeven.
Bedragen x € 1.000

1) Berekening kasgeldlimiet 2014:
Begrotingstotaal (lasten)

€

384.740

€

32.703

Wettelijk percentage

8,5%

Kasgeldlimiet

2) Kwartaaluitkomsten kasgeldlimiet 2014:
1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Gemiddelde vlottende schuld

€

78.060

€

92.226

€

62.350

€

41.219

Gem. vlottende middelen

€

8.487

€

15.415

€

9.172

€

15.044

Gem. netto vlottende schuld

€

69.573

€

76.811

€

53.178

€

26.175

Kasgeldlimiet

€

32.703

€

32.703

€

32.703

€

32.703

Subtotaal

€

36.870

€

44.108

€

20.475

€

CAP's (*)

€

20.000

€

20.000

€

10.000

€

10.000

Ruimte onder kasgeldlimiet

-

€

16.528

-

-

6.528-

of
Overschrijding van de kasgeldlimiet

€

16.870

€

24.108

€

10.475

-

(*) De gemeente heeft in juli 2011 twee CAP's gekocht waarmee tot resp. medio 2014 en medio
2016 de rente over een bedrag van € 20 miljoen variabele financiering is geplafonneerd. Omdat
met CAP's een renterisico wordt afgedekt mag de kasgeldlimiet met het CAP-bedrag worden
verhoogd. Bij een CAP wordt tegen betaling van een premie, het risico op een nadelige
renteontwikkeling afgedekt. Met betaling van de premie verkrijgt men het recht om over een
afgesproken hoofdsom gedurende de contractlooptijd
nooit een hogere korte rente dan een van tevoren bepaalde plafondrente te hoeven betalen;
ongeacht de geldende marktrente. Zie ook raadsbrief van 18 december 2012 SBC/916561.

Tabel 5 Kasgeldlimiet 2014

De kasgeldlimiet is in de eerste drie kwartalen overschreden. Volgens de Wet fido mag de kasgeldlimiet
maximaal drie kwartalen worden overschreden. Vanwege de zeer lage rente voor kortlopende leningen is dit in
financiële zin bijzonder voordelig geweest. Per 29 juli 2014 is één cap van € 10 miljoen vervallen. Eind
september is ter consolidatie van de vlottende schuld een vaste geldlening van € 25 miljoen aangetrokken.
Voornamelijk doordat de uitgaven voor investeringen achtergebleven zijn bij de planning resteerde er in het
vierde kwartaal een ruimte van € 16,5 onder de kasgeldlimiet. Conform de Wet fido heeft een melding aan de
Provincie Zuid-Holland plaatsgevonden. Zie voor nadere kwantificering van de kasgeldleningen tabel 11.
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Het renterisico van de vaste schuld: de renterisiconorm.
De Wet fido definieert vaste schuld als opgenomen geldleningen met een rentetypische looptijd groter of gelijk
aan 1 jaar. Met de renterisiconorm biedt de Wet fido een richtsnoer om renteaanpassingen van financieringen
en beleggingen goed in de tijd te spreiden. Het doel van deze norm is het voorkomen van een overmatige
afhankelijkheid van het renteniveau in één bepaald jaar. Om dat te bereiken mag het totaal aan
renteherzieningen en aflossingen op grond van deze norm per jaar niet meer zijn dan 20% van het
begrotingstotaal.
Uit onderstaande tabel komt naar voren dat de gemeente Dordrecht met haar financiering in 2014 ruim binnen
de renterisiconorm is gebleven.
Bedragen x €1.000

1) Be re ke n in g re n te risic o n o rm 2 0 14 :
€

Begrotingstotaal (lasten)
Wettelijk perc entage

384.740
20,0%

€

76.948

Renteherzieningen

€

5.529

Aflossingen

€

8.510

Renterisic o

€

14.039

Renterisic onorm

€

76.948

Ru imte b in n e n d e n o rm

€

62.909

Renterisic onorm

2 ) T o e tsin g we rke lijk re n te risic o a a n n o rm:

Tabel 6

Berekening renterisiconorm 2014

Kredietrisico
Kredietrisicobeheersing richt zich op de kredietwaardigheid (en dus het risicoprofiel) van de tegenpartijen bij
financiële transacties. Kredietrisico’s kunnen zich op twee manieren manifesteren. Ten eerste is er het directe
risico dat wordt gelopen uit hoofde van door de gemeente gedane uitzettingen (verstrekte leningen en
beleggingen). Daarnaast is een kredietrisico verbonden aan gemeentelijke borgstellingen, het indirect
kredietrisico.
Kredietrisico op leningen en beleggingen
De gemeente Dordrecht heeft deelnemingen en uitzettingen. Deze zaken staan onder de noemer ‘financiële
activa’ op de balans. De totale boekwaarde aan financiële activa kan als volgt worden gespecificeerd:
Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Boekwaarde per
31-12-2014
Toelichting

Deelnemingen (met een
niet-speculatief karakter)

€

19.698

Uitzettingen

€

128.543

TOTAAL

€

148.241

Betreft aandelen: NV Eneco, BV
Gemeenschappelijk Bezit Evides, Bank
Nederlandse Gemeenten, ROM-D en
Merwede-Lingelijn.
(Door)verstrekte geldleningen aan
woningcorporaties (Trivire, Woonbron),
Yulius (v/h De Grote Rivieren), Kiltunnel
e.d., kapitaalverstrekkingen en
beleggingen; zie ook Tabellen 3 en 8.

Tabel 7 Specificatie financiële activa gemeente Dordrecht
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De in voorgaande tabel gespecificeerde uitzettingen kunnen als volgt naar de in de Wet fido onderscheiden
risicocategorieën worden uitgesplitst:
Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per
31-12-2014

Risicogroep

Perc. van
totaal

Gemeenten/provincies

€

-

0,0%

Overheidsbanken

€

-

0,0%

Woningcorporaties met garantie WSW

€

13.277

10,3%

Semi overheidsinstellingen

€

-

0,0%

Financiële instellingen (kredietkwaliteit A en hoger)

€

86.915

(1)

67,6%

Overige toegestane instellingen volgens treasurystatuut

€

28.351

(2)

22,1%

Niet-toegestane instellingen volgens treasurystatuut

€

-

TOTAAL

€

0,0%

128.543

100,0%

(1) Zie nadere specificatie in Tabel 9
(2) Zie nadere specificatie in Tabel 10
Tabel 8 Specificatie uitzettingen naar risicocategorie conform Wet fido

Kredietwaardigheid
Ingevolge eerdere toezeggingen wordt onderstaand de gehele uitzettingenportefeuille naar kredietwaardigheid
gespecificeerd. Tabel 9 betreft de uitzettingen bij financiële instellingen; tabel 10 de uitzettingen bij andere
instellingen.
Bedragen x € 1.000

Boekwaarde
per 31-122014

Jaar
aanvang

Jaar
afloop

Coupon

CLN HBOS/General Electric Capital Corp

2008

2016

6,250%

16.000

A/AA

CLN ING Bank/GE Capital Corp

2008

2021

5,600%

11.000

A/AA

CLN RBS/GE Capital Corp

2008

2018

5,500%

11.000

A/AA

CLN Barclays Bank/GE Capital Corp

2011

2020

3,150%

9.240

A/AA

HBS/UniCredit/FTSE 4 Good Global 100 index

2007

2017

4,500%

13.225

A/BBB-

(1) (2)

HBS/UniCredit/FTSE 4 Good Europe 50 index

2007

2018

4,500%

13.225

A/BBB-

(1) (2)

HBS/UniCredit/Belair Sustainable Fund

2007

2018

4,500%

13.225

A/BBB-

(1) (2)

Tegenpartij

TOTAAL

Creditratings
ultimo 2014

Opm.

86.915

(1)

Deze uitzettingen betreffen duurzame garantieproducten via APG Investments.

(2)

De weergegeven boekwaarde betreft de oorspronkelijke inleg van € 10 miljoen nominaal, vermeerderd met € 3.225 miljoen aan
opgebouwd rendement dat per einddatum van de belegging ineens zal worden uitgekeerd.

Tabel 9 Specificatie uitzettingen bij financiële instellingen (kredietwaardigheid A en hoger)

Uit voorgaande tabel blijkt dat de rating van UniCredit zich nog steeds op BBB minus-niveau bevindt. De
creditrating van UniCredit voldoet net als vorig jaar niet meer, maar valt onder de eerbiedigende werking van
de Wet fido en hoeft dus niet tussentijds verkocht te worden.
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B e dra ge n * 1.0 0 0 ,T e ge npa rt ij

3 1- 12 - 2 0 14

Leningen SVN iz funderingsherstel

16.133

Ov. langlo p.leningen buiten renteo mslag

9.334

Leningen NRF Do rdrechts Restauratiefo nds

2.497

Selfservice vervanging VOB

219

Stichting Spo rtvo o rziening Dubbeldam

91

Leningen SVN Dichterskwartier iz P WV

72

Via SVn verstrekte Startersleningen

42

Vo o rziening leningen SVN iz funderingherstel

-37

T o taal

2 8 .3 5 1

Tabel 10 Specificatie uitzettingen bij andere instellingen

Bij langlopende leningen buiten de renteomslag is een belangrijk deel gekoppeld aan de financiering van Yulius.
Deze instelling heeft last van turbulentie in de zorgfinanciering. Het betaalgedrag is echter goed. Een aantal
hypothecaire zekerheden zijn in 2014 gewisseld; echter het geheel biedt nog steeds voldoende zekerheid
ingeval van een aanspraak.
Kredietrisico ten aanzien van borgstellingen (gemeentegaranties)
Borgstellingen kunnen op twee manieren voorkomen:
1. Directe borgstelling.
2. Achtervang.
Bij directe borgstellingen staat de gemeente jegens geldgevers borg voor de betaling van rente en aflossing op
langlopende geldleningen die door lokale organisaties, instellingen of verenigingen zijn aangetrokken die veelal
activiteiten verzorgen welke in het verlengde liggen van de gemeentelijke publieke taak. Achtervang houdt in
dat de gemeente, al dan niet samen met het Rijk, een rol speelt in de zekerheidsstructuur van een
waarborgfonds, bijvoorbeeld de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Door deze structuur kunnen
instellingen die bij een waarborgfonds zijn aangesloten tegen een lagere rente lenen.
B e dra ge n * 1.0 0 0

B e dra g pe r 1- B e dra g pe r
1- 2 0 14
3 1- 12 - 2 0 14

T o e-/
a f na m e

B e dra g pe r
3 1- 12 - 2 0 14
in % v a n
to taal

V o rm

Directe bo rgstellingen

€

92.953

€

84.838

€

A chtervang Waarbo rgfo nds So ciale Wo ningbo uw

€

575.130

€

588.484

€

13.354,0

87,4%

T OT A A L

€

6 6 8 .0 8 3

€

6 7 3 .3 2 2

€

5 .2 3 9

10 0 ,0 %

8.115-

12,6%

Tabel 11 Verloop borgstellingen 2014

Ad 1. Het bedrag aan directe borgstellingen is door aflossingen met € 8,2 miljoen afgenomen. De grootste
gemeentelijke borgstelling is verbonden aan de deelname in HVC via GR Gevudo. Per eind 2014 bedroeg die
€ 31,3 miljoen. Daarnaast is de borgstelling op de financieringsportefeuille van het Wegschap Tunnel Dordtse
Kil substantieel: € 16,7 miljoen.
Ad 2. Het totaalbedrag aan door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) geborgde leningen met
achtervang van de gemeente Dordrecht bedraagt per eind 2014 € 588,5 miljoen.
Bij dit forse garantiebedrag is beschouwing van de kans op aanspraak op zijn plaats. De kans dat er een beroep
gedaan wordt op de garantie is namelijk zeer klein. Indien er een schadegeval ontstaat kan het WSW de
betreffende corporatie niet-kredietwaardig verklaren en deze dan op kosten van de andere corporaties laten
saneren door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Verder heeft het WSW zelf circa € 250 miljoen in kas
om een aanspraak te voldoen. Daarna kan het WSW aan garanties (ca. 3,2 miljard euro) innen bij corporaties
voordat het bij de gemeenten en het Rijk zal aankloppen voor renteloze leningen. Daarnaast kan het WSW van
de corporatie die de aanspraak veroorzaakt onderpand opeisen en te gelde maken. Als het WSW tóch wordt
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aangesproken en renteloze leningen moet sluiten, dan zal het WSW deze leningen in alle gevallen verdelen over
de Rijksoverheid (50%) en alle gemeenten (samen ook 50%). Na verloop van tijd zal WSW deze leningen weer
terugbetalen. De schade die de gemeente hierdoor oploopt is dus gelijk aan de rente die zij misloopt doordat zij
het aan WSW geleende geld niet rentedragend kan wegzetten, c.q. de marktrente die zij moet betalen om het
leenbedrag zelf aan te trekken. Het WSW wil een aanspraak op de borg vanuit maximaal 4 corporaties altijd
kunnen opvangen zonder dat gemeenten en Rijk mee moeten betalen. Het risicoprofiel van de huidige WSWborg voldoet hieraan, met uitzondering van de twee grootste corporaties (Vestia en Ymere). Aldus beoogt WSW
een kans van maximaal 1% voor achtervang-gemeenten te realiseren. Indien een dergelijke aanspraak aan de
orde zou komen, is er echter een zeer groot probleem met volkshuisvesting; waarin dan zonder twijfel ook de
landelijke politiek zich zal mengen. Bij de recente problemen met Vestia is WSW zelf niet aangesproken. Gezien
dit lage percentage beschouwen we het WSW-risico daarom voorlopig niet bij de bepaling van het
gemeentelijke weerstandsratio.
Per 1 januari 2015 heeft de gemeente een nieuwe achtervangovereenkomst met het WSW gesloten. Deze geldt
voor nieuwe financieringen uitsluitend voor de corporaties Woonbron en Trivire en loopt tot 1 januari 2020.
Voor verdere specificatie verwijzen wij naar de Staat van Gewaarborgde geldleningen; als bijlage bij dit
jaarverslag.

3.4.4 Kasmanagement
Het betalingsverkeer van de gemeente Dordrecht vindt volledig plaats vanuit het Servicecentrum Drechtsteden
(SCD). De gemeente blijft daarbij overigens eigenaar van de betreffende bank- en girorekeningen. De Bank
Nederlandse Gemeenten is huisbankier. Hiernaast heeft de gemeente betalingsverkeerrelaties met ABN AMRO,
ING en Rabobank.
Eind 2013 is het verplicht schatkistbankieren ingevoerd. Toegestaan blijft dat decentrale overheden een bedrag
van 0,75% van het begrotingstotaal buiten de Schatkist mogen houden, het zogenoemde drempelbedrag. Het
drempelbedrag mag als gemiddeld creditbedrag per kwartaal niet overschreden worden. In onderstaande tabel
staat per kwartaal aangegeven wat het gemiddelde positieve banksaldo was.
Hieruit blijkt dat in 2014 het drempelbedrag van afgerond € 2,9 miljoen niet overschreden is.
Bedragen x € 1.000

1) Benutting drempelbedrag Schatkistbankieren 2014:
Begrotingstotaal

€

384.740

€

2.886

Wettelijk percentage
Drempelbedrag

0,75%

2) Kwartaaluitkomsten benutting drempelbedrag 2014:
1e kwartaal
Benutting drempelbedrag

€

1.670

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

€

€

€

777

1.421

2.027

Tabel 12 Overzicht schatkistbankieren

De gemeente heeft in 2014 diverse malen kortstondige uitzettingen gehad bij de Schatkist. Het merendeel van
die uitzettingen varieerden van een dag tot minder dan 2 weken. Eén uitzetting in de zomerperiode
(ad € 7.000.000) duurde 49 dagen. Het eventueel uitzetten binnen de Drechtsteden was niet zinvol vanwege de
korte looptijden en was volgens het SCD voor andere gemeenten niet aantrekkelijk, gezien de negatieve
rentestanden op kasgeldleningen.
De Wet verplicht schatkistbankieren – en de deelname daaraan van decentrale overheden – zal door het Rijk
nog worden geëvalueerd; echter zij houdt voor zichzelf de mogelijkheid open om dat pas in 2018 te gaan doen.
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3.5 Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering
In deze paragraaf beschrijven we de behaalde resultaten op de voorgenomen activiteiten voor 2014 op het
gebied van de organisatieontwikkeling en de bedrijfsvoering van de gemeente Dordrecht

3.5.1 Inleiding
Veel in onze samenleving verandert. Bezuinigingen, technologische ontwikkelingen, toenemende complexiteit
van vraagstukken, een andere rol van de overheid en nieuwe taken als gevolg van decentralisaties stellen hoge
eisen aan onze medewerkers en organisatie. We moeten meer doen met minder eigen mensen en
middelen. Dat vraagt van ons dat we duidelijk kiezen, de verbinding met de stad en samenleving aangaan en
sneller tot resultaat komen. Daarbij constateerden we intern de behoefte om meer eenheid te brengen in hoe
we onze organisatie vormgeven en ontwikkelen. Met de introductie van het begrip opgaven gestuurd werken
hebben we in 2014 een leitmotiv uitgezet voor de richting waarin we als Dordtse organisatie onszelf de
komende tijd verder gaan ontwikkelen.

3.5.2 Organisatieontwikkeling
We hebben ons voorgenomen om in 2014 onverminderd aan de slag te gaan met het eigentijds ontwikkelen
van de organisatie en haar medewerkers. Hierin speelden de kerncompetenties die afkomstig zijn uit de visie
‘Dordts DNA’ een centrale rol en het vertrekpunt voor doorontwikkeling. DNA staat voor het DNA dat in de
genen van elke Dordtse ambtenaar zit: de kerncompetenties ‘Vertrouwen & Verantwoordelijkheid’, ‘Initiatief
tonen’ en ‘Samenwerken’ worden toegepast in het werk voor de stad en regio.
We merken in toenemende mate dat er van onze organisatie verwacht wordt dat we sneller kunnen inspelen op
tijdelijke, complexe vraagstukken in de stad die we als overheid niet meer alleen kunnen beantwoorden.
Programmatisch werken hielp ons eerder al om aan deze verwachting te voldoen en los te komen van interne
structuren. Programmasturing heeft zich in 2014 doorontwikkeld naar opgaven gestuurd werken. Opgaven
gestuurd werken stelt de maatschappelijke opgave(n) centraal, legt een natuurlijke verbinding met partners
(van buiten naar binnen) en stelt inhoud boven interne structuren.
Strategische Personeelsplanning (SPP)
Met SPP sturen we erop dat ons personeelsbestand kwalitatief en kwantitatief goed aansluit op de opgaven die
we hebben als gemeente. Het dwingt ons tijdig na te denken over de ontwikkeling van de organisatie,
afdelingen, functies en formatie.
We namen onszelf voor om in 2014 de personele ontwikkelingen op langere termijn in kaart te brengen en
(bij)sturing mogelijk te maken. We hebben daartoe strategische ontwikkelingen in de periode 2015-2020
vertaald naar kwalitatieve en kwantitatieve gevolgen voor het personeelsbestand. We zien bijvoorbeeld dat de
te realiseren krimp in het personeelsbestand kwantitatief grotendeels kan worden opgevangen door uitstroom
en door pensionering. Kwalitatief zien we verschuivingen in activiteiten en rolinvulling. Dit betekent ook iets
voor de competenties van medewerkers. Competenties als ‘ondernemerschap’, ‘onderhandelingsvaardigheid’ en
‘vernieuwingskracht’ worden steeds belangrijker.
Op het niveau van individuele medewerkers is een indeling gemaakt in categorieën (stabiel, ontwikkelaar,
mobiel of boventallig). Per categorie zijn instrumenten beschikbaar, zoals trainingen en coaching. Ook vindt
vanuit het management sturing plaats, bijvoorbeeld door maandelijks mobiliteitskansen uit te wisselen, door
het aanbieden van een mobiliteitsscan of het starten van verbetertrajecten.
De mobiliteitsadviseur heeft in 2014 een belangrijke rol gespeeld in het matchen van vraag naar en aanbod van
capaciteit. Hierdoor is er doorstroom ontstaan, zowel onder medewerkers als in het management.
In 2014 hebben we zeven trainees de mogelijkheid geboden om werkervaring op te doen na hun studie. Om de
vergrijzing van ons personeelsbestand tegen te gaan, hebben we in 2014 tevens gewerkt aan de
doorontwikkeling van het traineeprogramma. In 2015 zal een nieuwe groep trainees in de organisatie een plek
geboden worden.
Grafische weergave organisatieontwikkeling
Figuur 1. Verloop Formatie en Bezetting: hierin geven we de ontwikkeling van de formatie en bezetting weer
vanaf 2008. De reductie in formatie is in 2014 voortgezet. De ruimte tussen formatie en bezetting is in 2014
verder afgenomen en dat wil zeggen dat er in toenemende mate minder mogelijkheden zijn om ons
personeelsbestand flexibel in te vullen. Een mogelijk gevolg hiervan is een vergroting van bovenformativiteit op
termijn.
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Figuur 2. Leeftijd medewerkers 2014: hierin geven we de leeftijdsopbouw van organisatie weer in 2014. De
gemiddelde leeftijd van onze medewerkers in 2014 was 47,8 jaar (nationaal gemiddelde leeftijd
gemeenteambtenaren valt op 47,5).
Figuur 3. Schaalindeling 2014: hierin geven we de indeling ten aanzien van salarisschalen weer. Van schaal 6
t/m 9 zijn vrouwen oververtegenwoordigd. In de hieropvolgende schalen zien we dat mannen in de
meerderheid zijn.
Figuur 1. Meerjarenverloop Formatie en Bezetting

Figuur 2. Leeftijd medewerkers 2014

Figuur 3. Schaalindeling 2014
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Leiderschap
In 2014 hebben we oog gehad voor de belangrijke rol die voor de leidinggevende is weggelegd. Daartoe hebben
de Dordtse leidinggevenden deelgenomen aan het Drechtstedelijke leiderschapstraject. Dit traject is gericht op
(persoonlijke) leiderschapsontwikkeling in een (organisatie)netwerk. Verbinding met de Drechtstedelijke
samenleving staat daarbij centraal.
Ten aanzien van de doorontwikkeling van programmasturing naar opgaven gestuurd werken zijn voor de
Dordtse leidinggevenden aparte bijeenkomsten georganiseerd in 2014. Daarbij is met name ingezet op de rol
die leidinggevenden hebben om mobiliteit en flexibiliteit te stimuleren bij medewerkers.
Gezondheidsmanagement
Een belangrijke opgave was het omlaag brengen van het ziekteverzuim naar 5% in 2014. Begin 2013 was ons
voortschrijdende verzuimpercentage nog 6,72% en eind 2013 was dat 6,15%. Ondanks alle maatregelen is het
niet gelukt het ziekteverzuimpercentage omlaag te brengen naar de 5%. Het betreffende percentage is blijven
steken op 5,92%. Voor wat betreft onze ambitie is dat een tegenvaller, maar in meerjarenperspectief is de
dalende trend nog altijd zichtbaar.
Gezondheidsmanagement en het verlagen van ziekteverzuim kregen de benodigde aandacht in 2014. In lijn
met onze voornemens hebben we strakker ingezet op beïnvloedbare factoren van ziekteverzuim.
Leidinggevenden hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld door gesprekken te voeren met frequent
verzuimende medewerkers. Aanvullend zijn dergelijke gesprekken ook gevoerd tussen frequent verzuimende
medewerkers en de Arboarts.
Gebleken is dat de organisatie in toenemende mate een beroep doet op de verzuimmodules van
zorgverzekeraar IZA.
Om de gezondheid van medewerkers als thema te benadrukken is er een ‘week van de gezondheid’
georganiseerd in juni 2014. Het doel was bewustwording over gezondheid op te doen door middel van
workshops, een (vrijwillige) gezondheidscheck en informatieverschaffing.
Eind 2014 heeft het Preventief Medisch Onderzoek plaatsgevonden. De resultaten daarvan zijn begin 2015
bekend.
Medewerkertevredenheidonderzoek (MTO)
In 2014 hebben we op verschillende niveaus (concernbreed, sectorbreed en per afdeling) gewerkt aan de
verbeterplannen die naar aanleiding van het MTO uit 2013 zijn opgesteld. Deze acties zijn veelal opgenomen in
de verschillende jaarplannen van sectoren en afdelingen.
Het Nieuwe Werken
Effectief en efficiënt werken in een complexe, dynamische en digitale netwerkomgeving stelt andere eisen aan
het organiseren van werk en het vraagt een visie op de benodigde faciliteiten inclusief huisvesting. Dit anders
organiseren wordt Het Nieuwe Werken genoemd. Het Nieuwe Werken gaat uit van tijd- en plaatsonafhankelijk
werken, resultaatgerichte sturing, vrije kennis- en informatie-uitwisseling en een arbeidsrelatie op maat.
In 2014 hebben we gewerkt aan de doelstelling om Het Nieuwe Werken in te bedden in onze organisatie. In
verschillende projecten is rekening gehouden met de elementen van Het Nieuwe Werken en we zien dat het
steeds meer gemeengoed wordt. Zo zijn in 2014 de GRID werkplekken vervangen en wordt er onder de noemer
van opgaven gestuurd werken gewerkt aan flexibilisering van de organisatie.
We namen onszelf voor om de vijfde en zesde etage van het stadskantoor te verbouwen naar een flexibele
werkomgeving in 2014. Deze verbouwing is niet tot stand gekomen vanwege een in 2014 gestart onderzoek
naar de totale huisvestingsbehoefte van de gemeente. Het verbouwen van de vijfde en zesde etage van het
stadskantoor is in dit onderzoek meegenomen.
Stages
Stagiairs zijn belangrijk voor de gemeente Dordrecht vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid om
werkervaringsmogelijkheden aan te bieden en vernieuwing in de eigen organisatie te organiseren. Daartoe
kennen we al enkele jaren de ambitie om 7% stagiairs op het totaal aantal medewerkers van de gemeente
Dordrecht te realiseren. Om dit percentage te behalen namen we onszelf voor om het stagebeleid te verfrissen
in 2014.
Begin 2014 is het vernieuwde stagebeleid vastgesteld en is er aangeraden om een stagiair als stagecoördinator
te werven. Dit plan is medio 2014 uitgewerkt en in de tweede helft van 2014 is deze stagecoördinator
geworven en aan de slag gegaan met het vergroten van het aanbod (stageplaatsen/opdrachten) en van de
vraag (mogelijkheden creëren voor stagezoekende studenten).
De uitgevoerde activiteiten hebben ertoe geleidt dat we het gewenste percentage behaald hebben met 7,3% in
2014. De stagiairs die in 2014 bij de gemeente Dordrecht stage hebben gelopen deden dit in de vorm van
meeloopstages, praktijkstages en onderzoekstages. Een onderverdeling naar onderwijsniveau is als volgt te
maken: 35% MBO, 50% HBO, 11% WO en 4% overig.
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Regionale samenwerking
Regionaal is in 2014 verder gewerkt aan de intensivering van de ambtelijke samenwerking. Doel is het
vergroten van de efficiency van het netwerk als ook verbetering van de kwaliteit en verminderen van de
kwetsbaarheid van individuele organisaties.
Een aantal opgeleverde business cases gaven onze voorgenomen resultaten voor 2014 vorm. Gezien het
verloop van de besluitvorming omtrent de uitvoering van deze business cases zijn niet alle ambities tot
gerealiseerd.
De belangrijkste in 2014 regionaal bereikte resultaten zijn als volgt te typeren:

De oprichting van een gezamenlijke stichting voor promotie en acquisitie (DEAL!).

Besluitvorming over deelname aan een gezamenlijke klantcontactcenter door vier gemeenten
(Alblasserdam, Dordrecht, Henrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht).

De organisatie van een regionaal werkende projectmanagementorganisatie.

Het uniformeren van rechtspositionele regelingen binnen de Drechtsteden.

Initiëren van bestuurlijke afstemming over een gezamenlijke visie op het beheer van de openbare ruimte

Initiëren van bestuurlijke afstemming om te komen tot een visie op de huisvesting van lokale en regionale
organisaties.
Innovatie
We zagen in 2014 in een aantal ontwikkelingen aanleiding om extra aandacht te besteden aan innovatie in onze
organisatie. Zo ervaren we in toenemende mate de vraag om een andere rol voor de overheid, een overheid die
ingesteld is op maatschappelijk initiatief. Daarnaast zien we dat onze eigen organisatie krimpt en vergrijst en
dat we op zoek zijn naar nieuwe manieren van organiseren. Tot slot begrijpen we dat we in de toekomst vaker
‘meer met minder’ moeten zien te bereiken en dat er geen gouden bergen in het verschiet liggen. Al deze
uitdagingen vragen om vernieuwing en vernieuwing bereiken we door te experimenteren en van elkaar te leren.
We experimenteren en innoveren in Dordrecht, maar laten nog niet altijd zien waar we mee bezig zijn en wat
we van elkaar kunnen leren. In 2014 zijn we gestart met het verbinden van innovators in onze organisatie en
met het inzichtelijke maken van innovatieve projecten en thema’s die zich in onze organisatie afspelen. Het
verbinden en inzichtelijk maken heeft ertoe geleidt dat bepaalde onderwerpen zoals ‘open data’ inmiddels een
plek hebben gekregen in onze organisatie en vandaaruit worden aangejaagd en uitgevoerd. Enkele andere
innovatieve projecten waarbij we de verbinding zoeken zijn:

De ‘Etalageprojecten’, waarbij burgerinitiatief het centrale thema vormt.

Massieve innovatie, waarbij we intergemeentelijk werken aan het verduurzamen van innoveren en leren.

Het ‘Social Lab’, waarbij wij als gemeente leren het eigenaarschap van vraagstukken in de Dordtse
samenleving zelf neer te leggen.
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3.5.3 Bedrijfsvoering
ICT strategie
2014 heeft in het teken gestaan van het invoeren van de acties uit het ‘‘Transitieplan Informatisering &
Automatisering Drechtsteden’. In 2014 is de basis gelegd voor een stevig ICT fundament. Dit fundament
bestaat uit twee delen. Enerzijds het kwantitatief en kwalitatief versterken van de ICT ondersteuning.
Anderzijds omhelst het het vernieuwen van de ICT infrastructuur. Over de resultaten hiervan wordt u separaat
geïnformeerd.
Onze gemeente heeft in 2014 met een groot deel van haar organisatie de overstap gemaakt naar een nieuw
ICT netwerk. Dit ICT netwerk is veel sneller en is qua software aangepast aan de eisen van deze tijd, waardoor
wij nu weer goed toegerust onze werkzaamheden kunnen verrichten. De laatste onderdelen van de gemeente
zullen de overstap van het oude naar het nieuwe netwerk maken in het eerste kwartaal van 2015.
Tijdens het overstappen naar het nieuwe ICT netwerk in 2014 hebben wij geconstateerd dat de ICT
ondersteuning in de vorm van applicaties van enkele organisatieonderdelen wat versnipperd is georganiseerd.
Om de ICT ondersteuning te versterken voor de toekomst worden er inmiddels plannen uitgewerkt om de
versnippering van applicaties aan te pakken door deze in veelheid te reduceren en in functionaliteit te
uniformeren; in 2014 is bijvoorbeeld regionaal één uniforme applicatie voor de Gemeentelijke
Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) aangeschaft.
In 2014 is ook verder gewerkt aan de wettelijke bouwstenen van de E-overheid (programma ter verbetering
van dienstverlening). In dit kader is in 2014 een gegevensmagazijn aangeschaft en ingeregeld. Dit
gegevensmagazijn zorgt ervoor dat basisregistraties uit verschillende applicaties synchroniseren. Hierdoor zijn
wij in staat de wettelijke verplichting van het inregelen van het binnengemeentelijk gebruik van
basisregistraties zo efficiënt mogelijk uit te voeren.
Daarnaast zijn in 2014 stappen gezet om de BGT (Basisregistraties Grootschalige Topografie) per 2016 in te
kunnen voeren.
Versterking bedrijfsvoering
In 2014 hebben we stevig ingezet op de aanscherping van onze bedrijfsvoering. In onze organisatie werkt een
aantal processpecialisten voortdurend aan het verbeteren van processen, om efficiënter te werken.
We namen ons voor om in 2014 nadrukkelijk te sturen op de tijdige afhandeling van facturen en dat heeft een
positief effect gehad. We zijn gestart met het stellen van duidelijkere voorwaarden voor leveranciers bij het
opstellen van facturen. Deze voorwaarden zijn voor ons van wezenlijk belang voor de tijdige afhandeling van de
facturen. Daarnaast is de informatievoorziening rondom de facturenstroom zo ingericht dat snel duidelijk is
waar knelpunten ontstaan. Zodoende zijn we beter toegerust op gerichte actie. Tot slot sturen we strakker op
knelpunten door de benoeming van een regisseur die wekelijks signaleert waar vertragingen dreigen.
Daar waar we in 2013 een percentage van tijdig betaalde facturen van 78,8% scoorden is dat voor 2014 reeds
87,3%. Hiermee hebben we in 2014 een flinke stap gezet om te komen tot de norm van minimaal 90%.
We constateerden dat het archief van de gemeente niet op orde is en namen ons voor om in 2014
noodzakelijke verbeteracties uit te voeren. Hier is zorgvuldig over nagedacht en we kwamen daarbij tot de
conclusie dat we onszelf niet enkel kunnen richten op de doorontwikkeling van het digitaal archiefsysteem.
Tijdens de verkenningen van het vraagstuk hebben we moeten constateren dat een digitaal archief systeem
een grote relatie heeft met het zaaksysteem (in het geval van Dordrecht Mozaiek). Het bouwen en
onderhouden van een automatische koppeling tussen deze twee systemen is zeer tijdrovend, complex en
daardoor duur. Aanvullend staat in het ICT Transitieplan als één van de fundamentele basisprincipes van
informatisering & automatisering beschreven: ‘Software ontwikkeling is geen core business van de
Drechtsteden’.
Hierop hebben we besloten om uit te zoeken of en hoe we ons huidige zaaksysteem Mozaiek kunnen vervangen
door een geïntegreerd zaak- en archiefsysteem van de markt. Dit onderzoek naar de mogelijkheden die de
markt kan bieden met de bijbehorende kosten wordt gedaan middels een “prestatieinkoop”
aanbestedingstraject. De verwachting is dat de hier op volgende business case in juni 2015 beschikbaar is.
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3.6 Verbonden partijen
Verbonden partijen van de gemeente Dordrecht
Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen deelnemingen door de gemeente in publiekrechtelijke
samenwerkingsorganisaties (gemeenschappelijke regelingen), privaatrechtelijke samenwerkingsorganisaties
(NV’s, BV’s, stichtingen et cetera) en publiekprivate samenwerkingsorganisaties (PPS-constructies).
Een groot deel van de gemeentelijke middelen wordt via verbonden partijen ingezet ten behoeve van realisatie
van doelen, uitvoering van processen en ondersteuning van de bedrijfsvoering. Dordrecht participeert
momenteel in 20 verbonden partijen.
Naast dat de gemeente verschillende financiële bijdragen verstrekt aan verbonden partijen, ontvangt zij ook
baten uit beleggingsdeelnemingen, heeft zij leningen of werkkapitaal verstrekt, staat zij garant voor verbonden
partijen en/of bezit zij grond wat in de verbonden partij is ingebracht. In de bijlagen vindt u deze aanvullende
informatie over de verbonden partijen in de afzonderlijke formats.
Visie op verbonden partijen
Vanwege de vaak aanmerkelijke bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen is inzicht in en effectieve
sturing op deze verbonden partijen gewenst. Mede met oog hierop is de geactualiseerde nota Verbonden
Partijen in het eerste kwartaal van 2014 vastgesteld. Doelstelling van de geactualiseerde nota is om een kader
te bieden voor deelname aan, het oprichten van en het sturen op de verbonden partijen van de gemeente, om
zo te komen tot verbonden partijen die maximaal bijdragen aan de lokale bestuurlijke ambities.
Het uitgangspunt blijft hierbij gelijk ongeacht of het college ervoor kiest om taken binnen de interne ambtelijke
organisatie of bij verbonden partijen te beleggen: de gemeentelijke begrotingsdoelstellingen moeten met
minimale risico’s zo efficiënt en effectief mogelijk worden gerealiseerd.
Met de sturing op verbonden partijen wil de gemeente dan ook in de kern bereiken dat de verbonden partij de
overeengekomen opdracht realiseert binnen de daarover afgesproken beleidsinhoudelijke en financiële kaders.
Om dit mogelijk te maken dient de verbonden partij kansen en bedreigingen tijdig te signaleren en hier middels
risicomanagement op te sturen.
Daarnaast moeten de verbonden partijen vanzelfsprekend rechtmatig opereren, adequaat reageren op nieuwe
ontwikkelingen en transparant zijn in de informatievoorziening. Op het moment dat blijkt dat de verbonden
partijen niet in staat zijn om het bovenstaande te realiseren zal bijsturing vanuit de gemeente plaats vinden.
De raad, het college en het ambtelijk apparaat hebben allen een eigen rol in relatie tot de verbonden partijen.
Deze verschillende rollen zijn beschreven in de geactualiseerde nota verbonden partijen.
Alle verbonden partijen worden in iedere bestuursperiode minimaal eenmaal geëvalueerd op nut en noodzaak.
Bij deze evaluatie wordt bezien of deelname van de gemeente aan de verbonden partij nog steeds voldoende
bijdraagt aan de gemeentelijke doelstelling, of de doelstellingen nog actueel zijn én of de verbonden partij naar
behoren functioneert.
Actuele ontwikkelingen
Dordrecht geeft momenteel invulling aan een nieuwe bezuinigingsronde via de Agenda voor de Stad. In dit
proces blijkt (wederom) dat besparingen steeds minder gevonden kunnen worden in efficiency of maatregelen
die het beleid en de stad niet raken. Het vet is van de botten en de keuzes kennen een grotere impact op de
stad.
We hebben onze Gemeenschappelijke Regelingen bij onze financiële opgave betrokken via de gezamenlijke
Trap Af Systematiek. Op dit moment is sprake van een vastgestelde taakstelling van 4,5% op de gemeentelijke
bijdrage en is het Dordtse voornemen om deze taakstelling met 2,0% te verhogen.
Bij onze Gemeenschappelijke Regelingen zien we grote inspanningen om de taakstelling in te vullen, maar ook
bij deze verbonden partijen zien we dat bezuinigingen leiden tot moeilijke keuzes, die direct van invloed zijn op
het beleid (en daarmee de stad of regio).
De gemeente bevind zich hiermee momenteel in een situatie waarin zowel lokaal als regionaal moeilijke
bestuurlijke keuzes moeten worden gemaakt om de financiën op orde te houden. Hoewel deze gesprekken
binnen verschillende besturen plaatsvinden is er sprake van communicerende vaten. Immers, indien
besparingen niet regionaal (bij verbonden partijen) kunnen worden gerealiseerd, betekenend dit dat er lokaal
meer moet worden bezuinigd (en visa versa).
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3.6.1 Beschouwing van de ontwikkelingen
De verbonden partijen van de gemeente beschouwen wij nader in deze paragraaf. In de paragraaf wordt een
update gegeven van het beeld bij de Begroting 2015. De paragraaf bevat de belangrijkste ontwikkelingen en
risico’s bij verbonden partijen en de gemeentelijke bijdragen aan de verbonden partijen. De onderstaande tabel
geeft een overzicht van de verbonden partijen van de gemeente Dordrecht:






GR Drechtsteden: Servicecentrum Drechtsteden (SCD), Sociale Dienst
Drechtsteden (SDD), Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD),
Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD), Gemeentebelastingen en
Basisinformatie Drechtsteden (GBD), Bureau Drechtsteden (BD);
GR Dienst Gezondheid en Jeugd: Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst ZuidHolland Zuid (GGD), Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS);
Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland-Zuid (RAV).
GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid;
GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid,
geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR).
GR Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk);
GR Gevudo
GR Wegschap Tunnel Dordtse Kil;
GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch.

Besloten
Vennootschappen





B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides;
Merwedelingelijn Beheer B.V.;
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Capital B.V.

Naamloze
vennootschappen






N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC);
ENECO Holding N.V.;
Holding Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden N.V.;
Bank Nederlandse Gemeenten.

Stichtingen



Stichting Breedband Drechtsteden;

Coöperaties





Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.
Coöperatie Kennis- en Opleidingscentrum Veiligheid ZHZ
Energie Coöperatie Dordrecht

Andere rechtsvorm



Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Kil III C.V.

Gemeenschappelijke
Regelingen (GR)








Onderstaand volgt een korte beschouwing van de belangrijkste ontwikkelingen en/of risico’s bij de verbonden
partijen. Waar de situatie met betrekking tot risico’s en ontwikkelingen rondom een verbonden partij niet is
gewijzigd ten opzichte van de informatie bij de Begroting 2015, is in deze paragraaf geen informatie
opgenomen.
De gemelde risico’s worden in eerste instantie opgevangen door eigen middelen en beschikbaar
weerstandsvermogen binnen de verbonden partijen. Pas in tweede instantie hebben financiële ontwikkelingen
effect hebben op de gemeente.
Met betrekking tot de volgende verbonden partijen zijn ten opzichte van de Begroting 2015 geen nieuwe
belangrijke ontwikkelingen te melden:

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides;

N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC);

Stichting Breedband Drechtsteden;

Energie Coöperatie Dordrecht;

Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.

Coöperatie Kennis- en Opleidingscentrum Veiligheid ZHZ

3.6.2 Gemeenschappelijke regelingen
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden
Invulling Trap Af 4,5% en ambitie aanvullende 2,0%
De GRD kende in 2014 een taakstelling van € 1.000.000 op basis van de Trap Af systematiek. Deze taakstelling
is volledig ingevuld, waardoor de Dordtse taakstelling ook kon worden gerealiseerd.
In 2015 loopt de taakstelling verder op naar € 2.000.000 om vervolgens in 2016 op te lopen naar € 3.000.000
(4,5%). Ten behoeve van de taakstelling in 2015 heeft de Drechtraad vooralsnog een aantal voorstellen
vastgesteld. De overige bezuinigingsvoorstellen die kunnen worden ingezet om de taakstelling te realiseren
worden in juni in de Drechtraad behandeld. Vanwege het uitblijven van volledige besluitvorming ten behoeve
van deze regionale taakstelling, loopt Dordrecht een risico op de invulling van de lokale taakstelling.
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In september spreekt de Drechtraad over de verhoging van de taakstelling met 2,0%. Het DSB stemde eerder
al in met deze voorgenomen verhoging, wat leidt tot een totale taakstelling van € 4.280.000 vanaf 2016.
Jaarrekening 2014
De GRD heeft het jaar 2014 afgesloten met een positief resultaat van € 10,6 miljoen. Een groot deel van dit
positieve resultaat wordt uitgekeerd aan de gemeenten. Hierbij wordt echter geadviseerd om dit lokaal
beschikbaar te houden voor kostenontwikkelingen in 2015.
2e Bestuursrapportage 2014
De 2e Bestuursrapportage 2014 van de GRD resulteerde in een fors voordeel voor de deelnemende gemeenten.
De GRD prognosticeerde over 2014 een voordelig resultaat van € 5,3 miljoen en gaf via de 2e burap reeds € 2,7
miljoen terug aan de gemeenten. Het voordelig resultaat ontstond voornamelijk door het verrekenen van
apparaatskosten met het participatiebudget en door een voordelig resultaat binnen het SCD. Het Dordtse
voordeel is via een apart raadsvoorstel met de gemeenteraad gedeeld.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd
Verwachte resultaat 2014
De GR DG&J verwachtte in haar 2e bestuursrapportage 2014 (stand per november 2014) een nadelig resultaat
van € 2.465.000. Hierbij bleven de (aanloop-) kosten / -opbrengsten van de serviceorganisatie Jeugd ZHZ
buiten beschouwing. We hebben rekening gehouden met het Dordtse aandeel in dit nadelige resultaat.
Daarnaast prognosticeerde de GR een voordelig resultaat van € 45.000 voor de Regionale Ambulancevoorziening ZHZ.
Meerjarenbegroting 2015
De meerjarenbegroting 2015 van de GR DG&J kent een structurele taakstelling van € 3.451.000. De GR DG&J
heeft zich in 2014 en 2015 ingespannen om te komen tot een (onderliggende) productenbegroting en een
dekkingsplan voor het doen opheffen van de voornoemde taakstelling. Dit dekkingsplan ligt nu ter zienswijze bij
de gemeenteraden voor. Het Algemeen Bestuur van de GR DG&J stelt (naar verwachting) in april 2015
(onderdelen van) het dekkingsplan vast.
Inrichting serviceorganisatie Jeugd ZHZ
De GR DG&J is belast met het organiseren/faciliteren van jeugdhulp vanaf 1 januari 2015, zoals bedoeld in de
nieuwe Jeugdwet. De serviceorganisatie is in 2014 al gestart (met voornamelijk tijdelijk personeel) om de
noodzakelijke inkoop van zorg voor 2015 te kunnen realiseren. Uiteindelijk is de organisatie erin geslaagd om
voor 1 december 2014 alle zorg, inclusief de jeugdteams voor de 17 gemeenten, in te kopen. Eind 2014 heeft
de serviceorganisatie verder vorm gekregen en is er gestart met de werving van personeel om de vastgestelde
periode van 3 jaar te kunnen invullen.
De deelnemende gemeenten stelden in de 1e helft van 2014 een krediet van € 500.000 beschikbaar voor de
inrichting van een serviceorganisatie. Voor Dordrecht betekende dit een bijdrage van € 80.500. De GR DG&J
heeft aan de raden van de deelnemende gemeenten een nieuwe financiële bijdrage ad € 322.000 gevraagd
voor de 2e helft van 2014. Conform afspraken verwerkten we deze totale bijdrage in de bestuursrapportage
2014.
Toekomstverkenning gezondheid & jeugd 2014
De toekomstverkenning gezondheid & jeugd is in november 2014 op de website van de dienst gepubliceerd. De
toekomstverkenning bestaat uit een regionaal en lokaal deel. De doelen van de toekomstverkenning zijn:
a. het vormen van input voor volksgezondheids-, onderwijs-, jeugdbeleid en maatschappelijke zorg (en
prioritering daarbinnen);
b. het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen én
c. het vergroten van ontwikkelingskansen bij de bevolking in Zuid-Holland Zuid.
Beleidskader programma gezondheidsbescherming
Er zijn grote verschillen bij de gemeenten in Zuid-Holland Zuid qua bekendheid rondom gezondheidsbescherming. Daarom is het beleidskader hierop aangepast. Daarnaast heeft de Inspectie voor de
Gezondheidszorg in augustus 2014 het functioneren van de algemene infectieziekte- en TBC-bestrijding als
onvoldoende beoordeeld. Voor een effectieve gezondheidsbescherming conform landelijke standaarden moet de
GR investeren in capaciteit en deskundigheid. Op basis van een plan van aanpak werd ingezet om uiterlijk 1
februari 2015 aan het merendeel van de landelijke standaarden te voldoen. Er is een verbinding gemaakt
tussen het beleidskader gezondheidsbescherming en een uitgewerkt basistakenpakket.
Herinrichting basistakenpakket jeugdgezondheidszorg (BTP JGZ)
Per 1 januari 2015 is het nieuwe basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van kracht via een aanpassing van
het Besluit publieke gezondheid. Dit naar aanleiding van de landelijke evaluatie in 2014 door de Commissie De
Winter. Doel van de vernieuwing is het basispakket te moderniseren op grond van nieuwe wetenschappelijke
inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen, en beter te laten aansluiten op de Stelselwijziging Jeugd. In
2014 is afgesproken dat met de gemeenten in 2015 bekeken wordt of er aanpassingen nodig zijn of dat er
aanleiding is om nieuwe afspraken te maken met het consortium.
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De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) draagt bij aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen in Nederland.
Gemeenten zijn ervoor verantwoordelijk, dat het nieuwe basispakket beschikbaar is en actief wordt aangeboden
aan alle kinderen en jongeren tot 18 jaar. Zij geven de uitvoering samen met de JGZ-organisaties vorm. In het
nieuwe basispakket vervalt het onderscheid tussen het uniform deel en het maatwerkdeel. De onderdelen van
het maatwerk zijn niet verdwenen, maar zijn opgenomen in het Besluit publieke gezondheid of in de Jeugdwet.
Het contactmoment voor adolescenten is toegevoegd als taak aan het basispakket Jeugdgezondheidszorg. De
leeftijdsgrens van de JGZ wordt gesteld op 0-18 jaar, zodat deze gelijk loopt met die van jeugdhulp.
Evaluatie uitvoering JGZ
Sinds juli 2012 is de uitvoering van de JGZ ondergebracht bij het consortium Careyn/Rivas. Conform de
uitvoeringsovereenkomst iJGZ heeft de Dienst in 2014 namens de 17 gemeenten de dienstverlening
geëvalueerd en heeft daarvoor onderzocht of de doelstellingen voor de subsidieperiode zijn behaald. De nadruk
van de evaluatie lag op het vertalen van de opgedane ervaringen en inzichten naar een herziene set met
afspraken die de uitvoeringspraktijk JGZ ten goede komen als ook een adequate rol- en taakverdeling tussen
het consortium en de Dienst. Hiervoor zijn verschillende aanbevelingen gedaan. Op basis van de evaluatie heeft
het AB ingestemd met het verlengen van de uitvoeringsovereenkomst iJGZ met ingang van 1 januari 2016 voor
twee jaar (tot en met 31 december 2017). Eventueel kan daarna voor een tweede maal met ingang van 1
januari 2018 verlenging met twee jaar plaatsvinden.
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Jaarrekening 2014
Financieel sluit de jaarrekening 2014 van de Omgevingsdienst met een positief saldo van € 317.000. Het
voordeel is een saldo van diverse relatief geringe mee- en tegenvallers. In de eerste plaats is de productiviteit
achtergebleven door met name het hogere productieve ziekteverzuim. Daarnaast is sprake van beperkt hogere
kosten voor ICT en externe ondersteuning. Deze tegenvallers worden in ruimte mate gedekt door hogere baten
en lagere kosten op de post onvoorzien. Het resultaat wordt bestemd voor de opbouw van het
weerstandsvermogen en reserveringen voor specifieke knelpunten.
Invulling Trap Af 4,5% en ambitie aanvullend 2,0%
Conform de regionale taakstelling voor verbonden partijen is het budget in 2014 met 1,5% verlaagd. Dit is
bovendien conform in het jaarprogramma 2014 verwerkt. Met bijsturing op de uitvoering van een aantal taken
is het de Omgevingsdienst gelukt om binnen het jaarbudget te blijven.
Via de Dordtse zienswijze op de aankomende Begroting 2016, zullen wij onze ambitie opnemen om de
bestaande taakstelling van 4,5% op te hogen naar 6,5%. De ambitie om de taakstelling met 2,0% te verhogen
is opgenomen als besparingsvoorstel binnen Agenda voor de Stad.
Bouwplantoetsing
Bij de Kadernota 2014 is eenmalig € 285.000 extra budget toegekend voor bouwplantoetsing. Vanwege
terugloop in bouwaanvragen is dit bedrag bij de Bestuursrapportage 2014 verlaagd tot € 85.000.
VVGB-bedrijven
Per 1 januari 2014 is de gemeente het bevoegde gezag geworden voor een groep provinciale bedrijven, de
zogenaamde VVGB-bedrijven. Hiervoor heeft de gemeente een structurele bijdrage van het Rijk ontvangen van
€ 313.732. Dit bedrag is toegevoegd aan het budget voor het jaarprogramma Omgevingsdienst. Over het
eerste jaar bleek dit budget ruim voldoende.
Kwaliteitscriteria
In 2014 heeft de Omgevingsdienst verder gewerkt aan het voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria voor de
uitvoering van Wabo-taken. Per 1 januari voldoet de Omgevingsdienst vrijwel geheel aan deze criteria (met
name een aantal meerjarige opleidingstrajecten loopt nog door). Overigens is na een lobby vanuit de VNG
recent besloten om de landelijke kwaliteitscriteria niet in wetgeving aan gemeente op te leggen. Gemeenten
zouden dat zelf moeten vastleggen in de verordening. De VNG werkt aan een modelverordening.
Huisvesting
In 2014 heeft de Omgevinsgdienst verder gewerkt aan nieuwe huisvesting. Inmiddels is er overeenstemming
over de huur van Post 120. De verhuizing staat gepland voor begin 2016. Eerder is een taakstellend bedrag
(€ 150.000) verbonden aan de nieuwe huisvestingslocatie. Op basis van de huidige inzichten kan de voorziene
kostenverlaging worden gerealiseerd.
Kostendekkendheid Leges
De legesopbrengst van Wabo-vergunningen over 2014 van ruim € 0,8 miljoen valt erg tegen. Het beeld van de
afgelopen 10 jaar gaat erg op en neer, tussen de € 1,4 en € 4,3 miljoen. Bij de Dordtse Bestuursrapportage
2014 is al rekening gehouden met deze tegenvallende inkomsten.
Bijzonder is dat tegenover de lage legesinkomsten juist een stijging te zien is van het aantal bouwvergunningen
(377 tegen 290 geraamd). De nadruk ligt echter op de kleine aanvragen. Dat betreft aanvragen waarvoor de
legesinkomsten lager liggen dan de hiermee gemoeide kosten. In de Legesverordening 2015 zijn de Wabotarieven gemiddeld genomen sterk verhoogd om de kostendekkendheid te vergroten. Dat zou over 2015 een
zichtbaar resultaat moeten geven.
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Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Jaarrekening 2014
De Veiligheidsregio heeft over 2014 een voordelig resultaat van € 2,8 miljoen gerealiseerd. Van dit resultaat
geeft de Veiligheidsregio € 2,0 miljoen terug aan de gemeenten. Het restant van € 0,8 miljoen wordt
vooralsnog gereserveerd voor het vormen van een egalisatiereserve voor kapitaallasten. In juni 2015 volgt
definitieve besluitvorming over deze egalisatiereserve, waarna mogelijk een aanvullend deel alsnog wordt
uitbetaald.
Het voordelige resultaat is met name opgetreden vanwege voordelen op kapitaallasten, rentekosten, inkomsten
op trainingen en cursussen én vanwege lagere materiële uitgaven door het voeren van een zeer terughoudend
bestedingspatroon. Het voordelige resultaat voor Dordrecht verwerken wij in de Bestuursrapportage 2015,
omdat wij ten behoeve van de verwerking in afwachting zijn van de definitieve bestuurlijke besluitvorming.
Invulling Trap Af 4,5% en ambitie aanvullend 2,0%
Lokaal is met betrekking tot de Veiligheidsregio een taakstelling van 4,5% op de gemeentelijke bijdrage
verwerkt. Daarnaast is in de Agenda voor de Stad een besparingsvoorstel opgenomen dat uit gaat van een
verhoging van 2,0% van deze taakstelling.
Ter invulling van deze taakstellingen geeft de Veiligheidsregio momenteel invulling aan een bezuiningstraject,
waarin wordt gestreefd naar een besparing van 15%. Hoewel de Veiligheidsregio succesvol is in het formuleren
en doorvoeren van bezuinigingsvoorstellen, wordt de organisatie tegelijkertijd geconfronteerd met
kostenverhogende ontwikkelingen. Zo kent de organisatie bijvoorbeeld hogere personeelskosten vanwege cao
ontwikkelingen en ontvangt de Veiligheidsregio niet langer compensatie over de BTW kosten.
Om tegelijk een gemeentelijke besparing van 15% te realiseren en de kostenverhogende ontwikkelingen op te
vangen, kan de Veiligheidsregio waarschijnlijk niet langer volstaan met bezuinigingsvoorstellen die het niveau
van de brandweerzorg niet beïnvloeden. De komende maanden maakt de Veiligheidsregio
bezuinigingsscenario’s inzichtelijk, die de brandweerzorg betrekken. Op basis van deze scenario’s volgt een
nieuwe bestuurlijke afweging met betrekking tot de bezuinigingsopgave.
Overdracht brandweerkazernes
Binnen de Veiligheidsregio was gepland, dat er bestuurlijke besluitvorming over de overdracht van de
brandweerkazernes plaats zou vinden in de vergadering van 27 november 2014. Nadat er fouten zijn ontdekt in
de taxatierapporten van de betreffende kazernes, is besloten om de overdracht van de brandweerkazernes uit
te stellen. Het gevolg van dit besluit is dat de kazernes (en het beheer) nu niet per 1 januari 2015, maar per 1
januari 2016 zullen worden overgedragen aan de Veiligheidsregio.
Voor Dordrecht heeft de uitgestelde overdracht van de kazernes een minimaal effect, omdat de kazerne op het
Leerpark reeds in een eerder traject is overgedragen én omdat het Oranjepark niet zou en zal worden
overgedragen vanwege de onzekere toekomst van deze kazerne.
Gemeenschappelijke regeling Gevudo
Eind 2014 is in het Algemeen Bestuur een volledige herziening van de regeling besproken. Deze wordt in 2015
aan de colleges en gemeenteraden ter besluitvorming voorgelegd. Belangrijkste veranderingen zijn, naast het
daarmee voldoen aan nieuwe regelgeving:

omzetting naar een collegeregeling.

beperking van de rol van Gevudo tot het aandeelhouderschap in NV HVC (was al praktijk).

stabilisatie van het risico-aandeel per deelnemer in garanties voor en provisies van NV HVC.
Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk)
Het voornemen om per 1 januari 2015 het opheffen van de GR Drechtwerk en het onderbrengen van de
bedrijven van Drechtwerk in de GR Drechtsteden te effectueren, is uitgesteld omdat diverse toekomstscenario’s
voor de verschillende Drechtwerk BV’s (Fris facilitair, Assembly partner, Diversiteit en Groen) in 2015 nog
nader worden uitgewerkt. Tot de exacte financiële en personele consequenties helder zijn en besluitvorming
heeft plaatsgevonden over de toekomst van de afzonderlijke BV’s, zal de opheffing van de GR Drechtwerk nog
niet worden voorgelegd. Wel is in 2014 de functionele aansturing (voor een aantal onderdelen) bij de GRD
ondergebracht.
Een belangrijk gevolg van de Participatiewet is dat de instroom in de Wsw per 1 januari 2015 stopt en de
rijkssubsidie op bestaande Wsw plekken verlaagd wordt. Dat maakt de positie van de GR Drechtwerk kwetsbaar
en brengt organisatorische en financiële risico’s voor de Drechtstedengemeenten met zich mee. Hieruit ontstaat
de vraag wat het toekomstperspectief van (de verschillende organisatieonderdelen van) het bedrijf Drechtwerk
is en welk perspectief we de huidige Wsw’ers die werkzaam zijn bij Drechtwerk bieden.
Om deze opgave het hoofd te bieden, zijn in 2014 verschillende opties verkend naar het toekomstperspectief
van de verschillende organisatieonderdelen van Drechtwerk. Op basis hiervan kan bekeken worden of het
aanvankelijke uitgangspunt, een volledige integratie van de GR Drechtwerk in de GR Drechtsteden, nog aan de
orde is. Een volledige integratie is overigens nooit een doel op zich geweest.
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Alle inspanningen in 2014 waren er op gericht om per 1 januari 2015 gevolg te geven aan een zo optimaal
mogelijke uitvoering van de keten werk en inkomen om zoveel mogelijk mensen zinvol werk of een
participatieplek te kunnen bieden binnen de beschikbare budgetten.
Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil
Verkeersdruk
Ten opzichte van de Begroting 2014 ligt het verkeersaanbod ruim 1,35% lager. Dit komt neer op circa 53.500
motorvoertuigen, waardoor de baten uit tolopbrengsten 0,9% (€ 69.000) lager uitvallen. Opgemerkt wordt dat
het verkeersaanbod ten opzichte van 2013 met 1,79% (68.000 motorvoertuigen) is toegenomen. Vanwege met
name de lager kapitaallasten dan begroot, worden de verminderde opbrengsten opgevangen binnen de
financiële kaders.
Ontwikkeling
Een zorgelijke ontwikkeling is de invoering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen
die mogelijk voor het wegschap gevolgen kan hebben. De Kiltunnel is zich hierop aan het oriënteren, en is
voornemens hierover met de Belastingdienst in gesprek te gaan met als doel (net als de Westerscheldetunnel)
vrijgesteld te worden.
Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
Toekomstvisie Biesbosch 2021
Met de Toekomstvisie Biesbosch 2021 als richtsnoer, heeft het Parkschap in 2014 uitvoering gegeven aan
activiteiten die bijdragen aan de geformuleerde doelstellingen die zich laten samenvatten in de woorden
‘beleefbare topnatuur’. De nadruk lag in 2014 sterk op het realiseren van een meer duurzame financiering van
het Parkschap. Het Parkschap zoekt naar manieren om enerzijds eigen en nieuwe verdiensten te versterken en
anderzijds kosten te verminderen. Een en ander is vastgelegd in ‘De Biesbosch verdient ‘t’.
Nieuwe verdienmodellen worden gezocht in: (1) recreatieontwikkelingen (concessies), (2) bijdragen van
gebruikers (verplicht en vrijwillig), (3) opbrengsten uit Biesboschgrondstoffen en (4) kosten besparingen.
In 2014 zijn hiervoor financiële middelen aangevraagd en verkregen vanuit de provincies Noord Brabant en
Zuid-Holland. Subsidie is beschikbaar gesteld, waarmee een aantal maatregelen wordt opgepakt:

de ontwikkeling/implementatie van concessies,

de invoering van een bijdragesysteem voor watersporters,

impuls voor het Beleef- en Geeffonds aanpak (vrijwillige donaties via ondernemers in de
Biesbosch).
Voor de resterende plannen/maatregelen staat het Parkschap zelf aan de lat om dit in beginsel zonder externe
subsidie te realiseren. Hiertoe is vanuit de gemeente Dordrecht de helpende hand geboden door middel van het
beschikbaar stellen van menskracht. Benutting van de mogelijkheid van nieuwe middelen uit provinciale
subsidiegelden wordt begin 2015 opnieuw in gang gezet.
Resultaat 2014
In 2014 zijn de vooraf begrootte en verwachtte inkomsten uit nieuwe verdienmodellen niet geheel gerealiseerd;
voor de participanten van de GR Parkschap betekende dit dat eenmalig een aanvullende bijdrage beschikbaar is
gesteld. Na de eerste verdiensten van reeds eerder doorgevoerde maatregelen (kostenbesparing als gevolg van
de verkoop van de Halve Maen en reductie van capaciteit) is de verwachting dat in 2015/2016 ‘De Biesbosch
verdient ’t’ substantieel gaat opleveren. De condities zijn aanwezig om de plannen van de tekentafel om te
zetten naar de uitvoering, zodat nieuwe verdienmodellen zich daadwerkelijk gaan zetten.

3.6.3 Besloten vennootschappen
Merwedelingelijn Beheer B.V.
Als alle werkzaamheden gereed zijn, kan de verbonden partij worden opgeheven en naar verwachting in 2015
worden geliquideerd.
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden
Jaarrekening 2014
Bij het schrijven van deze paragraaf is het jaarverslag ROM-D nog niet beschikbaar. Het jaarverslag wordt eind
april verwacht.
Kwartaalrapportages
Uit de kwartaalrapportages blijkt alleen het financiële resultaat van de CV Kil III. De overige projecten worden
niet toegelicht. De verwachting is dat de kosten beperkt toenemen. Er bestaat nog geen duidelijkheid over de
verkoop van de aandelen van het ontwikkelbedrijf Rotterdam en BNG Gebiedsontwikkeling.
In het kader van de economische ontwikkeling en positionering van de Drechtsteden en in het verlengde
daarvan de rol van ROM-D vind ambtelijk en bestuurlijk het gesprek plaats tussen de tussen de wethouders
Economische Zaken, Provincie en ROM-D.
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Frankenpad
Voorbereiding voor de ontwikkeling van Frankenpad – Grotenoord door ROM-D kunnen niet worden voortgezet
door verkoop van het terrein aan een derde.
Rekenkamerrapport
Het college heeft kennis genomen van de uitkomsten van het aanvullende rekenkamerrapport Noordoevers in
opdracht van de raad. Onze reactie hebben wij u doen toekomen. Voor de toekomst vinden wij dat de nadruk
moet liggen op de regionale afstemming en delen de mening van de rekenkamer niet dat de raad van
Dordrecht hier meer in moet worden betrokken.

3.6.4 Naamloze vennootschappen
Eneco Holding N.V.
Resultaat 2014
Eneco Groep boekte over 2014 een omzet van € 4.590 miljoen en een nettoresultaat van € 206 miljoen. Dit is
een daling van respectievelijk 13 en 15 procent ten opzichte van 2013, toen een omzet van € 5.251 miljoen en
een nettoresultaat van € 242 miljoen werden gerealiseerd. Van dit resultaat is een belangrijk deel eenmalig.
Eneco doet geen winstvoorspelling over 2015. Gezien deze ontwikkelingen lijkt ons college de huidige
meerjarige dividendraming ad. € 7 miljoen nog steeds verantwoord, maar is de kans op een meevaller van
behoorlijke omvang daar bovenop geslonken.
Achtergestelde lening
De aandeelhouderscommissie is door Eneco in 2014 geconsulteerd over het in de markt (via Beurs Luxemburg)
aantrekken van een achtergestelde lening. De commissie heeft onder afspraken ingestemd. Eén van de
afspraken is dat de transparantie/actualiteit van informatie naar aandeelhouders vanwege deze “beursnotering”
niet mag verslechteren (rekening houdend met in sommige situaties daarbij optredende geheimhoudingsplicht).
Splitsingswet
Bij het opstellen van deze paragraaf was er opnieuw uitstel van het besluit van de Hoge Raad inzake het
cassatieverzoek Wet Onafhankelijk Netbeheer (splitsingswet).
Bank Nederlandse Gemeenten
De bank vierde haar 100 jarig bestaan in grote turbulentie. BNG Bank heeft over 2014 een nettowinst behaald
van € 126 miljoen (2013: € 283 miljoen). De belangrijkste reden achter de daling van het renteresultaat ten
opzichte van 2013 is de aanhoudende daling van de marktrente. Daarnaast waren er afwaarderingen.
Gedurende het begrotingsjaar hebben zich geen veranderingen voorgedaan in de belangen van
aandeelhouders. De bank verwacht dat de omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen in 2015 licht
lager zal uitkomen dan in het voorgaande jaar. De nieuwe verstrekkingen betreffen naar verwachting vooral
herfinanciering van aflopende leningen.
Het renteresultaat over 2015 zal naar verwachting van de bank lager uitkomen dan over 2014. Tot een
eventueel hogere pay-out kan de bank niet overgaan in verband met het moeten voldoen aan Basel III eisen.
Hoewel de bank zelf geen formele winstvoorspelling over 2015 geeft is dit voor het college aanleiding tot de
veronderstelling dat het dividend in 2016 (over het resultaat 2015) dan hooguit gelijk kan zijn aan de
ontvangst in 2015.
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3.7 paragraaf Grondbeleid
In deze paragraaf wordt het grondbeleid over 2014 toegelicht. De nadruk ligt daarbij op verslaglegging over het
afgelopen jaar en een doorkijk op de korte termijn. In de Prognose 2015 wordt verder ingegaan op de
financiële positie van het grondbedrijf op de lange termijn. De raad heeft op 19 juni 2012 besloten (zie RISdossier 850344) om in de paragraaf grondbeleid niet inhoudelijk in te gaan op de projecten. Voor een
toelichting op de projecten wordt daarom verwezen naar de specifieke projectrapportages. Voor de grote
projecten treft u in de bijlage bij deze jaarstukken de projectbladen.
De informatie in de paragraaf maakt onderdeel uit van het begrotingsprogramma Ruimtelijke Ordening en
Wonen. Met de exploitatie van gronden, draagt het grondbedrijf bij aan de visie op de stad. De centrale ambitie
hierbij is een vitale stad (en regio) met aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijfsleven. De
doelstelling die hiermee wordt bereikt is het oplossen van bovenstedelijke ruimtelijke ontwikkelingsproblemen
en een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Dit is vertaald in de Structuurvisie 2040.
De exploitatie bestaat uit de ontwikkeling van nieuwe woon-, werk- en recreatievoorzieningen en het beheer
van gemeentelijke grondposities in huur of (erf)pacht. In dit kader is in 2014 een aantal locaties in exploitatie
genomen. Dit zijn de locaties voor zelfbouw op het Johanna Naber-erf, de Vest en binnen de bestaande
exploitatie Stadswerven. Daarnaast hebben we een strategische voorraad (niet in exploitatie genomen
gronden) gronden bevinden die in de toekomst kunnen worden ingezet. In 2014 is gestart met de
voorbereidingen voor een nieuwe ronde zelfbouwlocaties.
Achtereenvolgens wordt kort de visie op het grondbeleid toegelicht, waarna wordt ingegaan op het resultaat
2014 en de gevolgen daarvan voor de reservepositie en het weerstandsvermogen.

3.7.1 Visie op het grondbeleid
De Nota grondbeleid 2013 biedt het kader voor het te voeren grondbeleid voor de periode 2014-2018. Gezien
de grote verliezen van de afgelopen jaren is nog duidelijker geworden welke risico’s zijn gemoeid met actief
grondbeleid. Daarom gaan we als gemeente zeer terughoudend om met actief grondbeleid en kiezen we voor
sturend grondbeleid. Onder sturend wordt regisseren in een procesmatige rol verstaan. Hierbij ligt de nadruk op
het creëren van een gemeenschappelijk gedragen visie door alle bij een ontwikkeling betrokken partijen. Dit
houdt in dat de feitelijke keuze voor een specifieke vorm van grondbeleid afhankelijk is van de concrete
situatie.
De hoofdlijn van het grondbeleid is dat ontwikkelingen onderverdeeld worden in drie categorieën. De mate van
grondbezit speelt hierbij een belangrijke rol. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar:
1. Strategische ontwikkelprioriteit (‘faciliterend’ grondbeleid).
2. Derdenontwikkeling (passief grondbeleid).
3. Vereveningslocatie (actief grondbeleid).
Ad 1. Strategische ontwikkelingsprioriteit
Deze locaties kennen een actief grondbeleid, een hoge boekwaarde met een bijbehorend groot risico. De
meeste projecten kennen een verwacht negatief saldo. Veel investeringen ten behoeven van het
bouwrijpmaken zijn door de gemeente uitgevoerd. De gronden zijn in de meeste gevallen nog niet afgenomen
door de ontwikkelaars. De afspraken over het te realiseren programma zijn in contracten vastgelegd.
Tot deze categorie behoren de volgende projecten:

Stadswerven.

Leerpark.

Gezondheidspark-Overkampzone.

Dordt West, waaronder Oud Krispijn-Zuid.

Amstelwijck.

Krabbepolder.

Vogelplein.

Woningen Weeskinderendijk.
Ad 2. Derdenontwikkeling
Bij deze projecten wordt een passief of facilitair grondbeleid toegepast. De gemeente koopt geen gronden aan,
tenzij de marktpartij de gemeente vraagt haar publiekrechtelijk instrumentarium in te zetten voor de uitvoering
van de plannen. Hierdoor worden risico’s voor de gemeente beperkt. Dit betekent niet dat voor de gemeente
geen risico’s bestaan.
Deze categorie wordt gevormd door de volgende projecten:

Smitsweg/Wilgenwende.

Jagers- en Windhondpolder.
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Ad 3. Vereveningslocaties
Bij deze locaties wordt een actief grondbeleid toegepast met als doel opbrengsten te genereren die wordt
ingezet als dekking van de tekorten van andere exploitaties binnen het grondbedrijf. Ook de locatie Dordtse Kil
IV maakt onderdeel uit van deze categorie, maar wordt apart vermeld. Eventuele toekomstige opbrengsten uit
deze categorie worden ingezet ter dekking van het project Westelijke Dordtse Oever.
Deze categorie wordt gevormd door:

Patersweg 1.

3.7.2 Resultaat 2014
In deze paragraaf wordt ingegaan op de verschillende producten die van invloed zijn op het resultaat van het
grondbedrijf. Hieronder vallen de resultaten van de grondexploitaties, de strategische grondvoorraad en de
resultaten uit huur en (erf-) pacht.
Actualisatie resultaten grond- en erfpachtexploitaties
Jaarlijks worden de technische uitgangspunten voor het bepalen van het financiële resultaat geactualiseerd. Bij
deze actualisatie worden in de exploitaties de kosten en opbrengsten over het afgelopen jaar verwerkt en
worden aanpassingen aan de hoogte van de parameters voor kosten- en opbrengstenstijging voor 2014
verwerkt. Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in de parameter- en grondprijzenbrief 2015 die is vastgesteld
door het college. De raad heeft de Voorlopige Prognose 2015 vastgesteld op 17 februari 2015 (zie RIS-dossier
1425081) waarbij zij kennis heeft genomen van de parameters voor 2015 en de verwachte resultaten van de
exploitaties bij jaarrekening 2014. De definitieve resultaten zijn verwerkt in deze jaarrekening en zijn in lijn
met de eerdere verwachting.
Het resultaat (netto contante waarde1) is het saldo van de positieve en negatieve resultaten van de projecten.
Daarbij is voor de negatieve projecten een verliesvoorziening gevormd. Als de verliesvoorziening van de actieve
exploitaties (€ 67,01 miljoen) in mindering wordt gebracht op dit totaal, resteren de positieve exploitaties. De
NCW van de exploitaties is met € 20,87 miljoen verbeterd van € 84,62 miljoen negatief naar € 63,74 miljoen
negatief. Het totaal van positieve exploitaties bedraagt hiervan € 3,26 miljoen.
De verbetering komt voornamelijk omdat het verliesgevende project Gezondheidspark gedeeltelijk uit
exploitatie is genomen en is ondergebracht in de strategische grondvoorraad. Daarbij is definitief verlies
genomen op de Middenzone van het Gezondheidspark (€ 23,23 miljoen). Omdat dit verlies is verrekend met de
daarvoor gevormde verliesvoorziening heeft dit per saldo geen invloed op het resultaat.
Daarnaast zijn aanvullende verliezen genomen op Leerpark (€ 1,07 miljoen), Belthurepark (€ 0,73 miljoen) en
Weeskinderendijk (0,6 miljoen) en konden positievere resultaten worden toegevoegd van de projecten
Amstelwijck (€ 0,22 miljoen) en Stadswerven (€ 1,47 miljoen). Tevens heeft de toevoeging van nieuwe
positieve projecten aan de projectenportefeuille (Johanna Naber-erf en Gezondheidspark Overkampzone)
bijgedragen aan verbetering van het totale resultaat. Deze mutaties zijn het gevolg van bijstellingen van de
projectuitgangspunten naar aanleiding van het traject Richting Kiezen. Hierover heeft in 2014 voor ieder project
afzonderlijk besluitvorming plaatsgevonden.
In onderstaande tabel is de mutatie van de totale portefeuille ten opzichte van voorgaand jaar weergegeven
onderverdeeld naar de categorieën onderhanden werk, derdenontwikkelingen en exploitaties in voorbereiding.
Resultaat grondbedrijfcomplexen

Stand NCW incl.
rente per

x 1.000.000

Stand NCW
per

31-12-2013

31-12-2014

Mutaties
2013-2014

Onderhanden werk

€

25,56-

€

11,58-

€

13,98-

Derdenontwikkeling

€

0,02

€

0,85

€

0,83-

Exploitaties in voorbereiding

€

0,53-

€

0,87-

€

0,34-

€

84,62-

€

63,74-

€

20,87-

Totaal Exploitaties

Daar waar de actualisatie leidt tot een verslechtering van het project, wordt hiervoor een verliesvoorziening
gevormd ten laste van de algemene reserve van het grondbedrijf. In gevallen dat sprake is van een
winstgevende exploitatie, wordt winst pas genomen bij het afsluiten van de exploitatie en indien mogelijk bij
tussentijdse winstneming. De boekwaardes en verliesvoorzieningen van de projecten binnen het grondbedrijf
worden gepresenteerd in categorie vlottende activa op de balans.
1
De NCW is de reële waarde van het projectresultaat op het moment van het prijspeil waarbij rekening is gehouden met de
rente, kosten en opbrengstenstijgingen.
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Resultaten niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG)
Bij NIEGG wordt de grond gewaardeerd tegen boekwaarde. Wanneer de marktwaarde van de grond lager is dan
de boekwaarde, moet voor dit verschil een verliesvoorziening worden gevormd. De totale boekwaarde van de
NIEGG is met ongeveer € 24 miljoen afgenomen tot € 31,26 miljoen en de stand van de verliesvoorziening is
met bijna € 4 miljoen afgenomen tot € 8,30 miljoen. Grootste wijziging hierbij is het in exploitatie nemen van
de woningen aan de Weeskinderendijk, het project Dordtse Kil IV en de zelfbouwlocaties Vest en Johanna
Naber-erf.
Op een aantal projecten is in 2014 definitief verlies genomen omdat deze zijn afgerond2. Dit betreffen:
1. Gezondheidspark (€ 23,23 miljoen). Het project is gesplitst en de exploitatie van de middenzone is
afgesloten na raadsbesluit in het kader van Richting Kiezen.
2. Spirea – HOED (€ 0,40 miljoen). Het project is nagenoeg afgerond.
Op de onderstaande projecten is winst genomen:
1. Kilkade 7 (€ 400.000). Door minder kosten is de mogelijkheid ontstaan voor een winstneming voor
afronding van het project.
De resultaten van deze projecten worden verrekend met de algemene reserve grondbedrijf.
Stand reserve grondbedrijf
Het resultaat bij jaarrekening is ongeveer gelijk aan de verwachte stand van de reserve bij voorlopige
prognose. De stand van de reserve is per 31-12-2014 € 0. De opbrengsten over het afgelopen jaar zijn groter
dan de gerealiseerde kosten. Ten opzichte van Begroting 2015 is dit een verbetering van ruim € 1 miljoen.

Stand reserve grondbedrijf 31-12-2013

€

-

* x 1miljo en

Mutatie algemene reserve grondbedrijf

2014

Bijschrijving
Inkomsten verhuur/verkoop en erfpacht

€

2,14

Vrijval verliesvoorzieningen

€

28,27

Winstnemingen en afsluitingen

€

0,40

Subtotaal bijschrijvingen

€

30,82

Onttrekking
Voorzieningen

€

5,85

Kosten afgesloten complexen

€

23,63

Kosten dekking exploitatie

€

0,44

Onttrekking rentelasten NIEGG

€

0,90

Subtotaal onttrekkingen

€

30,82

Mutatie reserve

€

0

Stand reserve grondbedrijf 31-12-2014

€

0

Risico’s en weerstandsvermogen
Bij het grondbedrijf is sprake van een actief risicomanagement. Per grondexploitatie is een risicoprofiel bepaald
ten opzichte van het projectresultaat. Daarnaast wegen ook algemene risico’s in het kader van de economische
ontwikkeling mee in het risicoprofiel van het grondbedrijf. Het totaal aan risico’s is per 31-12-2014 bepaald op
€ 9,4 miljoen3. Dit is een toename van € 1,2 miljoen ten opzichte van de voorlopige prognose die hoofdzakelijk
wordt veroorzaakt door de aanpassing van de fasering van het project Stadswerven. Hierdoor vallen de risico’s
binnen het project Stadswerven in tegenstelling tot vorig jaar nu wel binnen de driejaarstermijn van het
weerstandsvermogen. Overigens is het totale risicoprofiel van het project Stadswerven afgenomen.
Op dit moment kunnen niet alle risico’s binnen het grondbedrijf worden opgevangen door de algemene reserve
grondbedrijf en de weerstandscapaciteit vanuit de erfpachtexploitatie. Daarmee blijft het risico bestaan dat een
beroep moet worden gedaan op de algemene reserve stad op het moment dat risico’s zich manifesteren. De
risico’s bij het grondbedrijf maken onderdeel uit van het weerstandsvermogen van de stad. In de paragraaf
Weerstandsvermogen en risicomanagement wordt de weerstandsratio van de gemeente verder toegelicht.
2
3

Hier was (deels) al een verliesvoorziening gevormd.
Dit is het gewogen totaal van de risico’s binnen een periode van drie jaar die betrekking hebben op het grondbedrijf met een
betrouwbaarheid van 75%. Dit is analoog aan de overige risico’s van de gemeente.
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JAARREKENING
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4. Financiële verantwoording
4.1 Inleiding
De jaarrekening geeft inzicht in de gemeentelijk financiën en ontwikkelingen ultimo 2014. Daartoe wordt een
samenhangend inzicht in de ontwikkeling van de exploitatie en de belangrijkste vermogensbestanddelen
geboden. Na een presentatie van de gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling, volgt de
balans met een toelichting op de verschillende balansposten. Daarnaast wordt er in dit hoofdstuk een algemene
beschouwing gegeven op het resultaat, de ontwikkeling van de baten en de lasten en een analyse op
programmaniveau tussen de werkelijke baten en lasten versus de door de raad geautoriseerde budgetten.

4.2 Grondslagen van waardering en
resultaatbepaling
Algemeen
De balans wordt opgesteld in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten 2004 (BBV).
Programmarekening
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden
slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden
voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.
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4.2.1 Activa
Vaste activa
Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt afgeschreven volgens een stelsel dat is afgestemd op de
verwachte toekomstige gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Vaste activa met een
onbeperkte gebruiksduur worden niet afgeschreven. Afschrijven geschiedt onafhankelijk van het resultaat van
het boekjaar. Naar verwachting duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van
het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.
Materiële vaste activa
Het betreft hier vanaf 1 januari 2004 voornamelijk investeringen met een meerjarig economisch nut.
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden volgens de financiële
beheerverordening met uitzondering van (onder andere) de verkeersregelinstallaties, verlichtingsinstallaties en
reconstructies aan bruggen niet geactiveerd, tenzij de raad in bijzondere gevallen anders beslist. De materiële
vaste activa met een economisch nut zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd
met de op deze basis berekende afschrijvingen.
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs verminderd met de onttrekkingen aan reserves in verband met dit actief. Gronden in
erfpacht worden gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs als verkrijgingsprijs. Tevens zijn de berekende
afschrijvingen (op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs) in mindering gebracht.
De overige materiële vaste activa worden afgeschreven volgens de lineaire methode. Afschrijving op basis van
jaarlijks gelijkblijvende annuïteiten komt uitsluitend voor bij installaties en (welzijns)accommodaties met
huurtarieven en interne doorberekeningen.
Financiële vaste activa
Het betreffen kapitaalverstrekkingen, verstrekte leningen met een looptijd langer dan een jaar en bijdragen aan
activa in eigendom van derden. Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en
overige verbonden partijen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of tegen marktwaarde indien de
marktwaarde duurzaam lager is dan de verkrijgingsprijs.
De leningen (uitgeleend geld) zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. De bijdragen aan activa in
eigendom van derden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de op deze basis berekende
afschrijvingen. De bijdragen aan activa in eigendom worden lineair afgeschreven.
Vlottende activa
Voorraden
De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere
marktwaarde. Er is geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden. De onderhanden werken
grondexploitatie (bouwgronden in exploitatie) zijn opgenomen tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs,
verminderd met de opbrengst wegens verkopen. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan
de vervaardiging zijn toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken), evenals een
redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.
Bij de grondexploitaties wordt het resultaat berekend op grond van netto contante waarde, waarbij rekening
gehouden wordt met rente, kosten- en opbrengstenstijgingen. Winsten uit de bouwgrondexploitatie zijn slechts
genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt zijn.
Voor verwachte verliezen zijn voorzieningen in mindering gebracht op de boekwaarde. De overige voorraden
zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of duurzaam lagere marktwaarde.
Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van de voorziening voor oninbaarheid
voor de (belasting)debiteuren.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders vermeld, zijn zij direct
opvraagbaar.
Overlopende activa
De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
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4.2.2 Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
De algemene reserve dient als algemene buffer om toekomstige tegenvallers te kunnen
opvangen.
Bestemmingsreserves
Onder een bestemmingsreserve wordt verstaan een reserve waaraan door de raad een
bepaalde bestemming is gegeven. Het gehele bedrag van de bestemmingsreserves ultimo het
jaar dient onderbouwd te zijn met bestuursbesluiten van de raad dan wel opgenomen te zijn in
het voorliggende voorstel tot resultaatbestemming.
Gerealiseerd resultaat
Het gerealiseerd resultaat is het resultaat na reeds bestemde mutaties in de
reserves.
Voorziening onderhoud
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het
voorzienbare verlies.
De egalisatievoorzieningen onderhoud hebben betrekking op het planmatig onderhoud aan activa zoals vermeld
in het verloopoverzicht en zijn bedoeld om schommelingen in de lasten op te vangen. De jaarlijkse dotatie ten
laste van de programmarekening is gebaseerd op de meerjarenraming van het planmatig onderhoud, die een
meerjarige periode beslaat. De periode varieert per activum. De overige onderhoudskosten aan de gebouwen,
machines en installaties zijn rechtstreeks ten laste van de programmarekening verantwoord. In paragraaf 3.3
onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.
Langlopende schulden
De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met de al gedane
aflossingen. Vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten
per einde boekjaar apart vermeld. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

Jaarstukken 2014

122

4.3 Balans en toelichting
4.3.1 Inleiding
De balans met de toelichting verschaft op systematische wijze informatie over de samenstelling van de
bezittingen (activa) en schulden (passiva) aan het eind van het begrotingsjaar en over de ontwikkelingen
daarvan. De gemeente is niet vrij in het kiezen van de vorm bij het opstellen van de balans. Deze is vastgelegd
in het BBV.
Activa
De activa op de balans zijn de bezittingen van de gemeente en bestaan uit vaste en vlottende activa. Op de
passiva-zijde van de balans staan de schulden vermeld. Ook deze zijn te splitsen in vaste en vlottende passiva.
Het onderscheid tussen de vaste en vlottende activa en passiva is dat de vaste activa en passiva een looptijd
hebben van langer dan één jaar.
De vaste activa zijn onder te verdelen in (im)materiële en financiële vaste activa. De materiële vaste activa zijn
gesplitst in investeringen met een economisch nut, en investeringen in de openbare ruimte met een
maatschappelijk nut. De financiële vaste activa bevatten alle financiële bezittingen van de gemeente, zoals
aandelen, deelnemingen en verstrekte langlopende geldleningen.
De vlottende activa bevatten alle vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Onderdelen hiervan zijn de
voorraden goederen en grond, het onderhanden werk dat later geactiveerd wordt, de saldi bij de bank en in de
kas, de debiteuren en de vooruitbetaalde bedragen.
Passiva
De vaste passiva zijn onder te verdelen in het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Het eigen vermogen
bevat de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het saldo van de rekening. Het vreemd vermogen kan
worden onderverdeeld in voorzieningen, vaste en vlottende schulden en overlopende passiva. De vaste
schulden zijn onderhandse leningen bij derden, zoals banken, pensioenfondsen en bedrijven. Deze leningen
hebben een looptijd van meer dan één jaar.
Vlottende schulden zijn alle crediteuren en het rood staan op de bank. De overlopende passiva zijn vooraf
ontvangen bedragen, die betrekking hebben op het volgende jaar.
Algemeen
Uit de balans in deze jaarrekening blijkt dat het eigen vermogen (reserves en rekeningsaldo) is afgenomen van
€ 438 miljoen eind 2013 tot € 434,5 miljoen eind 2014. Een oordeel over de vermogenspositie kan worden
gevormd door bepaling van de solvabiliteitsratio. Solvabiliteit kan daarbij worden gedefinieerd als de mate
waarin een instelling in staat is aan haar korte en lange verplichtingen te voldoen. Hiertoe wordt aan de hand
van de balans het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van het totale vermogen. De ratio wordt
bepaald aan de hand van het eigen vermogen dat als buffer dient voor het opvangen van eventuele
tegenvallers. Het eigen vermogen van de gemeente Dordrecht bestaat grotendeels uit bestemmingsreserves
waarover niet vrijelijk kan worden beschikt.
Indien het eigen vermogen per eind 2014 wordt uitgedrukt in een percentage van het totale vermogen leidt dit
tot een ratio van 49,1% wat kan worden gekenmerkt als solide (eind 2013: 50,9%).
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4.3.2 Balans per 31 december 2014
A C T IV A

(alle bedragen x €1.000)

2 0 14

2 0 13

V A S T E A C T IV A
Im m a t e rië le v a s t e a c t iv a
Ko sten sluiten geldleningen en het saldo van agio en disagio
Ko sten o nderzo ek en o ntwikkeling vo o r een bepaald actief
M a t e rië le v a s t e a c t iv a

5 8 9 .2 4 8

5 7 0 .9 8 8

Investeringen met eco no misch nut
Gro nden uitgegeven in erfpacht

39.436

Investeringen eco no misch nut met heffing

72.307

72.119

448.902

430.836

23.200

22.752

5.403

5.845

Overige investeringen met een eco no misch nut

39.436

Investeringen met maatschappelijk nut
Gro nd-, weg- en waterbo uwkundige werken
Overige investeringen met een maatschappelijk nut

F ina nc ië le v a s t e a c t iv a
Kapitaalverstrekkingen aan:
Deelnemingen

14 9 .4 10
19.698

15 7 .0 4 2
19.698

Gemeenschappelijke regelingen
Overige verbo nden partijen
Leningen aan:
Wo ningbo uwco rpo raties
Deelnemingen
Overige verbo nden partijen

200

13.277

16.769

219

473

Overige langlo pende leningen

28.132

30.449

Overige uitzettingen met een
rentetypische lo o ptijd ≥ 1jaar

86.915

88.176

B ijdragen aan activa in eigendo m van derden

1.169

1.277
7 3 8 .6 5 8

T O T A A L V A S T E A C T IV A

7 2 8 .0 3 0

V LO T T E N D E A C T IV A
V o o rra de n

7 2 .7 9 3

6 5 .5 4 0

Gro nd- en hulpsto ffen:
Niet in explo itatie geno men bo uwgro nden
Gro nd- en hulpsto ffen
Onderhanden werk:
B o uwgro nden in explo itatie
Gereed pro duct en handelsgo ederen

22.957
7

46.007
5

49.448

19.092

381

436

Vo o ruitbetalingen
Uit ze t t inge n m e t
5 2 .0 7 7

e e n re nt e t ypis c he lo o pt ijd < 1 ja a r
Uitzettingen in ’ s Rijks schatkist
Vo rderingen o p o penbare lichamen

4 4 .3 3 8

5.506
22.879

21.673

6.934
16.746
12

4.846
17.790
29

Verstrekte kasgeldleningen
Rekening-co urant verho udingen met
niet-financiële instellingen
Overige vo rderingen
Overige uitzettingen

3 .9 5 3

Liquide m idde le n
Kassaldi
B ank- en giro saldi
Kruispo sten

9
3.944

17 .5 2 8

O v e rlo pe nde a c t iv a
No g te o ntvangen bedragen
Vo o ruitbetaalde bedragen

14.901
2.627

2 2 .4 13
21.059
1.354

T O T A A L V LO T T E N D E A C T IV A

14 6 .3 5 1

T O T A A L A C T IV A

8 8 5 .0 0 9
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13 2 .3 3 3
8 6 0 .3 6 4
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P A S S IV A

2 0 14

2 0 13

V A S T E P A S S IV A
E ige n v e rm o ge n

4 3 4 .4 6 0

4 3 8 .0 12

Reserves:
A lgemene reserve
B estemmingsreserves

Gerealiseerd resultaat

25.323

15.799

399.963

413.422

9.174

8.791
12 .0 6 6

V o o rzie ninge n
Vo o rziening vo o r verplichtingen, verliezen, risico 's

1.056

Onderho udsegalisatievo o rzieningen

9.570

8 .0 3 5

8.035

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed
mo eten wo rden

1.440

V a s t e s c hulde n
m e t e e n re nt e t ypis c he lo o pt ijd ≥ 1 ja a r
Obligatieleningen
Onderhandse leningen van:
B innenlandse pensio enfo ndsen en
verzekeringsinstellingen
financiële instellingen
B innenlandse bedrijven
Overige binnenlandse secto ren

3 3 9 .9 13

339.913

2 8 5 .16 2

285.162

B uitenlandse instellingen, fo ndsen banken, bedrijven en o verige secto ren
Do o r derden belegde gelden
Waarbo rgso mmen

7 8 6 .4 3 9

T O T A A L V A S T E P A S S IV A

7 3 1.2 0 9

V LO T T E N D E P A S S IV A
N e t t o v lo t t e nde s c hulde n
m e t e e n re nt e t ypis c he lo o pt ijd < 1 ja a r
Kasgeldleningen
B ank- en giro saldi
Overige schulden

5 3 .8 9 6
45.000
8.896

O v e rlo pe nde pa s s iv a

7 1.7 2 7
55.000
5.157
11.570

4 4 .6 7 6

5 7 .4 2 8

Overlo pende verplichtingen

21.380

30.372

Vo o ruito ntvangen bedragen van Euro pese en
Nederlandse o verheden
Overige o verlo pende passiva

20.320

24.663

2.976

2.393

T O T A A L V LO T T E N D E P A S S IV A

9 8 .5 7 2

12 9 .15 5

T O T A A L P A S S IV A

8 8 5 .0 0 9

8 6 0 .3 6 4
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4.3.3 Toelichting op de balans
Activa
Aan de activazijde van de balans worden de bezittingen van de gemeente Dordrecht weergegeven.
Onderstaand figuur maakt inzichtelijk uit welke posten de activazijde van de balans per 31 december bestaat.

Vaste activa
Het relatieve aandeel van materiële vaste activa aan de activa zijde van de balans is in 2014 toegenomen van
61% tot 67%. Met ingang van 2014 worden de materiele vaste activa conform besluit van het BBV als volgt
opgenomen:

Investeringen met een economisch nut.

Investeringen met een economisch nut met heffing, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan
worden geheven.

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.
Onderstaand wordt op hoofdlijnen een toelichting gegeven op de ontwikkelingen van de activazijde van de
balans.
Immateriële vaste activa
De gemeente Dordrecht bezit in 2014 geen immateriële vaste activa.
Materiële vaste activa met economisch nut
De materiële vaste activa met economisch nut bestaan uit de volgende onderdelen:
A c t iv a c a t e go rie

3 1- 12 - 2 0 14

3 1- 12 - 2 0 13

Erfpachtgro nden

39.436.000

39.436.000

Gro nden en terreinen

29.468.000

29.462.000

Wo o nruimten
B edrijfsgebo uwen
Gro nd-, weg- en waterbo uwkundige werken
Vervo ermiddelen
M achines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa
T o taal
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3.538.000

3.110.000

361.631.000

347.325.000

10.103.000

10.687.000

779.000

869.000

35.359.000

32.016.000

8.025.000

7.367.000

4 8 8 .3 3 9 .0 0 0

4 7 0 .2 7 2 .0 0 0
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Het verloop van de waarde van de materiële vaste activa met economisch nut wordt in onderstaande tabel
weergegeven.
B o ekwaarde
A ctivacatego rie

Investeringen

31-12-2013

Erfpachtgronden

39.436.000

Gronden en terreinen

29.462.000

D es-

A fschrijvingen

investeringen

A fwaar-

B o ekwaarde

van derden

deringen

31-12-2014

-

-

-

39.436.000

227.000

123.000

-

98.000

29.468.000

3.109.000

497.000

68.000

-

-

3.538.000

347.326.000

21.069.000

112.000

361.631.000

10.687.000

170.000

754.000

-

-

10.103.000

869.000

98.000

188.000

-

-

779.000

M achines, apparaten en installaties

32.016.000

5.366.000

2.014.000

8.000

1.000

Overige materiële vaste activa

7.367.000

1.379.000

708.000

-

13.000

8.025.000

470.272.000

28.806.000

224.000

488.339.000

Woonruimten
Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Vervoermiddelen

T o taal

-

B ijdragen

210.000

210.000

6.193.000

10.048.000

249.000

257.000

35.359.000

Materiële vaste activa met economisch nut met heffing
De materiële vaste activa met economisch nut met heffing bestaan uit de volgende onderdelen:
A c t iv a c a t e go rie

3 1- 12 - 2 0 14

3 1- 12 - 2 0 13

72.274.000

72.068.000

33.000

50.000

7 2 .3 0 7 .0 0 0

7 2 .118 .0 0 0

Gro nd-, weg- en waterbo uwkundige werken
Overige materiële vaste activa
T o taal

Het verloop van de waarde van de materiële vaste activa met economisch nut met heffing wordt in
onderstaande tabel weergegeven.
B o ekwaarde
A ctivacatego rie
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Investeringen

31-12-2013
72.068.000

D es-

A fschrijvingen

investeringen
2.609.000

2.358.000

B ijdragen

A fwaar-

B o ekwaarde

van derden

deringen

31-12-2014

45.000

-

72.274.000

Vervoermiddelen

-

-

-

-

M achines, apparaten en installaties

-

-

-

-

-

-

17.000

-

-

33.000

Overige materiële vaste activa
T o taal

50.000
72.118.000

2.609.000

-

2.375.000

45.000

-

-

72.307.000

Onder bijdragen van derden zijn die bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de
investering. Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame
waardeverminderingen en overdracht van activa. De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen worden
hieronder vermeld (bedragen x € 1.000 en investeringen > € 250.000).
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E rf pa c ht gro nde n

bedragen x €1.000

-

G ro nde n & T e rre ine n
Diverse kleinere investeringen (< 250)
T o taal

bedragen x €1.000

227
227

Wo o nruim t e n
Weeskinderendijk (wo ningen)

497

B e drijf s ge bo uwe n

bedragen x €1.000

Verbo uwing Kunstmin

5.225

P arkeergarage Energiehuis

3.624

B urg de Raadtsingel - De Ho lland casco

3.019

Huisvesting Diep

2.040

Nieuwb.M o ntesso rischo o l/Weizigtscho o l

2.022

JF Kennedyscho o l Zuidendijk

1.717

A dmiraalsplein (reno vatie)

795

LOC vo rming Dalto n/Insula

500

Energiehuis; herschikking activa
Diverse kleinere investeringen (< 250)
T o taal

508
1.619
2 1.0 6 9

De herschikking activa Energiehuis heeft zijn oorsprong in de afwijzing van de BTW-claim (€ 4,6 miljoen) door
de Belastingdienst. Dit dispuut heeft de gemeente uiteindelijk moeten schikken met de Belastingdienst,
waardoor € 450.000 niet kan worden teruggevorderd.

G ro nd- we g- & wa t e rbo uwk undige we rk e n
Diverse kleinere investeringen (< 250)
T o taal

V e rv o e rm idde le n
Diverse kleinere investeringen (< 250)

M a c hine s , a ppa ra t e n e n ins t a lla t ie s
HK-Het Ho f van Do rdrecht

bedragen x €1.000

170
17 0

bedragen x €1.000

98

bedragen x €1.000

1.606

Kunstmin - hijsinstallatie

940

B urg de Raadtsingel - De Ho lland installaties

884

A fschaffen Chip P G Straatparkeren
Diverse kleinere investeringen (< 250)
T o taal

O v e rige m a t e rië le a c t iv a
HK-Het Ho f van Do rdrecht Inrichting
Diverse kleinere investeringen (< 250)
T o taal

471
1.465
5 .3 6 6

bedragen x €1.000

1018
361
1.3 7 9

De belangrijkste desinvesteringen in boekjaar 2014 economisch nut worden in onderstaand overzicht
categorisch vermeld.
D e s inv e s t e ringe n
Diverse kleinere investeringen (< 250)
T o taal
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210
2 10
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De belangrijkste bijdragen van derden in boekjaar 2014 economisch nut worden in onderstaand overzicht
categorisch vermeld.
bedragen x €1.000

B e drijf s ge bo uwe n
Diversen kleinere bijdrage derden (<250)

249

T o taal

249

bedragen x €1.000

M a c hine s , a ppa ra t e n e n ins t a lla t ie s
Diversen kleinere bijdrage derden (<250)

8

T o taal

8

In de kolom afwaardering 2014 staan activa die zijn overgedragen aan het Grondbedrijf en Vastgoedbedrijf,
activa die zijn gesloopt of duurzame waardeverminderingen.
bedragen x €1.000

D iv e rs e a f wa a rde ringe n
Diverse kleinere afwaarderingen (< 250)

224

T o taal

224

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen van de activa met economisch nut met heffing worden
hieronder vermeld. (bedragen x € 1.000 en investeringen > € 250.000).
bedragen x €1.000

G ro nd- we g- & wa t e rbo uwk undige we rk e n
Rio o lpro gramma

2.439

Diverse kleinere investeringen (< 250)

170

T o taal

2 .6 0 9

De belangrijkste bijdrage van derden in boekjaar 2014 economisch nut worden in onderstaand overzicht
categorisch vermeld.
bedragen x €1.000

B ijdragen van derden
Diverse bijdragen van derden (< 250)

45

T o t aal

45

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut
De materiële vaste activa met maatschappelijk nut bestaan uit onderstaande onderdelen:
A c t iv a c a t e go rie

3 1- 12 - 2 0 14

3 1- 12 - 2 0 13

23.200.000

22.752.000

5.403.000

5.806.000

Gro nd-, weg- en waterbo uwkundige werken
M achines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa

39.000

T o taal

2 8 .6 0 3 .0 0 0

B o ekwaarde
A ctivacatego rie
grond-, weg- en waterbouwkundige werken
machines, apparaten en installaties
overige materiële vaste activa
T o taal

2 8 .5 9 7 .0 0 0

D es-

A fschrijvingen

B ijdragen

A fwaar-

B o ekwaarde

van derden

deringen

31-12-2014

-

10.000

23.200.000

628.000

-

452.000

5.403.000

39.000

-

31-12-2013

Investeringen

22.752.000

1.369.000

911.000

5.806.000

677.000

39.000
28.597.000

investeringen

2.046.000

-

1.578.000

-

462.000

28.603.000

De gemeente Dordrecht activeert van de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
slechts enkele uitzonderingen waarvan de verkeersregelinstallaties, verlichtingsinstallaties en reconstructies
aan bruggen de belangrijkste zijn. Kapitaaluitgaven in de openbare ruimte met een meerjarig maatschappelijk
nut (aanleg, groot onderhoud en reconstructie van wegen, waterwegen; civiele kunstwerken, groen en
kunstwerken) worden afgeschreven conform de afschrijvingstermijnen in de Nota Waardering en Afschrijving.
Er zijn geen reserves zijn die deze activa kunnen dekken. De belangrijkste in het boekjaar gedane
investeringen van de activa met maatschappelijk nut worden hieronder vermeld. (bedragen x € 1.000 en
investeringen > € 250.000).

Jaarstukken 2014

129

x €1.000
G ro nd, we g e n wa t e rbo uwk undige we rk ebedragen
n

Kunstwerken

557

Scheffersplein reno vatie

672

Diverse kleinere investeringen (< 250)

140

T o taal

M a c hine s , a ppa ra t e n e n ins t a lla t ie s

1.3 6 9

bedragen x €1.000

Vervanging o penbare verlichting 2014

372

Diverse kleinere investeringen (< 250)

305

T o taal

677

De belangrijkste bijdragen van derden in boekjaar 2014 in maatschappelijk nut worden in onderstaand
overzicht categorisch vermeld (bedragen x € 1.000).
G ro nd- we g- & wa t e rbo uwk undige we rk ebedragen
n
x €1.000
Diverse kleinere investeringen (< 250)

D iv e rs e a f wa a rde ringe n
Diverse kleinere afwaarderingen (< 250)

-

bedragen x €1.000

462

Een aantal verkeersregelinstallaties is gedurende de looptijd van de afschrijving (eerder) vervangen door een
reconstructie.
Financiële vaste activa
A c t iv a c a t e go rie

B o e k wa a rde

Inv e s t e ring

D e s inv e s t e ring

A f s c hr/ A f lo s .

A f wa a rde ring

B o e k wa a rde

3 1- 12 - 2 0 13

2 0 14

2 0 14

2 0 14

2 0 14

3 1- 12 - 2 0 14

19.698.000

-

-

-

-

19.698.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

87.000

-

2.666.000

Ka pit a a lv e rs t re k k inge n a a n:
Deelnemingen
Gemeenschappelijke regelingen
Overige verbo nden partijen
La nglo pe nde le ninge n a a n:
Deelnemingen
Wo ningbo uwco rpo raties
Overige verbo nden partijen

200.000

16.769.000
473.000

Overige langlo pende leningen

30.449.000

349.000

Idem, met lo o ptijd van 1jaar o f langer

88.176.000

1.350.000

1.277.000

110.000

15 7 .0 4 2 .0 0 0

1.8 0 9 .0 0 0

B ijdra ge n a a n a c t iv a in e ige ndo m v a n
de rde n
T o taal

3.492.000

2.611.000

167.000

-

-

218.000

2 .6 11.0 0 0

6 .4 6 3 .0 0 0

-

200.000

13.277.000
219.000

-

28.132.000

-

86.915.000

3 6 7 .0 0 0

1.169.000
14 9 .4 10 .0 0 0

Onderstaand volgt een specificatie van de boekwaarden kapitaalverstrekkingen.
bedragen x €1.000

D e e lne m inge n

3 1- 12 - 2 0 13

3 1- 12 - 2 0 14

A andelen N.V. Eneco

13.115

13.115

A andelen Waterleidingbedr. Evides

5.992

5.992

583

583

Deelname M erwede Lingelijn

7

7

Deelneming ROM -D

1

Deeln.aand.kap. B ank Ned. Gemeenten

T o taal

19 .6 9 8

1
19 .6 9 8

Gemeenschappelijke regelingen
De gemeente Dordrecht heeft in 2014 geen kapitaal verstrekt aan gemeenschappelijke regelingen.
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Overige verbonden partijen
bedragen x €1.000

Ka pit a a lv e rs t re k k ing a a n o v e rige v e rbo nde n
pa rt ije n
Deelneming energieco ö peratie Do rdrecht
T o taal

3 1- 12 - 2 0 13

3 1- 12 - 2 0 14

200

-

200

-

Dit betreft een 50%-deelneming in de Energiecoöperatie Dordrecht, samen met HVC. De financiële waardering
van de deelneming is op dit moment nihil, aangezien de deelneming nog nagenoeg geen activiteiten verricht die
financieel rendement opleveren. De bijdrage van Dordrecht en HVC wordt vooral ingezet op voorlichting en
stimulering van duurzaamheidsactiviteiten en de voorbereiding van het exploiteren van zonne- en windenergie.
Langlopende leningen aan
bedragen x €1.000

Wo ningbo uwc o rpo ra t ie s

3 1- 12 - 2 0 13

3 1- 12 - 2 0 14

Trivire (v/h P ro grez)

11.774

8.646

Trivire (v/h Interstede)

4.995

T o taal

4.631

16 .7 6 9

13 .2 7 7
bedragen x €1.000

O v e rige v e rbo nde n pa rt ije n

3 1- 12 - 2 0 13

3 1- 12 - 2 0 14

Selfservice vervanging VOB I en II
M ediabeleid bijdrage apparatuur

264

219

209

-

473

2 19

T o taal

De lening voor RTV-Dordrecht is conform het raadsbesluit van eind december 2014 is vervallen en afgeboekt.
bedragen x €1.000

O v e rige la nglo pe nde le ninge n
Leningen SVN iz funderingsherstel
Ov. langlo p.leningen buiten renteo mslag Yulius
Ov. langlo p.leningen buiten renteo mslag o verigen
Leningen NRF Do rdrechts Restauratiefo nds

3 1- 12 - 2 0 13

3 1- 12 - 2 0 14

17.709

16.133

9.700

9.189

201

145

2.686

2.497

Stichting Spo rtvo o rziening Dubbeldam

91

91

Leningen SVN Dichterskwartier iz P WV

99

72

Via SVn verstrekte Startersleningen
Vo o rziening leningen SVN iz funderingherstel
T o taal

-

42

-37

-37

3 0 .4 4 9

2 8 .13 2
bedragen x €1.000

O v e rige uit ze t t . lo o pt ijd >1 ja a r
Duurzame belegging
A dditio nele o verliquiditeit o nderhands

3 1- 12 - 2 0 13

3 1- 12 - 2 0 14

30.000

30.000

3.342

-

B elegging EZH CLN Halifax/GE

16.000

16.000

B elegging EZH CLN ING-bank/GE

11.000

11.000

B elegging EZH CLN B ank o f Sco tland/GE

11.000

11.000

Rendement duurzame belegging

8.325

9.675

Effectenbezit
B elegging EZH CLN (B arclays en GE)
Vo o rziening Landsbanki
T o taal

69

-

9.240

9.240

-800

-

8 8 .17 6

8 6 .9 15

Door de verkoop van de vordering op Landsbanki is de post Additionele overliquiditeiten per 31 december 2014
nihil. De voorziening Landsbanki kon hierdoor vrijvallen. Per saldo resteerde een voordeel van € 0,24 miljoen.
De kleine post effecten is in 2014 met een boekwinst van € 0,13 miljoen verkocht. Op de post Rendement
duurzame belegging is, zoals elk jaar, het gegarandeerde rendement van € 1,35 miljoen bijgeboekt (4,5% over
€ 30 miljoen). Dit rendement komt tot uitkering bij afloop van de beleggingen in 2017 en 2018.
Bijdrage aan activa van derden
Dit betreft diverse bijdragen aan de eerste inrichting van diverse scholen.
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Vlottende activa
Voorraden
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst in de volgende categorieën:
B a la ns c a t e go rie
niet in explo itatie geno men bo uwgro nden

3 1- 12 - 2 0 13

3 1- 12 - 2 0 14

46.007.000

22.957.000

Overige gro nd & hulpsto ffen
Onderhanden werk, bo uwgro nden in expl.
Gereed pro duct en handelsgo ederen
T o taal

5.000

7.000

19.092.000

49.448.000

436.000

381.000

6 5 .5 4 0 .0 0 0

7 2 .7 9 3 .0 0 0

De waarde van de niet in exploitatie genomen bouwgronden heeft zich in 2014 als onderstaand ontwikkeld.
B o ekwaarde

B o ekwaarde

Geco rr. bo ekw.

Investeringen Vo o rzieningen
B alanscatego rie

B o ekwaarde Geco rr. bo ekw.
Vo o rzieningen

31-12-2013

31-12-2013

31-12-2013

31-12-2014

31-12-2014

58.186.000

12.179.000-

46.007.000

31.255.000

-8.297.000

22.957.000

100.702.314

81.610.000-

19.092.000

116.440.883

66.992.884-

49.448.000

158.888.314

93.789.000-

65.099.000

147.695.883

75.289.884-

72.405.000

niet in exploitatie genomen bouwgronden
Onderhanden werk, bouwgronden in expl.
T o taal

B o ekwaarde
Investeringen

31-12-2014

Van de niet in exploitatie genomen bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven:
N iet in explo itatie

B o ekwaarde

geno men gro nden

31-12-2013

Niet in exploitatie genomen gronden

58.186.000

Complexen naar onderhanden werken
T o taal

58.186.000

Opbrengsten Vrijval verlies-

Winstuitname

B o ekwaarde

/ resultaat

31-12-2014

Vo o rziening

31-12-2014

1.059.620

59.245.620

8.297.000

22.165.000

-29.498.620

-29.498.620
8.297.000

22.958.000

Investeringen/ desinvesteringen

-27.646.000

vo o rziening

-715.000

31.255.000

Geco rr. bo ekw.

Voor een nadere toelichting op de strategische verwervingen en de nog niet in exploitatie genomen gronden
wordt verwezen naar de toelichting op het programma Ruimtelijke Ordening en de paragraaf grondbeleid.
Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2014 het volgende overzicht worden weergegeven:
Onderhanden werken
inz. gro ndexplo itaties

B o ekwaarde

Vrijval verlies-

Winstuitname

B o ekwaarde

Opbrengsten
vo o rz. bij afsluiten

/ resultaat

31-12-2014

Vo o rziening

-26.183

0

0

0

36.522

283.075

96.871

186.204
202.668

31-12-2013

Investeringen

HOED - Locatie Spirea

0

661.493

288.780

Vogelplein

0

319.598

Patersweg 1

398.896

Geco rr. bo ekw.
31-12-2014

183.970

18.698

0

202.668

0

PO; Vest

0

315.017

8.885

306.132

227.392

78.740

PO; Johanna Naber-erf

0

141.604

9.505

132.099

0

132.099
-3.262.684

Jagers- & Windhondenpolder

-3.130.669

-72.580

0

-3.203.249

59.435

-208.200

300.369

107.128

-14.959

0

-14.959

0

1.093.308

0

1.093.308

867.099

226.209

22.796.932

2.168.698

-232.543

25.198.174

15.241.541

9.956.633

4.705.235

425.683

4.557

5.126.360

2.352.039

2.774.321

Gezondheidspark

23.413.890

1.113.332

0

1.397.413

0

1.397.413

Stadswerven

44.225.144

5.273.328

2.216.438

47.282.035

41.529.205

5.752.830
2.078.024

Smitsweg
Sluisweg/Achterhakkers
Leerpark
Belthure Park

Woningen Weeskinderendijk

23.030.700

-99.109

0

5.706.773

547.514

5.159.259

3.081.235

96.904

15.164

0

112.068

49.209

62.859

M allegat/Krabbepolder

-1.000.041

-6.824

0

-1.006.865

0

-1.006.865

Amstelwijck

9.359.995

1.636.959

878.680

10.118.274

3.197.387

6.920.887

Zuidwesthoek DK III

2.039.479

-1.496.845

-174.069

716.703

0

716.703

0

24.548.502

2.206.019

22.342.483

0

22.342.483

Galileolocatie

Dordtse Kil IV
Kilkade 7
DK III: Beerwijckhoeve
Afgesloten complexen
T o taal

-1.780.326

1.262.234

0

0

2.327.806

213.811

0

0

0

100.702.314

45.752.318

6.111.226

400.000

-918.092

0

-918.092

2.113.995

0

2.113.995

0
23.429.596

274.708

116.440.883

291.471
66.992.884

-291.471
49.447.999

Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de toelichting op het programma
Ruimtelijke Ordening en de paragraaf grondbeleid.
Nb: DK III: Zuidwesthoek, bevat Beerwijckhoeve (€ 2.237.869) en Zuidwesthoek DK III (€ -198.390)
Gezondsheidspark is voor een deel afgesloten en gaan verder als GREX voor Overkampweg en aparte GREX
Middenzone.
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Gereed pro duct en handelsgo ederen

31- 12- 2013

Gereed product en handelsgoederen
t o t aal

31- 12- 2014

436.000

381.000

436.000

381.000

De voorraden bestaan per 31 december 2014 voornamelijk uit magazijn voorraden.
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
S a ldo
S o o rt v o rde ring

3 1- 12 - 2 0 14

Vo rderingen o p o penbare lichamen
Uitzettingen in ’ s Rijks schatkist
Verstrekte kasgeldleningen

V o o rzie ning
o ninba a rhe id

G e c o rrige e rd

3 1- 12 - 2 0 14

3 1- 12 - 2 0 13

22.879.000

21.673.000

22.879.000

-

5.506.000

-

-

-

-

-

R-co urantverho udingen niet-financiële binst.

6.934.000

Overige vo rderingen

17.515.000

Overige uitzettingen

12.000

T o taal

G e c o rrige e rd

769.000
-

5 2 .8 4 6 .0 0 0

7 6 9 .0 0 0

-

6.934.000

4.846.000

16.746.000

17.790.000

12.000

29.000

4 6 .5 7 1.0 0 0

4 4 .3 3 8 .0 0 0

Voor verwachte oninbaarheid van debiteuren is een voorziening opgenomen van € 769.000, bepaald op basis
van geschatte inningskansen.
Vorderingen op openbare lichamen
Het saldo per 31 december 2014 van vorderingen op openbare lichamen bestaat voornamelijk uit diverse BTW
vorderingen op de Belastingdienst en diverse ministeries.
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist
Eind 2013 is het verplicht schatkistbankieren ingevoerd. Toegestaan blijft dat decentrale overheden een bedrag
van 0,75% van het begrotingstotaal buiten de Schatkist mogen houden, het zogenoemde drempelbedrag. Het
drempelbedrag mag als gemiddeld creditbedrag per kwartaal niet overschreden worden. In 2014 is het
drempelbedrag van afgerond € 2,9 miljoen niet overschreden. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de
financieringsparagraaf.
Benutting drempelbedragen
Schatkistpapier

D rempel 2014
2.886.000

1e kwartaal
1.669.837

2e kwartaal
777.289

3e kwartaal
1.420.698

4e kwartaal
2.027.090

Verstrekte kasgeldleningen
Gedurende 2014 zijn door de gemeente Dordrecht geen kasgeldleningen verstrekt c.q. deposito's geplaatst.
Rekening-courantverhoudingen niet-financiële instellingen
Betreft de uitstaande leningen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN; inzake funderingsleningen) als
bij het Nationaal Restauratie Fonds (NRF; inzake restauratieleningen op monumentale panden).
Overige vorderingen
De post overige vorderingen bestaat uit diverse openstaande vorderingen van onder meer Stichting Openbaar
Primair Onderwijs Dordrecht OPOD), Stedin Netwerk Gas BV en Optisport Dordrecht BV.
Liquide middelen
Onder de liquide middelen zijn opgenomen de kas-, bank- en girosaldi.
Liquide m idde le n
Kas

3 1- 12 - 2 0 14

3 1- 12 - 2 0 13

9.000

42.000

Kruispo sten
B ank
T o taal
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Overlopende activa
De post overlopende activa kan als volgt worden gespecificeerd.
O v e rlo pe nde a c t iv a

3 1- 12 - 2 0 14

3 1- 12 - 2 0 13

Vo o ruitbetaalde bedragen

2.627.000

1.354.000

No g te o ntvangen bedragen

14.901.000

21.059.000

17 .5 2 8 .0 0 0

2 2 .4 13 .0 0 0

T o taal

Vooruitbetaalde bedragen
Dit betreffen posten uit normale bedrijfsuitoefening die het gevolg zijn van het toerekenen van lasten aan het
boekjaar 2014.
Nog te ontvangen bedragen
Net als vooruitbetaalde bedragen is dit saldo het gevolg van het toerekenen van baten aan het boekjaar 2014.
Het saldo nog te ontvangen bedragen is verminderd als gevolg van de ontvangst van ISV- en BLSrijksmiddelen in 2014.
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Passiva
Samenstelling passiva

Aan de passiva zijde worden de schulden en het eigen vermogen van de gemeente Dordrecht weergegeven.
Bovenstaand taartdiagram maakt inzichtelijk hoe de balansposten aan de passivazijde zijn samengesteld. Net
als in 2013 vormen de reserves het grootste onderdeel van de passivazijde van de balans.
Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:
E ige n v e rm o ge n
A lgemene reserve

3 1- 12 - 2 0 14

3 1- 12 - 2 0 13

25.323.000

15.799.000

B estemmingsreserves
-vo o r egalisatie van tarieven
-o verige bestemmingsreserves
Resultaat na bestemming
T o taal

956.000

938.000

399.007.000

412.482.000

9.174.000

8.791.000

4 3 4 .4 6 0 .0 0 0

4 3 8 .0 10 .0 0 0

Het verloop van de reserves in 2014 wordt in onderstaand overzicht gespecificeerd.
Vermindering
R eserves
Algemene reserve

B o ekwaarde
31-12-2013

T o evo eging

Onttrekking

15.799.000

18.599.000

9.075.000

938.000

18.000

412.482.000

44.469.000

54.968.000

8.791.000

9.174.000

8.791.000

438.010.000

72.260.000

72.834.000

ter dekking
afschrijving

B o ekwaarde
31-12-2014

-

25.323.000

-

956.000

Bestemmingsreserves:
voor egalisatie van tarieven
overige bestemmingsreserves
Resultaat nog te bestemmen
T o taal

2.976.000

399.007.000

2.976.000

434.460.000

9.174.000

Onder ‘nog te bestemmen resultaat’ staat het rekeningresultaat van 2014. Diverse activa hebben een directe
relatie met de genoemde reserves.
Het verloop van de reserves in 2014 wordt in het volgende overzicht nader gespecificeerd.
De Reserve Strategische Investeringen wordt ingezet ten behoeve van investeringsprojecten. De Reserve
Afschrijving economisch nut dient ter dekking van de kapitaallasten van op de balans geactiveerde
boekwaarden. De rentebaten op de Inkomensreserve dienen ter dekking van de exploitatiekosten en heeft
hiermee het karakter van een financieringsreserve. De exploitatiereserve EZH is gevormd vanuit de verkoop
van aandelen NV EZH in 2000 en heeft net als de inkomensreserve het karakter van een financieringsreserve.
De mutaties (stortingen en onttrekkingen) in de reserves zijn aanzienlijk hoger dan opgenomen in het overzicht
van baten en lasten (paragraaf 1.2). Dit betreffen diverse mutaties tussen bestemmingsreserves en hebben
derhalve geen betrekking op een programma.
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Begroot
Aard

Functie

Stand
per 1-1-2014

Storting

Realisatie
Stand
per 1-1-2015

Onttrekking

Stand
per 1-1-2014

Storting

Verschillen > € 100.000
Stand
per 1-1-2015

Onttrekking

Stortingen

Onttrekkingen

A lg e me n e re se rve s
100 Algemene stadsreserve
110 Algemene reserve Grondbedrijf
S u b to ta a l A lg e me n e R e se rve s

Buffer

15.798.836

15.870.522

6.278.101

25.391.257

15.798.836

15.870.522

6.346.399

25.322.959

Buffer

15.798.836

4.614.559
20.485.081

4.325.138
10.603.239

289.421
25.680.678

15.798.836

2.728.452
18.598.974

2.728.452
9.074.852

25.322.959

1.886.107
1.886.107

1.596.686
1.596.686

B e ste mmin g sre se rve s
200 Reserve egalisatie exploitatie Essenhof

Egalisatie

938.113

-

322.729

615.384

938.113

18.071

-

956.184

300 Inkomensreserve
301 Exploitatiereserve EZH- middelen

Egalisatie
Inkomens

62.421.660
67.199.386

2.679.509

3.825.699

62.421.660
66.053.196

62.421.660
67.199.386

2.553.702

3.825.699

62.421.660
65.927.389

322.729
125.807
- 120.227

303 Reserve Bovenwijkse voorzieningen

Egalisatie

1.463.099

176.879

102.432

1.537.546

1.463.099

297.106

99.296

1.660.908

304 Reserve parkeervoorzieningen

Egalisatie

4.616.452

705.112

1.600.000

3.721.564

4.616.452

-

1.034.359

3.582.092

705.112

305 Reserve Rentesc hommelfonds
307 Reserve resultaten vorige dienstjaren
309 Reserve Afsc hrijving Ac tiva Ec on.Nut

Egalisatie
Egalisatie
Egalisatie

5.000.000
161.316.222

5.198.755
18.153.148

5.263.715
8.790.632
2.981.760

4.935.040
- 8.790.632
176.487.610

5.000.000
161.316.222

5.306.079
8.790.632
16.187.861

5.306.079
8.790.632
2.981.760

5.000.000
174.522.323

- 107.324
- 8.790.632
1.965.287

313 Reserve fric tiekosten Flexpool
314 Bestemmingsreserve Riool
315 Bestemmingsreserve afval

Egalisatie
Egalisatie
Egalisatie

213.355
1.158.486
1.974.485

29.003
1.519.700
207.569

242.000
910.485
433.036

358
1.767.701
1.749.018

213.355
1.158.486
1.974.485

29.003
390.662
18.788

242.000
1.158.486
-

358
390.662
1.993.273

1.129.038
188.781

323 Gemeentelijk stadsvernieuwingsreserve

Bestedings

3.408.559

-

900.159

2.508.400

3.408.559

-

607.936

2.800.623

324 Stimuleringsreserve Volkshuisvesting SVN

Egalisatie

397.474

265.899

604.933

58.440

397.474

265.899

370.817

292.556

234.116

327 Bestemmingsreserve promotie
329 Reserve stedelijke stimulering

Bestedings
Bestedings

300.000
55.420

-

100.000
55.420

200.000
-0

300.000
55.420

-

43.868

300.000
11.552

100.000

16.594.561

1.732.654

Egalisatie

18.303.879

594.876

4.036.848

14.861.907

18.303.879

594.876

2.304.194

333 Ec onomisc h c laimrec ht VO gebouwen

Egalisatie

3.030.217

-

3.030.217

-0

3.030.217

-

3.030.217

-

334 Reserve Jeugdfonds
336 Reserve digitaal dossier jeugdgezondheidszorg

332 Reserve onderwijshuisvesting

Egalisatie
Bestedings

317.860
432.395

24.737
-

33.026
360.891

309.571
71.504

317.860
432.395

28.640
-

22.475
360.891

324.025
71.504

340 Reserve Investerings- en expl.bijdr. MFA Koloriet

Egalisatie

418.976

16.759

115.424

320.311

418.976

16.759

115.424

320.312

354 Cultuurfonds

Bestedings

10.722

-

-

10.722

10.722

-

-

10.722

355 Fonds Stads- en wijkverfraaiing
357 Fonds aankoop kunstwerken musea

Bestedings
Egalisatie

2.388
1.936

-

2.388
-

0
1.936

2.388
1.936

-

2.388
1.936

-

358 Fonds aankoop arc hivalia

Egalisatie

2.882

-

2.881

1

2.882

-

2.882

-

361 Bedrijfsreserve VGB
362 Bestemmingsreserve SAD

Egalisatie
Egalisatie

1.446.714
28.400

-

1.022.881
-

423.833
28.400

1.446.714
28.400

363 Erfstellingen, legaten en sc henkingen musea

Egalisatie

400.688

-

303.471

97.217

400.688

365 Reserve geprogr.onderhoud wegen

Egalisatie

1.116.201

-

1.116.201

0

366 Programmeringsreserve Dordtse Musea
367 Subsidies gemeentelijke monumenten

Bestedings
Bestedings

394.912

30.000
-

35.417

30.000
359.495

369 Reserve Nationaal Ac tieplan Sport en Bewegen

Egalisatie

288.150

-

132.270

370 Bestemmingsreserve De Dubbel

Bestedings

29.334

-

-

373 Best. Res. Theaterprogrammering
374 Bestemmingsreserve programmering DiEP
375 Bestemmingsreserve onderhoud theatertec hniek

Egalisatie
Egalisatie
Egalisatie

56.500
30.000
674.025

-

56.500
30.000
674.025

376 Reserve vervanging openbare verlic hting
377 Bestemmingsreserve rekenkamer
378 Bestemmingsreserve Fric tiekosten Organisatieontwikkeling

Egalisatie
Egalisatie
Egalisatie

310.473
13.592
94.708

1.050.000

Bestedings

256.232

379 Reserve Doorontwikkeling Centrum v. Jeugd & Gezin
380 Inventaris Sc houwburg Kunstmin na restauratie

Egalisatie

381 Personele kosten Ric hting Kiezen
402 SI- V01 Verkeersmanagement

Egalisatie
Bestedings

-

1.021

1.446.714
-

29.421

-

303.471

97.217

1.116.201

-

233.408

882.793

394.912

30.000
-

17.269

30.000
377.643

155.880

288.150

-

79.143

209.007

29.334

29.334

-

-

29.334

-0

56.500
30.000
674.025

-

56.500
30.000
674.025

-

13.592
292.500

310.473
852.208

310.473
13.592
94.708

83.080
1.050.000

145.865
13.592
342.208

247.688
802.500

50.000

206.232

256.232

-

256.232

-

23.563

-

23.563

-

23.563

-

23.563

-

716.000
244.737

-

602.000
66.722

114.000
178.015

716.000
244.737

-

514.891
44.046

201.109
200.692

565.641

- 248.001
433.036
292.223

- 423.833

882.793

- 145.865

405 SI- V20 Verkeersstruc tuurplan c entrum

Bestedings

254.968

69.323

324.290

1

254.968

69.323

14.161

310.130

407 SI- W38 Voorkomen nieuwe herstruc tureringswijken
408 SI- W39 Parkeerproblemen Oostelijke stadsdelen
411 SI- B10 Hofkwartier

Bestedings
Bestedings
Bestedings

300.000
246.198
9.871.353

-

123.100
5.080.413

300.000
123.098
4.790.940

300.000
246.198
9.871.353

-

100.924
5.512.021

300.000
145.274
4.359.331

- 431.608

416 SI- W22 Energiehuis
417 SI- W24 Sc houwburg Kunstmin

Egalisatie
Bestedings

7.973.063

41.621
7.973.063

0

7.973.063

39.600
-

39.600
5.235.923

2.737.141

2.737.140

41.621
-

310.129

418 SI- W41 Duurzaamheid
422 SI- W10 Bodemsanering

Bestedings
Egalisatie

375.831
1.005.679

-

623.783

375.831
381.896

375.831
1.005.679

-

623.783

375.831
381.896

423 SI- W11 Nieuwe Dordtse Biesbosc h

Bestedings

5.786.820

18.096.293

3.363.876

20.519.237

5.786.820

2.954.027

3.318.620

5.422.228

15.142.266
- 295.008

432 SI- W20 Dordt West

Bestedings

17.963.191

1.649.094

939.940

18.672.345

17.963.191

1.944.102

1.255.426

18.651.867

440 SI- B02 Ac hterom / Bagijnhof
446 SI- E12 Voorstraat- Noord ontw.progr.

Bestedings
Egalisatie

2.925.112
-

89.190

1.925.113
89.190

999.999
-

2.925.112
-

89.190

1.730.261
10.000

1.194.852
79.190

- 315.486
194.852

448 SI- SV01 Leerpark

Bestedings

2.236.258

330.000

1.341.669

1.224.589

2.236.258

330.000

1.088.161

1.478.097

253.508

449 SI- B18 De Holland
460 I- E01 Westelijke Dordtse Oever

Bestedings
Bestedings

3.019.132
19.019.796

-

3.019.132
2.458.304

0
16.561.492

3.019.132
19.019.796

-

3.019.132
1.160.842

17.858.954

1.297.462

473 SI- V07 Doorstroming openbaar vervoer

Bestedings

77.209

99.618

15.769

161.058

77.209

99.618

-

176.827

474 SI- V08 Inframaatregelen auto

Bestedings

59.868

-

59.868

-0

59.868

-

59.868

-

478 SI- V15 Binnenstad hadh.autoluw karakt.
479 SI- V16 Merw.straat/Oranjeln VRI doorstr.

Bestedings
Bestedings

69.323
525.198

-

69.323
525.198

-0
-

69.323
525.198

-

69.323
4.459

520.739

480 SI- V17 Dokweg/A16 doorstrom.aansluit.

Bestedings

99.618

-

99.618

-1

99.618

-

99.618

-

481 SI- V12 N3/A16 en verbreden Mijlweg

Bestedings

0

-

-

0

0

-

0

-

482 SI- V21 parkeerterrein Smitsweg
489 SI- W43 Levendige Binnenstad

Bestedings
Bestedings

36.763
276.980

-

36.763
209.000

-0
67.980

36.763
276.980

-

36.763
146.057

130.923

491 SI - W44 University College
493 SI- W46 Parkeergarage Stadswerven

Bestedings
Bestedings

441.044
63.923

59.000
-

63.923

500.044
-0

441.044
63.923

59.000
-

63.923

500.044
-

1.684.606
413.420.128

3.242.775
54.328.860

130.811
66.647.584

4.796.570
401.101.404

1.684.606
413.420.128

3.240.116
44.487.154

128.790
57.943.687

4.795.932
399.963.596

9.943.101

8.312.229

429.218.965

74.813.941

77.250.823

426.782.083

429.218.965

63.086.129

67.018.538

425.286.555

11.829.207

9.908.914

499 SI - Vrije ruimte
S u b to ta a l B e ste mmin g sre se rve s
Ein d to ta a l
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Toelichting aard en doel reserves
ALGEMENE RESERVES
De algemene reserve bestaat uit componenten waaraan de raad geen bepaalde bestemming heeft gegeven.
Algemene reserve
De Algemene stadsreserve heeft een bufferfunctie voor het opvangen van schommelingen en onvoorziene
gebeurtenissen. De hoogte van deze reserve wordt, in samenhang met de overige componenten van het
weerstandsvermogen, jaarlijks op basis van het risicoprofiel gerelateerd aan de minimaal te behalen norm voor
het weerstandsvermogen van 1,0.
Algemene Reserve Grondbedrijf
De algemene reserve Grondbedrijf heeft een bufferfunctie voor het opvangen van risico’s en resultaten van
grexen binnen het Grondbedrijf. Samen met de Algemene Reserve Stad vormt deze reserve het
weerstandsvermogen.
BESTEMMINGSRESERVES
Algemeen geldt dat als de bestemming door de raad kan worden gewijzigd, sprake is van een
(bestemmings)reserve. We onderscheiden in aard drie functies van bestemmingsreserves: (1)
bestedingsfunctie, (2) egalisatiefunctie of een (3) inkomensfunctie.
1. Bestedingsfunctie
Reserves die in het leven zijn geroepen om te worden ingezet voor een bepaald doel, hebben een
bestedingsfunctie. De aanwending hiervan heeft veelal een incidenteel karakter. Het merendeel van de reserves
heeft dit motief. Bij deze bestemmingsreserves is sprake van een toekomstige aanwending waarbij op het
moment van vorming van deze reserve nog geen (wettelijke of feitelijke) verplichting jegens derden bestaat.
Het bestedingsdoel ligt in principe vast, waarbij sprake kan zijn van eenmalige doelen.
2. Egalisatiefunctie
Reserves kunnen worden gevormd om baten en lasten over de jaren heen gelijkmatig te verdelen. Extreme
pieken en dalen in de exploitatiebegroting kunnen zo worden vermeden. Ongewenste schommelingen in
tarieven die aan derden in rekening worden gebracht kunnen met een egalisatiereserve worden opgevangen. Er
is ook sprake van een egalisatiefunctie als structureel gelden aan reserves worden onttrokken als dekking van
de kapitaallasten van investeringen.
3. Inkomensfunctie
De inkomensreserve en de EZH reserve hebben een inkomensfunctie door het genereren van meerjarig
financiële inkomsten ten gunste van de exploitatiebegroting van de gemeente Dordrecht.
Voor een uitgebreide beschrijving van de doelstelling van de afzonderlijke reserves wordt verwezen naar de
Nota Reserve en Voorzieningen (zie RIS-dossiernummer: 1390899).
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Voor verdere informatie over de voor het weerstandsvermogen meest relevante reserves verwijzen wij u naar
paragraaf 3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing en de Staat van Reserves in de bijlagen van de
Jaarstukken.
Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen in 2014 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
Vo o rzieningen

B o ekwaarde

B o ekwaarde

31-12-2013
Voorziening voor verplichtingen, verliezen, risico's
Onderhoudsegalisatievoorzieningen

8.035.000

Door derden beklemde middelen met een

-

specifieke aanwendingsrichting

-

T o taal

T o evo eging

8.035.000

Vrijval

A anwending

1.056.000

-

4.435.000

-

1.440.000

-

-

-

-

6.931.000

-

2.899.600

2.899.600

31-12-2014
1.056.000
9.570.400
1.440.000
12.066.400

De volledige specificatie van de voorzieningen:
V o o r z i eni ng en

B o ekw aar d e

T o evo eg i ng

V r i j val

A anw end i ng

3 1- 12 - 2 0 13
Voorziening rioolexploit at ie

-

Onderhoudsvoorziening Gebouwen Onderwijs

-

B o ekw aar d e
3 1- 12 - 2 0 14

1.440.042
-

-

-

-

-

1.440.042
-

Onderhoudsvoorziening Sport boulevard

654.000

574.413

-

118.783

1.109.630

Onderhoudsvoorziening Havens

365.396

303.823

-

347.765

321.455

18.493

8.320

-

-

-

-

-

-

Onderhoudsvoorziening NM C
Onderhoudsvoorziening Brandweerkazerne Leerpark

-

Onderhoudsvoorziening Sport velden

974.471

214.827

-

Onderhoudsvoorziening VZ Wat erzigt Weizigt NM C

20.283

3.938

-

5.305.240

2.864.608

-

1.676.612

6.493.236

696.977

465.097

-

569.622

592.452

Onderhoudsvoorziening VGB
ST OPOD Onderhoud gebouwen

186.818

26.813

-

1.002.479
24.221

Voorziening Wet houderspensioenen

-

774.237

-

-

774.237

Voorziening f rict iekost en Ingen.Bur.Drecht st eden

-

281.303

-

-

281.303

T o t aal

8 . 0 3 5. 0 0 0

6 . 9 3 1. 0 0 0

-

2 .8 9 9 .6 0 0

12 . 0 6 6 . 4 0 0

VOORZIENINGEN
Algemeen geldt dat het doel van het treffen van voorzieningen is dat de gemeente in de toekomst kan voldoen
aan financiële verplichtingen en dat duidelijk is wat voor invloed dat heeft op de financiële positie van de
gemeente.
Onderhoudsvoorzieningen
De gemeente kent negen onderhoudsvoorzieningen (zie bovenstaande uitsplitsing met als doel het opvangen
van de schommelingen in de lasten van het onderhoud.
Voorziening Riolen
Sinds 2014 is er sprake van nieuwe regelgeving met betrekking tot riolering en afvalstoffen. Met de nieuwe
regelgeving is ervoor gekozen om de investeringen voor beide taken en de bijdrage voor vervanging apart
zichtbaar te maken. Het specifieke doel van de voorziening riolering is daarom inzicht te geven in de
spaarcomponent van toekomstige vervangingsinvesteringen.
Voorziening wethouderpensioenen
Uit deze voorziening worden de pensioenen betaald van wethouders die nog met pensioen moeten gaan. Met
ingang van januari 2015 is deze voorziening getroffen met het oog op de mogelijke overdracht richting het
APPA fonds.
Voorziening frictiekosten IBD
Uit deze voorziening worden de frictiekosten betaald die voortkomen uit de reorganisatie bij IBD.
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Per saldo zijn de voorzieningen in 2014 toegenomen met ruim € 4 miljoen. Dit ontstaat enerzijds door een
aantal toevoegingen en anderzijds door een aantal aanwendingen aan de voorzieningen.
De toevoegingen van ruim € 6,9 miljoen betreft met name de toevoegingen aan de onderhoudsvoorziening
vastgoedbedrijf € 2,9 miljoen, onderhoudsvoorziening Sportboulevard € 0,5, omzetting bestemmingsreserve
riolering naar voorziening met € 1,4 miljoen (voordeel kapitaallasten 2009 t/m 2013 (€ 1,1 miljoen) en 2014
(€ 0,3 miljoen), pensioenvoorziening wethouders met € 0,8 miljoen, vorming voorziening frictiekosten IBD
€ 0,3 miljoen en diverse overige toevoegingen € 1 miljoen. De afname van ruim € 2,9 miljoen zijn met name de
aanwendingen vastgoedbedrijf € 1,7 en diverse overige aanwendingen € 1,2. De omzetting van
bestemmingsreserve riolering naar de voorziening rioolexploitatie is conform wettelijke BBV-regelgeving
Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar
De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt.
V a s t e s c hulde n m e t e e n lo o pt ijd > 1 ja a r

3 1- 12 - 2 0 14

Obligatieleningen

3 1- 12 - 2 0 13

-

-

Onderhandse leningen
binnenlandse pensio enfo ndsen en verzekeringsinstellingen

-

binnenlandse banken en o verige financiële instellingen

339.913.000

285.162.000

binnenlandse bedrijven

-

-

o verige binnenlandse secto ren

-

-

buitenlandse instellingen, fo ndsen, banken,
bedrijven en o verige secto ren

339.913.000

Do o r derden belegden gelden

-

Waarbo rgso mmen

-

T o taal

3 3 9 .9 13 .0 0 0

285.162.000
2 8 5 .16 2 .0 0 0

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2014.
Deze leningenportefeuille ging in 2014 gepaard met in totaal € 10.787.000 aan rentelasten. Deze lasten zijn
verantwoord binnen de verdeelstaat kapitaallasten.
S a ldo
V e rlo o p v a s t e s c hulde n

de ringe n

285.162.000

63.260.500

Obligatieleningen
Onderhandse leningen

-

Do o r derden belegde gelden

-

Waarbo rgso mmen

-

T o taal

Jaarstukken 2014

V e rm e e r-

3 1- 12 - 2 0 13

2 8 5 .16 2 .0 0 0

S a ldo
A f lo s s inge n
8.510.000
-

6 3 .2 6 0 .5 0 0

8 .5 10 .0 0 0

3 1- 12 - 2 0 14
339.913.000
3 3 9 .9 13 .0 0 0
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In 2014 zijn drie nieuwe langlopende leningen opgenomen. Een 20-jarige annuïtaire lening van € 3.260.500
(2,55%), een 10-jarige fixe lening van € 35 miljoen (1,89%) en een 10-jarige lineaire lening van € 25 miljoen
(0,964%).
Vlottende passiva
Onder de vlottende passiva zijn in de balans opgenomen:
Vlo t t e nde pa s s iv a

3 1- 12 - 2 0 14

3 1- 12 - 2 0 13

Schulden ko rter dan een jaar

53.896.000

71.727.000

Overlo pende passiva

44.676.000

57.428.000

to taal

9 8 .5 7 2 .0 0 0

12 9 .15 5 .0 0 0

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar
De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
S c hulde n k o rt e r da n e e n ja a r
Kasgeldleningen
B ank- en giro saldi
Overige schulden
T o taal

3 1- 12 - 2 0 14

3 1- 12 - 2 0 13

45.000.000

55.000.000

-

5.157.000

8.896.000

11.570.000

5 3 .8 9 6 .0 0 0

7 1.7 2 7 .0 0 0

Kasgeldleningen
Per eind 2014 was het renterisico op kasgeldleningen voor een bedrag van € 10 miljoen afgedekt door middel
van een cap. Een cap is een afschermend derivaat waarbij tegen vooruitbetaling van een premie over een
bepaalde periode een renteplafond wordt afgesproken. Als contracttegenpartij fungeert de BNG. Het contract is
aangegaan in 2011 en loopt nog tot eind juli 2016. Aan dit contract zijn voor de gemeente geen variabele
verplichtingen verbonden. De marktwaarde van de cap bedroeg per eind 2014 € 0. Dit vanwege het relatief
hoge renteplafond (4%). Vanwege de premiebetaling is de marktwaarde van een cap minimaal nul en deze kan
niet negatief zijn. Om die reden zijn aan caps dan ook nooit bijstortingsverplichtingen verbonden. Voor verdere
informatie hierover wordt verwezen naar de financieringsparagraaf in het jaarverslag.
Overlopende passiva
Het saldo van de post overlopende passiva is als volgt opgebouwd.
O v e rlo pe nde pa s s iv a
Vo o ruito ntvangen bedragen van NL & EU o verheden
Overige o verlo pende passiva
No g te betalen bedragen
T o taal
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3 1- 12 - 2 0 14

3 1- 12 - 2 0 13

20.320.000

24.663.000

2.976.000

2.393.000

21.380.000

30.372.000

4 4 .6 7 6 .0 0 0

5 7 .4 2 8 .0 0 0
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Vooruitontvangen bedragen
Onder deze post zijn opgenomen de bedragen die in 2014 en daarvoor reeds zijn ontvangen. Tevens zijn de
ontvangen middelen van derden verantwoord, welke de komende jaren nog besteedbaar zijn.
S a ldo
V o o r uit o nt vang en b ed r ag en van N L & EU o ver hed en

B rede do eluitkering Wet B o demB escherming

3 1- 12 - 2 0 13
1.999.111

B IRK Subsidie, pro ject M aasterras

2.040.000

Regio naal M eld & Co o rdinatiepunt

100.141

Vo o ruito ntvangen middelen Geluid/Lucht

S a ldo
T o e v o e ging

S a ldo
A a nwe nding
511.896

3 1- 12 - 2 0 14
1.487.215
2.040.000

97.250

2.892

29.447

29.447

Tijdelijke stimulering wo ningbo uw, 2e tranche

825.000

825.000

Tijdelijke stimulering wo ningbo uw, 3e tranche

98.800

M andenM aken

1.340.373

M ijlweg
B DU subsidie Fly Over N3/A 16

Energievo o rziening DK I/II en A mstelwijck-West

80.000

175.123

509.486
25.000

-

1.340.373
175.123

B innenstadservice

Nieuwe Do rdtse B iesbo sch

98.800

509.486
25.000

80.000

17.106.455

1.935.917

Regio naal actieplan jeugdwerkelo o sheid

271.500

271.500

-

Integrale werkgeversdienstverlening

130.000

130.000

-

Vo o rbereidingsko sten ESF pro gramma 2014-2020

100.000

100.000

-

7.312

7.312

Erfgo edlijn Waterdrieho ek
T o taal

2 4 .6 6 2 .6 2 5

17 5 .12 3

4 .5 18 .0 4 8

15.170.538

2 0 .3 19 .7 0 0

Nog te betalen bedragen
Dit betreft nog te betalen bedragen welke ten laste van het dienstjaar 2014 zijn gebracht, doch waarvan de
facturen in de loop van 2015 zijn ontvangen en betaalbaar gesteld. Deze posten worden in 2015 afgewikkeld.
Niet uit balans blijkende verplichtingen
Bedragen x €1.000

O o rs pro nk e lijk
G e ldne m e r

be dra g

B o rgs t e lling

G e wa a rbo rgd

G e wa a rbo rgd

1- 1- 2 0 14

3 1- 12 - 2 0 14

Garanties met direct kredietrisico :
B ejaardentehuizen
Instellingen gehandicaptenzo rg
Gemeenschappelijke Regelingen + o verige verbo nden partijen
Spo rtverenigingen
Diversen

14.196

100%

4.206

3.458

1.203
774.679

100%
diverse % (*)

371
79.374

192
72.693

10.753

100%

8.216

7.935

3.229

100%

828

S ubt o t a a l

9 2 .9 9 5

559
8 4 .8 3 7

Garanties met indirect kredietrisico (achtervang
waarbo rgfo ndsen):
A chtervang WSW inzake 5 co rpo raties

T OT A A L

100%

575.130

6 6 8 .12 5

588.484

6 7 3 .3 2 1

Per eind 2014 stond de gemeente borg voor ruim € 673 miljoen. Ten opzichte van eind 2013 was dit een
toename van € 5 miljoen. Deze stijging komt voor € 13,4 miljoen voort uit het door woningcorporaties
aantrekken van door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw gegarandeerde leningen. De gemeente neemt
hiervoor een achtervangpositie in. In afwijking van voorgaande jaren nemen we deze achtervangpositie niet
meer voor 50% maar voor 100% op. Voor een nadere uiteenzetting rond borgstellingen wordt verwezen naar
de Financieringsparagraaf en de Staat van Gewaarborgde geldleningen in het bijlagenboek bij het jaarverslag.
In de sfeer van directe borgstellingen heeft er over 2014 per saldo een daling van € 8,2 miljoen
plaatsgevonden. De grootste gemeentelijke borgstelling is verbonden aan de deelname in HVC. Per eind
bedroeg die ruim € 31 miljoen. Een goede tweede is de borgstelling op de financieringsportefeuille van het
Wegschap Tunnel Dordtse Kil: € 16,7 miljoen.
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4.4 Financiële positie en toelichting
De verantwoording van het financiële resultaat is gebonden aan wettelijke voorschriften. Per 2004 is het Besluit
Begroten en Verantwoorden (BBV) ingevoerd met als belangrijkste doelstelling transparantie in verslaglegging.
Belangrijk element hierin is de wijze van verwerking van mutaties in reserves. Werden in het verleden de
mutaties uit reserves meegenomen bij de bepaling van het totale financiële resultaat, vanaf 2004 worden deze
mutaties afzonderlijk gepresenteerd. Het BBV spreekt over:
Het gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten is exclusief geautoriseerde mutaties in reserves. In 2014 is dit
resultaat € 2,4 miljoen negatief.
Het gerealiseerd resultaat is inclusief geautoriseerde mutaties in reserves. In 2014 is dit resultaat € 9,2 miljoen
positief.

4.4.1 Financieel resultaat 2014
Het resultaat over het boekjaar 2014 bedraagt aldus € 9,2 miljoen na verrekening met de diverse
gemeentelijke reserves. Dit resultaat is als volgt opgebouwd, verdeeld over de verschillende, bestuurlijk
vastgestelde programma´s:
Bedragen x €1.000

La s t e n
P ro gra m m a 's

B egro o t

B aten

Werkelijk

Verschil

B egro o t

Werkelijk

Verschil

Veiligheid

16.066

15.547

519

1.103

1.216

-113

Leefbaarheid en Stedelijk B eheer

44.614

44.539

75

13.604

14.646

-1.042

Onderwijs

35.465

32.957

2.508

9.884

9.519

365

Werk en Inko men

108.183

108.138

45

84.266

86.332

-2.066

Eco no mie en Cultuur

35.503

36.385

-882

7.379

10.479

-3.100

M ilieu en Duurzaamheid

23.708

23.607

101

33.812

18.441

15.371

M aatschappelijke Vo o rzieningen

36.305

36.429

-124

1.398

1.851

-453

Jeugd

5.386

5.177

209

1.260

1.394

-134

Spo rt en Recreatie

17.107

16.539

568

5.940

5.881

59

Verkeer en Vervo er

12.587

12.547

40

9.385

9.048

337

Ruimtelijke Ordening

30.792

32.724

-1.932

21.048

23.062

-2.014

3.443

2.606

837

1.001

261

740
-214

Wo nen
Dienstverlening

9.588

9.429

159

5.257

5.471

B estuur en Samenwerking

13.700

14.245

-545

8

37

-29

A lgemene Dekkingsmiddelen

17.359

11.437

5.922

212.027

212.277

-250

4 0 9 .8 0 6

4 0 2 .3 0 6

7 .5 0 0

4 0 7 .3 7 2

3 9 9 .9 15

7 .4 5 7

G e re a lis e e rd t o t a a ls a ldo
v a n ba t e n e n la s t e n
A f wijk ing t .o .v . a c t ue le be gro t ing
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B edragen x €1.000

T o taal

7 3 .9 3 7

5 6 .2 0 3

17 .7 3 4

7 6 .3 7 6

6 7 .7 7 0

8 .6 0 6

M ut a t ie re s e rv e s

9 .12 8

G e re a lis e e rd re s ult a a t

9 .17 4

Budgetoverhevelingen
Het gerealiseerde resultaat kent een nuance. In dit resultaat zijn de volgende posten nog opgenomen:
1. Restantkredieten van meerjarige projecten.
2.
Middelen voor eenmalige projecten die door vertraging in 2014 doorlopen naar 2015.
3. Resultaat dat door eerdere besluitvorming en/of wet en regelgeving een verplichte bestemming kent.
Voor de drie genoemde posten zijn voorstellen voor budgetoverhevelingen gedaan van in totaal € 1,0 miljoen.
Voor de specificatie wordt verwezen naar het raadsbesluit ‘budgetoverhevelingen’ van 31 maart 2015 (zie RISdossier 1457095). Na verwerking van de budgetoverhevelingen resteert, zoals in hoofdstuk 1 gemeld, een
netto resultaat van € 8,1 miljoen positief.
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4.4.2 Overzicht incidentele baten en lasten
Het BBV schrijft voor (art. 19 en 28) dat de gemeente zowel bij begroting als bij jaarrekening een overzicht
(inclusief toelichting) van incidentele baten en lasten presenteert1.
Tegelijkertijd dient het overzicht voor eigen gebruik. We zien er op toe dat de incidentele baten in de pas
blijven met de incidentele lasten en dat er geen structurele lasten worden gedekt met incidentele baten.
Onderstaand overzicht geeft de realisatie 2014 weer van de incidentele baten en lasten per
programma met een toelichting op hoofdlijnen. Opgemerkt wordt nog dat dit overzicht uitgaat van de
primitieve begroting, waardoor de afwijkingen die hier gemeld worden niet één op één terug komen op
programmaniveau, omdat die vanuit de geactualiseerde begroting redeneren.
De incidentele baten en lasten vallen per saldo aanzienlijk hoger uit (€ 4.419) dan oorspronkelijk geraamd. Dit
wordt met name veroorzaakt door een hogere dividenduitkering van Eneco van € 4.656 (€ 4.906 minus
primitieve begroting € 250).
B edragen x €1.000
2 0 14
B e gro t e
P ro gra m m a

La s t e n

2 0 14

We rk e lijk e
La s t e n

B e gro t e
S a ldo

B aten

2 0 14

We rk e lijk e
B aten

S a ldo
S a ldo

B e gro o t

We rk e lijk

-1.164

-1.149

Veiligheid
M utaties met reserves
Leefbaarheid en Stedelijk B eheer

1.164

1.149

15

3.262

3.479

-217

521

0

521

3.082

621

2.461

M utaties met reserves
Onderwijs
M utaties met reserves
Werk en Inko men

0

1.001

955

-46

-2.261

-2.524

2.246

2.228

-18

2.246

2.228

-521

0

M utaties met reserves
Eco no mie en Cultuur
M utaties met reserves

519

519

-3.082

-102

-2.500

2.500

0

133

133

0

0

-164

-79

79

-85

2.500

M ilieu en Duurzaamheid
M utaties met reserves
M aatschappelijke Vo o rzieningen
M utaties met reserves
Jeugd

133

-133

79

85

M utaties met reserves
Spo rt en Recreatie

164

M utaties met reserves
Verkeer en Vervo er

164
586

913

-327

285

2.592

-2.307

584

584

584

-584

2.507

2.507

327

327

0

114

114

820

694

240

-240

250

4.906

M utaties met reserves

1.732

4.283

-2.551

2.957

4.777

S ubt o t a a l e xplo it a t ie

10.211

10.227

-16

1.251

S ubt o t a a l m ut a t ie s m e t re s e rv e s

1.846

4.981

-3.135

7.867

- 3 .15 1

9 .118

164

79

-586

-913

-285

-2.008

M utaties met reserves
Ruimtelijke Ordening
M utaties met reserves
Wo nen
M utaties met reserves

0

1.923

-327

-327

0

-114

-114

126

-820

-694

4.656

250

4.666

1.820

1.225

494

7.097

5.846

-8.960

-3.130

9.591

1.724

6.021

4.610

Dienstverlening
M utaties met reserves
B estuur en Samenwerking
M utaties met reserves
A lgemene Dekkingsmiddelen

T o taal

1

12 .0 5 7

15 .2 0 8

16 .6 8 8

7 .5 7 0

- 2 .9 3 9

1.4 8 0

De uitwerking van dit overzicht is in lijn met de themacirculaire van de Provincie Zuid-Holland.
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Programma Leefbaarheid en Stedelijk Beheer
Lasten

Lagere lasten ad. € 304.000 voor de Taskforce (begroot € 514.000).

De extra onderhoudsbijdrage (begroot € 500.000) is ingezet voor: (1) verwijderen asbest in Regulushof en
omgeving ad. € 169.000; (2) verwijderen speelplekken ad € 53.000; (3) intensivering graffitibestrijding in
binnenstad ad. € 66.000; (4) voorbereiding Merwedestraat € 57.000.

Het voorbereidingskrediet projectvoorstel Merwedestraat (begroot € 150.000) is besteed.
Programma Onderwijs
Lasten

Kosten gebouw Aalscholverstraat € 24.400 (begroot € 29.400), goedkoper uitgevoerd.

Kosten openbare ruimte schoolpleinen € 287.800 (begroot € 700.000), goedkoper uitgevoerd.

Bijdrage Stichting OPOD en doorbetalingsverplichting bijzonder onderwijs € 2.317.300 (begroot
€ 1.823.000), gerealiseerd omdat uitbetalingen aan OPOD niet conform de jaarlijkse begrotingen lopen.

Hogere onderhoudskosten schoolgebouwen € 589.000 (begroot € 458.000), vooral bij De Bever en De
Meridiaan.

Tijdelijke huisvesting € 165.100 (begroot € 251.200), lokalen voor tijdelijke huisvesting waren goedkoper.

Drietal overige lasten (begroot € 0): (1) harmonisering peuterwerk € 25.000; (2) bijdrage aan tijdschrift
voor taalonderwijs € 22.000; (3) detachering vanuit Bureau Drechtsteden € 48.000.
Baten

Bijdrage huur Aalscholverstraat € 14.800 (begroot € 14.100).

Bijdrage scholen huur tijdelijke huisvesting € 11.053 (begroot € 14.400).

Bijdragen scholen voor bijdrage Stichting OPOD en doorbetalingsverplichting bijzonder onderwijs € 944.000
(begroot € 972.000), bijdrage lager, omdat OPOD in 2014 minder leerlingen had en daarmee ook minder
rijksvergoeding ontving.

Inspecties Kinderopvang bestuurlijke boetes kinderopvangorganisaties (begroot 0) € 6.100.

VVE Beleidskader lagere vaststelling subsidies 2013 (begroot 0) € 148.700.

Extra OAB middelen 2012-2015 lagere vaststelling subsidies 2013 (begroot 0) € 87.100.
Mutaties reserves

Bijdrage reserve onderwijshuisvesting voor openbare ruimte schoolpleinen € 287.800 (begroot € 700.000),
zie lasten.

Bijdrage uit Algemene reserve bijdrage Stichting OPOD en doorbetalingsverplichting bijzonder onderwijs
€ 1.186.000 (begroot € 851.000), niet alle incidentele posten uit de AR zijn meegenomen als incidentele
onttrekking.

Bijdrage reserve Onderwijshuisvesting hogere onderhoudskosten schoolgebouwen € 589.000 (begroot
€ 458.000), zie lasten.

Bijdrage reserve Onderwijshuisvesting voor huur tijdelijke huisvesting € 165.100 (begroot € 236.800),
lokalen voor tijdelijke huisvesting waren goedkoper.
Programma Werk en Inkomen
Lasten

De aanvullende bijdrage Drechtwerk 2014 (begroot € 522.000) leek bij de begroting een incidentele last,
echter blijkt deze een structureel karakter te hebben.
Programma Economie en Cultuur
Lasten

De lasten voor Dordrechts Museum zijn als gevolg van de extra kosten die voor de programmering van de
tentoonstelling Willem II zijn gemaakt, € 321.000 hoger.

Ramingen voor intensivering ruimtelijke economische strategie (begroot € 100.000) en de coördinator
binnenstad (begroot € 82.000) vallen vrij.

Intensivering Arbeidsmarktbeleid (begroot € 400.000) is volgens begroting gerealiseerd.

Project WDO, sanering Kilkade, (begroot € 2.500.000) niet uitgevoerd in 2014.
Baten

€ 519.000 hoger inkomsten (begroot € 0) uit merchandise, entree en sponsoring.
Mutaties reserves

Bijdrage reserve Sanering Kilkade (begroot € 2.500.000) niet uitgevoerd (zie ook lasten).
Programma Jeugd
Lasten/baten

Bureau Drechtsteden heeft geld ontvangen en subsidies verleend voor de pilots Jeugdteams in DordrechtCentrum en Dordrecht West voor € 133.000 (begroot € 0).
Programma Sport en Recreatie
Lasten

De werkelijke lasten voor het NASB bedroegen € 79.000 (begroot € 164.300).
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Dit komt doordat een aantal activiteiten in het kader van sportstimulering (Doe ff Gezond) vanuit de
reguliere middelen van de partners bekostigd is.
Mutatie reserves
Baten

De werkelijke onttrekking bedroeg € 79.000 (begroot € 164.300).
Programma Verkeer en Vervoer
Lasten

Meerkosten van € 66.000 extra inspanning ten opzichte van raming (begroot € 86.000) voor bestrijding
fietsoverlast.

Hogere lasten (begroot € 500.000) door afloop oude periode gratis OV65+ en opstart nieuwe periode met
ingang van 2015.
Programma Ruimtelijke Ordening
Lasten

Uitgaven OZHZ vallen € 200.000 lager uit (begroot € 285.000) door minder vergunningen.

Richting kiezen, organisatieontwikkeling SO en projectorganisatie particulier opdrachtgeverschap € 188.000
(begroot € 0)

Woningbouwlocaties mutaties diverse voorzieningen GREX € 2.319.000 (begroot € 0).
Baten

Bedrijventerreinen winstname kilkade en verlaging voorziening Amstelwijck € 584.000 (begroot € 0).
Mutaties reserves
Lasten

Bedrijventerreinen winstname kilkade en verlaging voorziening Amstelwijck € 584.000 (begroot € 0).
Baten

Richting kiezen, organisatieontwikkeling SO en projectorganisatie particulier opdrachtgeverschap € 188.000
(begroot € 0).

Woningbouwlocaties mutaties diverse voorzieningen GREX € 2.319.000 (begroot € 0).
Programma Wonen
Lasten

De Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten (begroot € 327.000) is conform begroting gerealiseerd.
Mutaties reserves

In voorgaande jaren zijn kosten voor project woonwagens uit algemene reserve van de stad gehaald. Dit
"voorgeschoten" bedrag (begroot € 114.000) wordt in 2014 teruggestort naar de algemene reserve.
Programma Bestuur en Samenwerking
Lasten

Flankerende activiteiten gemeenteraadsverkiezingen in 2014 (begroot € 110.000) zijn conform begroting
gerealiseerd.

Substantieel lagere kosten verkiezingen € 150.000 (begroot € 500.000).

De kosten voor cultuurintendant zijn gerealiseerd (begroot € 100.000).
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Lasten

Het betreft hier de storting voorziening dubieuze debiteuren € 240.000 (begroot € 0).
Baten

Het extra dividend Eneco in 2014 (begroot € 250.000) komt uit op € 4.906.000.
Bij de Bestuursrapportage 2014 is gerapporteerd over een hoger dividend van € 356.000.
Daarnaast is vanuit de AVA van Eneco in september 2014 een incidenteel hoger dividend van nog eens
€ 4,3 miljoen toegezegd en uitgekeerd. Hiervan is € 2 miljoen ingezet t.b.v. de exploitatie en € 2,3 miljoen
toegevoegd aan de Algemene Reserve om het weerstandsvermogen te versterken.
Mutaties reserves
Lasten

Storting reserve AR inzake frictiekosten conform begroting (begroot € 1.050.000).

Storting AR verschuiving frictiekosten conform begroting (begroot € 292.500).

Bijdrage SI naar AR conform begroting (begroot € 389.000).

Toevoeging van € 250.000 aan de Stimuleringsreserve Volkshuisvesting SVN (begroot € 0) in verband met
ontoereikend saldo.

Storting extra dividend Eneco 2014 € 2,3 miljoen (begroot € 0) in de Algemene Reserve om het
weerstandsvermogen te versterken.
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Baten

Bijdrage SI naar AR conform begroting (begroot € 389.000).

Intertemporele compensatie conform begroting (begroot € 848.000).

Bijdrage uit reserve frictiekosten conform begroting (begroot € 292.500).

Dekking incidentele claims t.g.v. de exploitatie € 1.427.000 (begroot 1.427.000).

Ontvangen rente surplus € 1.306.000 (begroot € 0) uit de rentereserve die niet is doorgestort naar de
Algemene Reserve.

Vrijval reserve rekenkamer € 13.600 (begroot € 0).

Bijdrage incidenteel uit reserve parkeervoorzieningen € 500.000 (begroot € 0).

Foto: Judith Kreuger
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Structurele mutaties reserves
De financiële positie van de gemeente zou in gevaar kunnen komen wanneer structurele lasten uit een reserve
worden gedekt. Dat is de reden waarom vanaf 2013 een aanvullend overzicht van de structurele onttrekkingen
uit reserves wettelijk wordt voorgeschreven. Een onttrekking aan een reserve moet gezien worden als een
incidentele baat voor de exploitatie, omdat een reserve op termijn uitgeput is. Een periode van 3 jaar of langer
wordt als structureel beschouwd.

Structurele onttrekkingen en toevoegingen reserves
B edragen x €1.000

Naam reserve
Reserve egalisatie exploitatie Essenhof
Exploitatiereserve EZH-middelen
Reserve BOVO
Reserve Parkeervoorzieningen
Reserve Rente
Reserve Afschrijving
Bestemmingsreserve Riool
Bestemmingsreserve Afval
Stimuleringsreserve volkshuisvesting SVN
Reserve onderwijshuisvesting
Jeugdfonds
Reserve Investerings- en expl.bijdr. MFA Koloriet
Bedrijfsreserve VGB
Reserve vervanging openbare verlichting
Strategische investeringen
Structureel
Incidenteel budgettair neutraal (mutaties tussen reserves)
Saldo jaarresultaat 2013 incidenteel
Incidenteel (overzicht IB&L)
Totaal
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Onttrekkingen
3.826
99
534
4.000
2.982
1.158
371
1.262
22
115
1.447
146
1.473
17.436
39.991
9.591
67.018

Stortingen
18
2.554
297
5.306
-0
391
19
16
595
29
17
83
-0
9.323
39.991
8.791
4.981
63.087
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4.4.3 Verschillenanalyse programma’s
In de navolgende paragrafen worden de afwijkingen tussen realisatie en gewijzigde begroting uitgebreid per
programma – en conform het BBV gesplitst naar baten en lasten – geanalyseerd. In hoofdstuk 1 is een
hoofdlijnenanalyse opgenomen, waarin de belangrijkste verschillen zijn benoemd die hebben geleid tot het in
hoofdstuk 1 opgenomen rekeningresultaat.
Verschillenanalyses
De verschillenanalyses omvatten een korte algemene uitleg op het niveau van de veroorzakers van het verschil.
Hierbij is de benadering van eerdere jaren losgelaten dat er louter op productniveau geanalyseerd wordt.
Feitelijk zijn de verschillenanalyses nu op programmaniveau ingestoken, wat in onze ogen meer recht doet aan
het budgetrecht van de raad. Die ligt immers op het niveau van de programma’s.
Begrotingmethodiek projecten
Tot op heden wordt het overgrote deel van de meerjarig verstrekte projectkredieten in zijn geheel begroot in de
huidige jaarschijf (in dit geval jaarschijf 2014). Op basis van de per jaareinde werkelijk geboekte uitgaven
worden de restantkredieten overgeheveld naar het volgende jaar. Grote verschillen tussen begroting en
realisatie zijn aldus een rechtstreeks gevolg van de huidige begrotingssystematiek.
Vanzelfsprekend wordt in het lopende jaar slechts een deel van dit totale projectbudget benut. Het restant
wordt in de navolgende jaren gebruikt. Omdat deze projecten veelal uit reserves (vooral SI) gedekt worden,
zien we hetzelfde grote verschil terug bij de onttrekkingen uit reserves. Kortom, als er in enig jaar minder
wordt gerealiseerd dan begroot, dan wordt er ook minder onttrokken aan de reserve, waardoor het resultaat na
bestemming nihil is.
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
Allereerst treft u het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening aan. Dit overzicht is in overeenstemming
met het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV). Eerst wordt het gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten
gepresenteerd, vervolgens de geautoriseerde mutatie(s) in de reserves en uiteindelijk het gerealiseerd
resultaat. De lasten en baten van de gemeente die niet rechtstreeks aan een programma zijn toe te rekenen,
de algemene dekkingsmiddelen en een bedrag voor onvoorzien, zijn op het programma Algemene
Dekkingsmiddelen opgenomen. Het overzicht van baten en lasten wordt op programma-productniveau
gepresenteerd en biedt een integraal overzicht van de begrote en gerealiseerde gemeentelijke baten en lasten.
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Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2014
Lasten
Programma Veiligheid
Sociale Veiligheid
Toezicht
Openbare orde
Rampenbestrijding
Brandweer
Programmabegeleiding en proces veiligheid
Programma Leefbaarheid en Stedelijk Beheer
Wegen
Groen
Openbare verlichting
Verkeersmeubilair
Constructies
Speelvoorzieningen
Havens Civiel
Riolen
Dordrecht West
Leefbare wijken
Programma Onderwijs
Sluitende aanpak voortijdig schoolverlaters
Voor- en vroegschoolse educaties
SIS programma
Educatie
Onderwijs aangelegenheden
Leerpark
Kinderopvang
Onderwijshuisvesting
Programma Werk en Inkomen
Werk
Bijstandsverlening
Armoedebeleid / bijzondere bijstand
Schuldhulpverlening
Inburgering
Programma Economie en Cultuur
Culturele educatie
Culturele subsidies
Educatie / tentoonstelling
Volksfestiviteiten
Havenexploitatie
Werkgelegenheid segmenten
Economische innovatie
Binnenstad
Toerisme
Marketing
Ondersteuning ondernemerschap
Detailhandel en ambulante handel
Droge / natte bedrijven
Hofkwartier
Intensivering culturele programmering
DIEP
Schouwburg Kunstmin
CBK
Dordtse Musea
Cultuur en geschienis
Programma Milieu en Duurzaamheid
Afvalinzameling- en verwerking
Overige milieumaatregelen
Milieubeheer
Ecologie
Natuur- en milieucentrum
Portfolio duurzaamheid
Programma Maatschappelijke Voorzieningen
Welzijnsaccommodaties
Bibliotheek
Integratie
Lokaal gezondheidsbeleid
WMO hulpmiddelen en hoppers
Servicebureau
Kunstuitleen
Professionele voorstellingen kunstmin
WMO indivduele voorzieningen
Maatschappelijke ondersteuning
Intensieve maatschappelijke ondersteuning
Buurtwerk
Vrijwillgerswerk
Overige maatschappelijke voorzieningen
Antillianenbeleid
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Geraamd
totaalsaldo van
baten en lasten

Baten

358
2.588
146
59
12.038
883

32
350

12.564
7.340
1.943
1.530
2.550
1.087

Begroting 2014 (na wijziging)

Mutatie
reserves

Geraamd
resultaat

Lasten

Geraamd
totaalsaldo van
baten en lasten

Baten

Mutatie
reserves

-326
-2.238
-146
-59
-12.038
-883

-326
-2.238
-146
-59
-12.038
-883

348
3.140
146
59
11.580
792

229
57
29
450
9

-12.335
-7.283
-1.914
-1.080
-2.541
-1.087

-12.335
-7.283
-1.914
-1.080
-2.541
-1.087

13.483
7.980
1.943
2.740
2.420
1.200

229
63
29
559
9

-13.254
-7.917
-1.914
-2.181
-2.411
-1.200

1.116
86

9.691
5.696
2.821

10.901
26

1.210
-5.670
-2.821

797
-1.749
-2.821

9.492
2.859
2.498

10.898
1.819

1.406
-1.040
-2.498

-609
-709

2.891
5.548
261

955
4.037

-1.936
-1.511
-261

-1.936
-1.511
-261

2.913
7.804
253

959
6.986

-1.954
-818
-253

8

-1.632
-29
-573
-18.811

-1.632
-29
-573
-14.329

1.500
768
1.086
21.142

9

-1.491
-768
-610
-19.688

-3.606
-17.030
-3.661
-25

-3.606
-17.030
-3.661
-25

32.419
70.716
4.998
50

-2.397
-1.587

-2.397
-1.587

2.428
4.683

7
-1.479
-690
-120
-349
-2.878

7
-1.479
-690
-120
-349
-2.878

211
2.119
1.478
209
669
2.888

-282
-30
-81
-346

544
318
6.484
1.380

1.640
29
1.049
20.107
33.499
65.360
3.661
25

2.397
1.610
211
2.019
690
120
349
2.888
444
318
4.581
346

3.268

476
1.296
29.893
48.330

23
218
540

10

288

-444
-30
-4.581
-346

969

-2.299

10.580

990

-9.590

13.588

13.666

78

1.719
24
1.994
239

141

-1.578
-24
-1.713
-239

295
3.369
1.080
4.087
3.585

23

10.842
4.945
8.119
1.390
440
165

281

23

-272
-3.369
-1.080
-4.087
-3.585

-10.842
-4.945
-8.119
-1.367
-440
-165

-413
3.921

4.482

162
4.500

-176

225

115

1.103

476
1.454
29.751
54.515

-348
-2.037
-146
-59
-11.580
-792

111
10

228
3.670

738
5.223

-2.668
-16.201
-4.998
-50

-2.428
-4.683
218
540
311

576

7
-1.579
-1.167
-209
-558
-2.878
-544
-90
-2.814
-1.380

584

100
368
89
209

262
2.758
1.217

Rekening 2014
Geraamd
resultaat

Lasten

-348
-2.037
-146
-59
-11.580
-792

325
3.188
150
25
10.994
865

-12.138
-7.831
-1.914
-1.605
-2.411
-1.200

Gerealiseerd
totaalsaldo van
baten en lasten

Baten

Verschillen begroting na wijziging - Rekening

Mutatie
reserves

Gerealiseerd
resultaat

Lasten

Baten

Gerealiseerd
totaalsaldo van
baten en lasten

-11
45

-325
-2.006
-150
-25
-11.005
-820

12.966
8.524
2.152
2.855
2.055
1.003

540
180
201
975
105
5

-12.426
-8.344
-1.951
-1.880
-1.950
-998

233
86
63
57

-12.193
-8.258
-1.888
-1.823
-1.950
-998

517
-544
-209
-115
365
197

311
117
172
416
96
5

-828
427
37
-301
-461
-202

797
-1.749
-2.498

9.535
2.888
2.560

10.723
1.913
5

1.188
-975
-2.555

-391
-774

797
-1.749
-2.555

-43
-29
-62

-175
94
5

218
-65
57

-1.954
-818
-253

2.839
7.476
225

963
6.601
13

-1.876
-875
-212

-1.876
-875
-212

74
328
28

4
-385
13

-78
57
-41

-1.491
-30
-610
-14.465

1.554
537
981
19.344

4

-1.550
-537
-432
-17.955

-1.550
-52
-432
-14.465

-54
231
105
1.798

-5

549
1.389

73
-65

59
-231
-178
-1.733

-2.668
-16.201
-4.998
-50

32.500
70.818
4.820

-777
-16.210
-4.820

-81
-102
178
50

-2.428
-4.099

2.443
4.676

18

-2.443
-4.658

-2.443
-4.074

-15
7

7
-1.479
-799
-120
-349
-2.878

193
2.847
2.138

196
1.196
999

3
-1.651
-1.139

76
25

-554
-2.911

18
-728
-660
209
39
-48

-22
656
688

630
2.936

3
-1.506
-771
10
-408
-2.911

-35
15

4
72
-28
-209
-4
33

-282
-90
-56
-163

430
493
6.070
1.124

1
273
4.865
28

-429
-220
-1.205
-1.096

-267
-220
-44
-237

114
-175
414
256

1
45
1.195
28

-115
130
-1.609
-284

-8

-8

8

-8

-2.475

1.182

31.723
54.608

485
3.490

-777
-16.210
-4.820

584

145
368
10
146

162
1.161
859

-325
-2.006
-150
-25
-11.005
-820

23
-48
-4
34
586
-73

-11
45

-23
-31
4
-34
-575
28

79

1.972
93

18

Mutatie
reserves

Gerealiseerd
resultaat

-23
-31
4
-34
-575
28
883
-63
519

55
427
-26
218
-461
-202

-218
65
57
-78
57
-41

253

59
22
-178

1.733

-1.891
9
-178
-50

-1.891
9
-178
-50

15
-25

15
-25

-45
79
63

100

4
27
-28
-130
59
33

1.597
358

-15
130
-12
74

-200

-9.590

12.092

2.291

-9.801

309

-9.492

12.413

2.810

-9.603

311

-9.292

-321

519

-198

-2

303

13.588

13.666

78

225

303

13.738

14.059

321

-19

302

-150

393

-243

244

-1.578
-24
-1.713
-239

4.123
3.388
1.994
615

1.768
18.096
281

-2.355
14.708
-1.713
-615

274
-14.732

-2.081
-24
-1.713
-439

3.684
3.488
2.110
587

886
3.103
378
15

-2.798
-385
-1.732
-572

274
365

-2.524
-20
-1.732
-396

439
-100
-116
28

-882
-14.993
97
15

443
15.093
19
-43

-157
-3.369
-1.080
-4.087
-3.585

326
3.219
708
5.171
3.931

23

-303
-3.219
-708
-5.171
-3.931

115

-188
-3.219
-708
-4.810
-3.931

517
3.181
820
5.189
3.500

165

-352
-3.181
-723
-5.189
-3.500

115

-237
-3.181
-723
-4.828
-3.500

-191
38
-112
-18
431

142

49
-38
15
18
-431

49
-38
15
18
-431

-10.842
-4.945
-8.119
-1.367
-440
-165

8.647
4.883
7.894
1.005
418
103

574

-8.073
-4.883
-7.865
-232
-418
-103

281

-7.792
-4.883
-7.865
-232
-418
-103

8.510
4.982
8.130
1.099
398
102

531
51
128
867
11

-7.979
-4.931
-8.002
-232
-387
-102

281

-7.698
-4.931
-8.002
-232
-387
-102

137
-99
-236
-94
20
1

-43
51
99
94
11

-94
48
137

-94
48
137

-31
-1

-31
-1

29
773

176

361

97

176

361

97

-15.097

150

1
443
-4
19
-43

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2014
Lasten
Programma Jeugd
Sluitende aanpak jeugd
Kindervoorzieningen
Opvoedingsondersteuning
Jongerenvoorzieningen
Jeugdzorg algemeen
Programma Sport en Recreatie
Recreatie
Sportboulevard
Sportbeleid
Sportbedrijf
Programma Verkeer en Vervoer
Externe veiligheid verkeer en vervoer
Verkeersveiligheid
Hoofdinfrastructuur (auto, fiets, water en OV)
Parkeren
Programma Ruimtelijke Ordening
Vergunningen
Handhaving ruimtelijke ordening
Handhaving milieu
Monumenten
Beheer en ontwikkeling van wijken
Planologisch juridisch instrumentatium
Exploitatie bouwgronden wonen
Exploitatie gemeentelijke eigendommen
Woonruimte zaken
Grondbeleid en ontwikkeling
Exploitatie economische ontwikkeling
Kantoorlocaties
Programma Wonen
Woonwagens
Funderingen
Wonen
Programma Dienstverlening
Plechtigheden
Basisregistratie Vastgoed
Publieke dienstverlening
Programma Bestuur en Samenwerking
Mediazaken
Griffie
Rekenkamer
Bestuur
Bestuurlijke samenwerking
Internationale betrekkingen
Concern communicatiemiddelen
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Projectmanagement
Ingenieursbureau Dordrecht
Algemene uitkering
Belastingheffing
Geldleningen
Belleggingen
Onvoorzien
Stelposten
Bedrijfsvoering Stad
Saldi kostenplaatsen Stad
Resultaatsrekening
Budget Stadsontwikkeling
GSB III Rijksbijdragen
Saldi kostenplaatsen sectoren / bedrijven
Budget Vastgoedbedrijf
TOTALEN
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Baten

193
531
1.142
1.516
25
1.604
2.367
67
12.227

Geraamd
totaalsaldo van
baten en lasten

-193
-531
-1.142
-1.516
-25
49

Begroting 2014 (na wijziging)

Mutatie
reserves

8

Geraamd
resultaat

Lasten

-193
-523
-1.142
-1.516
-25

193
341
1.147
1.403
2.303
1.702
2.671
46
12.688

5.811

549
2.427
9.611

30
139
9.216

-519
-2.288
-395

324
770
395

-195
-1.518

202
2.951
9.394

15
173
8.860

-187
-2.778
-534

14
605
534

-2.173
-201

5.456
552

920

-4.536
-552

-4.536
-201

5.503
232

1.012

351

-4.491
-232

358

-596
-952
-385

751
1.960
435
12.630
2.112

45

-615
148
-435

55
1
124
11.793
4.577

-712
-1.755
-401
-2.584
2.364

61
1.891
-49
2.584
-2.144

-651
136
-450
220

-16
204
-90
-1.747
-101

88
5.412

-500
-148
-1.203

236
147
1.198

-264
-1
-5

244
-753
52

-195
-1.518
1.275

-1.276

-195
-1.518
-1

5.093
201

2.920

-2.173
-201

628
952
385
-1.865
1.310

32

-596
-952
-385
1.878
2.511

-1.878
-2.591

-80

267

-267

178

-89

5

-5

3.078
1.246
5.087

2.746
468
2.295

-332
-778
-2.792

45

448
2.753
448
11.044
1.697
142
93

1.894
1.055
790
1.000
1.234
3.769

8
28

253
150.468
21.996
1.055
14.651

12.192
8.754

649
-188

1.350
357.984

1.564
354.227

-448
-2.753
-440
-11.016
-1.697
-142
-93

368

-29

219

-787
84
-1.255

523
-83
1.250

-264
1
-5

588
5.560
1.203

103

13
4
-27
12
131

-14
-59
-55
-41
-174

50
-10
-22
550

-2
24

136

-1.605
-2.657
-68
-6.191

-80

-48
-14
22
-470

49

-173
-2.173

347
-524
217

-15
34
-356

-332
490
139

310
165
-139

-4.491
126

-47
320

92

-45
-320

-7

10
1
124
1.190
32

6
-205
-34
557
69

30
217
49
-557
-70

43
521

-287
232
-52

287
-230
52

235
138

-2
533
2.912

277
724

2
-256
-2.188

-114
245
1.061

-112
-11
-1.127

11
25
2.570

-14
275

-11
-39
-2.295

-114
10
923

-125
-29
-1.372

-13
508
342

-291
-449

13
-217
107

-287
-778
-2.792

3.255
1.246
5.087

2.645
318
2.295

-610
-928
-2.792

323

-287
-928
-2.792

3.126
1.128
5.176

2.856
287
2.329

-270
-841
-2.847

-18

-288
-841
-2.847

129
118
-89

211
-31
34

-340
-87
55

-448
-2.753
-440
-11.045
-1.697
-142
-93

628
2.753
448
10.773
-1.137
142
93

-628
-2.753
-440
-10.773
1.137
-142
-93

209

-419
-2.753
-440
-10.560
1.137
-142
-93

636
2.796
483
11.272
-1.185
140
104

-636
-2.795
-473
-11.271
1.185
-115
-104

209

-427
-2.795
-473
-11.058
1.185
-115
-104

-8
-43
-35
-499
48
2
-11

118
149.306
21.212

118
149.306
21.212

587

17.907

17.907

-196
8.355
5.199
-5.517
-1.257

-196
8.242

4.103

12.108
5.306

8.005
5.306

-5.517
-1.257

1.056

37

-1.019

450
9

1.950
402.305

818
399.914

-1.132
-2.391

13.861
-1.000
-1.234
13.013

236
3.763

2.027
-2.214

767
1.756
525
14.377
2.213

1.973
785
790
196
3.828

-649
188

5.517
1.257

450
6

3.012
409.805

8

118
149.306
23.185
785
18.697

12.183
5.199

2.554
407.376

-458
-2.429

213

-113
-5.199

908
2.438

2.155
796
790

1
10
1
25

6
141
149.877
24.308
785
18.890

Gerealiseerd
resultaat

1
55
82
29
43

-112
-11
-877

13.861
-1.000
-1.234
8.423
8.754
-649
188

214
-3.757

-706
-1.960
-435
-2.027
2.433

Mutatie
reserves

-179
-288
-932
-1.362
-926

-6

-5

253
150.468
20.102

45
4.891

47
24

Gerealiseerd
totaalsaldo van
baten en lasten

Baten

832
4.807
1.255

253
150.468
20.102

4.590
-8.754

10.603
4.545

91
2.108

-179
-282
-932
-1.362
-1.029

Lasten

185

49

13
4
133
12
1.231

Gerealiseerd
resultaat

5.891

1.100

8
50

192
286
1.065
1.374
2.260

Mutatie
reserves

-1.605
-2.657
-68
-6.327

30
139
10.596

-114

Gerealiseerd
totaalsaldo van
baten en lasten

1.652
2.681
68
12.138

225
1.657
9.321

2
-11
-1.245

Baten

-1.653
-2.671
-46
-6.612

164

224

Lasten

103

5.675

-2
11
1.469

Geraamd
resultaat

-1.653
-2.671
-46
-6.797

-1.555
-2.367
-67
-6.388

160

-193
-341
-987
-1.403
-1.203

Mutatie
reserves

Verschillen begroting na wijziging - Rekening

-193
-333
-937
-1.403
-1.100

-1.555
-2.367
-67
-6.552

13
3.821

Geraamd
totaalsaldo van
baten en lasten

Baten

Rekening 2014

213

6
-446
149.877
22.153
-11
18.100

6
-446
149.877
22.153
-11
18.100

55
-5.306

1.377
11.565

-587
-182
-11

1
2
1
25

6
23
571
1.123
193

341

-14
-45
-5
-41
-174
-48
-14
22
-421

-22
655

-45
-327
36
12
15
-1

2

13
18
245
1
-87
55

8
42
33
498
-48
-27
11

8
42
33
498
-48
-27
11

-6
564
-571
-941
11
-193

-6
564
-571
-941
11
-193

8.060

196
-275

-1.019

5.517
201

37

-196
350
-107
-5.517
-238

245
9.174

1.062
7.500

-1.736
-7.462

674
-38

-75
107

14
50

-168
107

-196
182
-5.517
-238

-469
-9.127

151

205
-9.174

4.5 Programma Veiligheid
Programma Veiligheid
V e rs c hil t e n o pzic ht e v a n de a c t ue le be gro t ing
B edragen x €1.000
La s t e n

P ro gramma Veiligheid

B aten

B egro o t

Werkelijk

Verschil

B egro o t

Werkelijk

Verschil

16.065

15.547

518

1.103

1.216

113

16.065

15.547

5 18

1.103

1.216

113

M utaties met de reserves

T o t a le v e rs c hil t .o .v . a c t ue le be gro t ing

631

Incidenteel/

Verschil

Verschil

Verschil

O o rza k e n v a n de v e rs c hille n

Structureel

Lasten

B aten

Reserves

1. Resultaat jaarrekening Veiligheidsregio meegevallen

Incidenteel

558

2. Verschillen kleiner dan €100.000

Incidenteel

-40

113

5 18

113

0

- / - be t re f t e e n na de e l

Toelichting bij de oorzaken
1. Resultaat jaarrekening Veiligheidsregio meegevallen
De lasten zijn incidenteel € 558.000 lager dan begroot, omdat de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
ZHZ het jaar heeft afgesloten met een financieel resultaat van € 2,8 miljoen positief. Van dit totale resultaat
geeft de Veiligheidsregio € 2,0 miljoen terug aan de gemeenten. Het Dordtse aandeel hierin is € 558.000. U
ontvangt nadere informatie over de jaarrekening van de Veiligheidsregio in een raadsinformatiebrief.
2. Verschillen kleiner dan € 100.000
Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.
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4.6 Programma Leefbaarheid en Stedelijk Beheer
Programma Leefbaarheid en Stedelijk Beheer
V e rs c hil t e n o pzic ht e v a n de a c t ue le be gro t ing
B edragen x €1.000
La s t e n

P ro gramma Leefbaarheid en Stedelijk B eheer
M utaties met de reserves

B aten

B egro o t

Werkelijk

Verschil

B egro o t

Werkelijk

44.615

44.538

77

13.606

14.647

1.041

2.776

2.503

273

3.236

1.777

-1.459

47.391

47.041

350

16.842

16.424

- 4 18

T o t a le v e rs c hil t .o .v . a c t ue le be gro t ing

Verschil

-68

Incidenteel/

Verschil

Verschil

Verschil

O o rza k e n v a n de v e rs c hille n

Structureel

Lasten

B aten

Reserves

1. Verwijderen speelplekken vertraagd

Incidenteel

122

2. Explo itatie gro en tegengevallen

Inc./Struct.

-544

117

3. Explo itatie wegen meegevallen

Incidenteel

515

275

4. Explo itatie verlichting tegengevallen

Incidenteel

-200

172

5. Gro te vervangingspro jecten VRI do o rgescho ven

Incidenteel

520

-889
63
-520

6. Explo itatie verkeersmeubilair en reclame tegengevallen

Inc./Struct.

-640

7. Explo itatie co nstructies meegevallen

Incidenteel

365

425
96

8. Explo itatie rio len tegengevallen

Incidenteel

-40

-175

9. So ciaal P ro gramma Do rdrecht West tegengevallen

Incidenteel

-389

49

341

10. Herstructurering Do rdrecht West meegevallen

Incidenteel

360

45

-405

11. Verschillen kleiner dan €100.000

Incidenteel

215

8

37

9

77

1.0 4 1

- 1.18 6

- / - be t re f t e e n na de e l

Toelichting bij de oorzaken
1. Verwijderen speelplekken vertraagd
De lasten zijn incidenteel € 122.000 lager dan begroot, omdat het verwijderen van speelplekken is vertraagd
door het zorgvuldige en daardoor langer durende, gemeentelijke communicatietraject richting bewoners.
Een bedrag van € 110.000 is conform uw besluit van 31 maart 2015 overgeheveld naar 2015 (zie RIS-dossier
1457095).
2. Exploitatie groen tegengevallen
De lasten zijn deels incidenteel en deels structureel € 544.000 hoger dan begroot, omdat:

extra ambtelijke capaciteit nodig was voor (1) aanpak illegaal grondgebruik, (2) bomenvisie Binnenstad
vanwege wegvallen bomen door boomziekten, (3) toezichthouden op – nieuwe – groenaannemers en (4)
afwikkeling (meer) wijklijnmeldingen. Ook waren de integrale kostentarieven van deze groen-activiteiten te
laag geraamd. Totaal € 377.000 nadelig.

meer inhuur/inzet nodig was voor de uitvoeringsprogramma’s Groen (zoals bestrijden van boomziekten en
ongedierte, onderhoud in de Binnenstad/Schil) en het verwijderen van asbest en vervolgens opnieuw
inrichten van beplantingsvakken in Sterrenburg (Regulushof en omgeving). Per saldo een nadeel van
€ 167.000.
De baten zijn incidenteel € 117.000 hoger dan begroot, omdat de aanpak illegaal grondgebruik leidde tot extra
verkoop/verhuur van gemeentegrond (snippergroen) aan bewoners en de gemeente groenonderhoud/leveringen bij derden in rekening heeft gebracht.
3. Exploitatie wegen meegevallen
De lasten zijn incidenteel € 515.000 lager dan begroot, omdat:

een aantal projecten (Vlietweg, Helmerstraat, Dubbelsteynlaan-West en de Oudendijk) is
doorgeschoven naar 2015 (€ 715.000 voordeel).

meer kosten voor rationeel wegbeheer zijn gemaakt door extra inzet op beleidsvoorbereiding voor
onder andere de wegennota (€ 100.000 nadeel).

het onderhoud wijken meer heeft gekost door extra inhuur om achterstanden in het wegenonderhoud
weg te werken (€ 100.000 nadeel).
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De baten zijn incidenteel € 275.000 hoger dan begroot, omdat niet begrote bijdragen van derden aan
onderhoud (€ 101.000) en (provinciale) subsidies voor projecten (€ 174.000) zijn ontvangen.
Er is € 889.000 minder van de reserve geprogrammeerd wegenonderhoud geboekt, omdat voornoemde
projecten zijn doorgeschoven en omdat subsidies voor de grote wegenprojecten zijn ontvangen.
4. Exploitatie verlichting tegengevallen
De lasten zijn incidenteel € 200.000 hoger dan begroot, omdat beheerwerkzaamheden voor de regio en
onderhoudswerkzaamheden voor groepsgewijze vervanging van verlichting zijn uitgevoerd.
De baten zijn incidenteel € 172.000 hoger dan begroot, omdat de gemeente beheerwerkzaamheden aan regiogemeenten en onderhoud aan woningbouwverenigingen heeft doorberekend.
Er is € 63.000 van de reserve vervanging openbare verlichting geboekt, omdat meer lampen groepsgewijs zijn
vervangen.
5. Grote vervangingsprojecten VRI doorgeschoven
De lasten zijn incidenteel € 520.000 lager dan begroot omdat de grote exploitatieprojecten ‘Hugo de Grootlaan’,
‘Tunnel Krispijnseweg’ en ‘Singel’ in het derde kwartaal van 2014 zijn aanbesteed en in 2015 worden
uitgevoerd.
Er is € 520.000 minder van de SI-reserve Merwedestraat/Oranjelaan VRI doorstroming geboekt, omdat de
hierboven genoemde projecten naar 2015 zijn doorgeschoven.
6. Exploitatie verkeersmeubilair en reclame tegengevallen
De lasten zijn incidenteel € 640.000 hoger dan begroot, omdat:

schades aan VRI’s en pollers hebben geleid tot extra onderhoud (€ 550.000 nadeel).

extra verkeersmaatregelen zijn getroffen voor grote evenementen en het verharden van de rotonde aan
het Europaplein tot een transferiummogelijkheid (€ 90.000 nadeel).
De baten zijn deels incidenteel en deels structureel € 425.000 hoger dan begroot, omdat de reparatielasten aan
VRI en pollers ad. € 500.000 (incidenteel) alsnog konden worden verhaald bij de veroorzakers. Hiertegenover
staan structureel lagere baten voor lichtmastreclame (€ 75.000) door verslechterde marktomstandigheden,
waardoor contracten met commerciële partijen onder grote druk staan en minder opleveren.
7. Exploitatie constructies meegevallen
De lasten zijn incidenteel € 365.000 lager dan begroot, omdat de projecten geïntegreerd uitgevoerd konden
worden en omdat de geplande herstelwerkzaamheden aan de trap bij de Noordendijk zijn doorgeschoven naar
2015.
De baten zijn incidenteel € 96.000 hoger dan begroot, omdat beheerplanningen en hoogwaterbestrijding aan de
regio konden worden doorbelast. Daarnaast heeft de gemeente meer particuliere contracten graffitibestrijding
afgesloten.
8. Exploitatie riolen tegengevallen:
De lasten zijn incidenteel € 40.000 hoger dan begroot omdat:

er meer kwijtscheldingen zijn geweest (€ 162.000 nadeel).

de verwachte oninbare rioolheffingen hoger zijn dan geraamd (€ 65.000 nadeel).

er lagere kapitaallasten zijn gerealiseerd (€ 281.000 voordeel).

alsmede diverse verschillen, zoals bijvoorbeeld meerkosten voor het maken van rioolaansluitingen,
reiniging en inspectie en het repareren van schades door ingegroeide boomwortels (totaal € 94.000
nadeel).
De baten zijn incidenteel € 175.000 lager dan begroot omdat:

er minder rioolheffing is geïnd vanwege verminderd watergebruik (€ 235.000 nadeel).

de bijdrage aan de riolen van derden was hoger dan begroot (€ 60.000 voordeel).
Er is € 215.000 minder naar de bestemmingsreserve riool geboekt, omdat de exploitatie van de riolen is
tegengevallen.
9. Sociaal Programma Dordrecht West tegengevallen
De lasten zijn incidenteel € 389.000 hoger dan begroot. Door afwikkeling van het Sociaal programma Dordrecht
West in Balans zijn meer ambtelijke uren besteed en zijn externen ingezet in de wijkteams Wielwijk, Nieuw
Krispijn en Crabbehof.
De baten zijn incidenteel € 49.000 hoger dan begroot, door niet begrote bijdragen van woningcorporaties aan
de sociaal programma’s.
Er is € 341.000 van de reserve SI Dordt West geboekt, als dekking voor de incidenteel hogere lasten en baten
van het Sociaal programma.
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10. Herstructurering Dordrecht West meegevallen
De lasten zijn incidenteel € 360.000 lager dan begroot, door vertraging in de realisatie van de fysieke
deelprojecten Wielwijk, Oud Krispijn Zuid en Nassauweg en omgeving.
De baten zijn incidenteel € 45.000 hoger dan begroot, door grondtransacties voor de fysiek deelprojecten:
deelgebied 11 Brouwersdijk en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) van Kinsbergenstraat.
Er is € 321.000 naar de reserve SI reserve Dordt West geboekt en € 84.000 naar de reserve Bovenwijkse
voorzieningen (BoVo). Gezien het meerjarige karakter van dit programma worden de restant
exploitatiekredieten 2014 met de eerste verzamelwijziging 2015 overgeheveld naar boekjaar 2015, inclusief de
bijbehorende dekking vanuit de reserve SI Dordt West.
11. Verschillen kleiner dan € 100.000
Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.

Foto: Norbert Mast
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4.7 Programma Onderwijs
Programma Onderwijs
V e rs c hil t e n o pzic ht e v a n de a c t ue le be gro t ing
B edragen x €1.000
La s t e n

P ro gramma Onderwijs
M utaties met de reserves

B aten

B egro o t

Werkelijk

Verschil

B egro o t

Werkelijk

35.466

32.956

2.510

9.884

9.519

-365

3.030

3.030

8.991

7.005

-1.986

38.496

35.986

18.875

16.524

- 2 .3 5 1

2 .5 10

Verschil

T o t a le v e rs c hil t .o .v . a c t ue le be gro t ing

15 9

Incidenteel/

Verschil

Verschil

Verschil

O o rza k e n v a n de v e rs c hille n

Structureel

Lasten

B aten

Reserves

1. M eer peuterwerkgro epen o mgezet in VVE-gro epen

Incidenteel

-148

149

2. Restant OA B -middelen vo o rgaande jaren niet benut

Incidenteel

547

-547

3. Niet-bestede middelen naar reserve o nderwijshuisvesting gesto rt

Incidenteel

1.798

-65

4. Uitgaven o p basis van SI Leerpark lager dan begro o t

Incidenteel

253

5. Verschillen kleiner dan €100.000

Incidenteel

60

98

2 .5 10

-365

-1.733
-253

- 1.9 8 6

- / - be t re f t e e n na de e l

Toelichting bij de oorzaken
1. Meer peutergroepen omgezet in VVE-groepen
De lasten zijn incidenteel € 148.000 hoger dan begroot omdat een aantal peuterwerkgroepen omgevormd zijn
tot Voor- en Vroegschoolse Educatie groepen (VVE-groepen).
De baten zijn incidenteel € 149.000 hoger dan begroot omdat de gemeente 3 subsidies voor een deel lager
heeft vastgesteld als gevolg van minder VVE-groepen c.q. -activiteiten in de kinderopvang.
2. Restant OAB-middelen voorgaande jaren niet benut
De lasten en baten van het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) zijn incidenteel € 547.000 lager dan begroot,
omdat de gemeentelijke uitgaven niet parallel lopen met de jaarschijven van de Rijksuitkering
Onderwijsachterstandenbeleid (die t/m 2015 loopt).
3. Niet bestede middelen naar reserve onderwijshuisvesting gestort
Er is € 1.733.000 minder aan de reserve Onderwijshuisvesting onttrokken dan begroot, omdat per saldo minder
is uitgegeven aan onderwijshuisvesting. De oorzaken hiervoor zijn:

De lasten zijn incidenteel € 617.000 lager dan begroot, omdat de inrichting van de openbare ruimte bij
de J.F. Kennedyschool Zuidendijk, het Montesorri Kind Centrum, de Bavinckschool en de Albatros
goedkoper is uitgevoerd;

De lasten zijn incidenteel € 483.000 lager dan begroot, omdat diverse nieuwbouwprojecten goedkoper
zijn uitgevoerd of omdat deze vertraagd zijn, waardoor er minder kapitaallasten waren;

De lasten zijn incidenteel € 822.000 lager dan begroot bij de exploitatie van de huisvesting van
stichting OPOD, omdat boekingen die eind 2014 hebben plaatsgevonden pas in 2015 worden verwerkt,
omdat er aanbestedingsvoordelen zijn behaald en omdat de uitgaven aan de huisvestingstaken voor
stichting OPOD gelijkmatiger zijn verdeeld over de jaarschijven 2013, 2014 en 2015 dan begroot;

Enkele incidentele, overige tegenvallers van in totaal € 124.000 op de lasten en € 65.000 op de baten.
4. Uitgaven op basis van SI Leerpark lager dan begroot
De lasten zijn incidenteel € 253.000 lager dan begroot, omdat er door de onderhandelingen met Heijmans over
het doorzetten van de bouw in 2014 minder activiteiten zijn uitgevoerd. Er is om deze reden ook € 253.000
minder onttrokken uit de betrokken deelreserve (SI).
5. Verschillen kleiner dan € 100.000
Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.
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4.8 Programma Werk en Inkomen
Programma Werk en Inkomen
V e rs c hil t e n o pzic ht e v a n de a c t ue le be gro t ing
B edragen x €1.000
La s t e n

P ro gramma Werk en Inko men

B aten

B egro o t

Werkelijk

Verschil

B egro o t

Werkelijk

Verschil

108.183

108.138

45

84.266

86.331

2.065

108.183

108.138

45

84.266

86.331

2 .0 6 5

M utaties met de reserves

T o t a le v e rs c hil t .o .v . a c t ue le be gro t ing

2 .110

Incidenteel/

Verschil

Verschil

Verschil

O o rza k e n v a n de v e rs c hille n

Structureel

Lasten

B aten

Reserves

1. A rmo edebeleid meegevallen

Incidenteel

178

2. So ciale werkvo o rziening Rijksbijdrage meegevallen

Incidenteel

-113

3. Terugbetalingsverplichting particpatiemiddelen vervallen

Incidenteel

4. B ijstandverlening nageno eg budget neutraal

Incidenteel

-102

5. Verschillen kleiner dan €100.000

Incidenteel

82

124
1.847

45

93
1
2 .0 6 5

0

- / - be t re f t e e n na de e l

Toelichting bij de oorzaken
1. Armoedebeleid meegevallen
De lasten vallen incidenteel € 178.000 mee. De Sociale Dienst (SDD) heeft uiteindelijk in 2014 niet het gehele
bedrag, dat Dordrecht beschikbaar had voor armoedebeleid, opgehaald.
2. Sociale werkvoorziening Rijksbijdrage meegevallen
De lasten vallen incidenteel € 113.000 tegen en de baten vallen incidenteel € 124.000 mee. Dit komt door een
stijging van het aantal WSW’ers. Die stijging zorgt voor hogere lasten en tegelijk een hogere bijdrage vanuit
het Rijk.
3. Terugbetalingsverplichting participatiemiddelen vervallen
De lasten zijn incidenteel € 1.847.000 lager dan begroot, omdat de terugbetalingsverplichting op de
participatiemiddelen aan het Rijk is vervallen per 2014. Hierdoor vallen de middelen die de gemeente Dordrecht
van het SDD terugkrijgt (€ 1,847 miljoen) vrij. Het voordeel op de lasten bij de SDD is het gevolg van het
enerzijds afstand nemen van relatief dure trajecten door externe re-integratiebureaus en anderzijds de focus op
resultaattrajecten en koppeling aan concrete plaatsingsmogelijkheden.
4. Bijstandsverlening nagenoeg budget neutraal
De lasten zijn incidenteel € 93.000 hoger dan begroot en de baten zijn incidenteel € 93.000 hoger dan begroot.
De hogere lasten worden veroorzaakt door een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. Hier tegenover
staat een extra bijdrage van het Rijk.
5. Verschillen kleiner dan € 100.000
Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.
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4.9 Programma Economie en Cultuur
Programma Economie en Cultuur
V e rs c hil t e n o pzic ht e v a n de a c t ue le be gro t ing
B edragen x €1.000
La s t e n

P ro gramma Eco no mie en Cultuur

B aten

B egro o t

Werkelijk

Verschil

B egro o t

Werkelijk

35.503

36.385

-882

7.379

10.479

3.100

200

200

6.096

3.946

-2.150

35.703

36.585

13.475

14.425

950

M utaties met de reserves

-882

Verschil

T o t a le v e rs c hil t .o .v . a c t ue le be gro t ing

68

Incidenteel/

Verschil

Verschil

Verschil

O o rza k e n v a n de v e rs c hille n

Structureel

Lasten

B aten

Reserves

1. M eer perso neel o p markten ingezet

Incidenteel

-138

2. Explo itatie Do rdrechts M useum meegevallen

Incidenteel

-321

519

3. P ro gramma A rbeidsmarktbeleid neutraal

Incidenteel

-589

609

4 .Havenexplo itatie neutraal

Incidenteel

-680

680

5 . P ro ject Vo o rstraat No o rd niet meerjarig geraamd

Incidenteel

79

-79

6. A cquireren bedrijven vertraagd

Incidenteel

100

-100

7. P ro ject WDO meegevallen

Incidenteel

256

8. M eer ureninzet o p eco no mie en cultuur

Incidenteel

-149

9. Reco nstructie M ijlweg meegevallen

Incidenteel

161

-152

10. P ro ject Ho fkwartier meegevallen

Incidenteel

329

28

-357

11. ESF Subsidies vo o rdelig

Incidenteel

175

12. Werkzaamheden Zeehavengebied (SOK II met HbR) vo o rdelig

Incidenteel

1199

-1.194

13. Verschillen kleiner dan €100.000

Incidenteel

148

-404

-105

69

-16

-882

3 .10 0

- 2 .15 0

- / - be t re f t e e n na de e l

Toelichting bij de oorzaken
1. Meer personeel op markten ingezet
De lasten zijn incidenteel € 138.000 hoger dan begroot, omdat extra capaciteit is ingezet voor:
 het vervangen van marktmeesters tijdens ziekte en zwangerschap.
 het actualiseren en opstellen van de marktverordening, APV-beleid voor verkoop standplaatsen in de
wijken en beleidsregels voor niet-reguliere markten, zoals Culimarkt.
 het verzetten van de weekmarkt aan Statenplein/Sisarijs- of Sarisgang in december.
2. Exploitatie Dordrechts Museum meegevallen
De lasten zijn incidenteel € 321.000 hoger dan begroot, omdat aan programmering rond de tentoonstelling
Willem II € 387.000 meer is uitgegeven: er zijn extra kosten gemaakt zijn voor inrichting van de
tentoonstelling, er is extra personeel ingezet voor opbouw en beveiliging en er is extra is ingezet op marketing
en communicatie. Op het budget voor startstipendia, subsidies voor startende kunstenaars, is € 66.000 niet
besteed, omdat minder aanvragen zijn ingediend en toegekend.
De baten zijn incidenteel € 519.000 hoger dan begroot, voornamelijk door hogere inkomsten uit entreegelden,
verkoop van merchandise en sponsoring van de tentoonstelling Willem II.
Een bedrag van € 127.000 is conform uw besluit van 31 maart 2015 overgeheveld naar 2015 (zie RIS-dossier
1457095).
3. Programma Arbeidsmarktbeleid neutraal
De lasten zijn incidenteel € 589.000 hoger dan begroot, omdat Programma Arbeidsmarktbeleid subsidies aan
Leerwerkbedrijven heeft uitbetaald in 2014.
De baten zijn incidenteel € 609.000 hoger dan begroot, omdat Programma Arbeidsmarktbeleid middelen heeft
ontvangen van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) om subsidies aan de Leerwerkbedrijven uit te betalen.
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Een bedrag van € 100.000 aan restmiddelen Integrale Werkgeversdienstverlening is conform uw besluit van 31
maart 2015 overgeheveld naar 2015 (zie RIS-dossier 1457095).
4. Havenexploitatie neutraal
De lasten zijn incidenteel € 680.000 hoger dan begroot, omdat de € 500.000 aan extra ontvangen
binnenhavengelden zijn betaald aan het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) en de ontvangen schadevergoeding ad.
€ 180.000 in het onderhoudsfonds is gestort ter compensatie van de reeds uitgevoerde werkzaamheden.
De baten zijn incidenteel € 680.000 hoger dan begroot, omdat er een bedrag van € 500.000 aan extra
binnenhavengelden in het zeehavengebied konden worden geïnd en omdat er een incidentele schadevergoeding
van € 180.000 is ontvangen. Zoals hierboven opgenomen zijn deze baten conform de overeenkomsten betaald
aan HbR.
5. Project Voorstraat Noord niet meerjarig geraamd
De lasten zijn incidenteel € 79.000 lager dan begroot, omdat de kredieten voor het project Voorstraat Noord in
2014 zijn opgenomen, terwijl het project een meerjarige planning heeft.
Er is € 79.000 minder uit de reserve geboekt dan begroot, omdat de lasten lager uitvielen.
6. Acquireren bedrijven vertraagd
De lasten zijn incidenteel € 100.000 lager dan begroot, omdat de afronding van de in 2014 gemaakte afspraken
met een onderneming in 2015 zal plaatsvinden.
Er is € 100.000 minder uit de reserve Promotie geboekt dan begroot, omdat de lasten lager uitvielen.
7. Project WDO meegevallen
De lasten zijn incidenteel € 256.000 lager dan begroot, omdat het Waterschap vertraging heeft opgelopen bij
het uitvoeren van werkzaamheden aan de Kildijk. De kosten daarvan komen in 2015 voor rekening van de
gemeente.
De baten zijn incidenteel € 148.000 hoger dan begroot, omdat niet begrote huurinkomsten als baten zijn
opgenomen.
Er is € 404.000 minder aan de reserve Strategische Investeringen Westelijke Dordtse Oever onttrokken als
begroot omdat de lasten voor het project WDO € 256.000 lager zijn en de baten € 148.000 hoger dan begroot.
8. Meer ureninzet op economie en cultuur
De lasten zijn incidenteel € 149.000 hoger dan begroot, omdat op het programma Economie en Cultuur meer
uren zijn ingezet dan begroot. De totale apparaatskosten van de sector Stadsontwikkeling (SO) lopen over alle
SO-programma’s neutraal.
9. Reconstructie Mijlweg meegevallen
De lasten zijn incidenteel € 161.000 lager dan begroot omdat de sanering niet in 2014 is uitgevoerd en er
minder aanspraak is gemaakt op onvoorzien; in de loop van 2015 volgt hierover een raadsvoorstel.
De baten zijn incidenteel € 152.000 lager dan begroot omdat door lagere kosten de subsidie inkomsten lager
zijn.
10. Project Hofkwartier meegevallen
De lasten zijn incidenteel € 329.000 lager dan begroot, omdat kredieten voor ’t Hof en Openbare ruimte in
2015/2016 worden besteed.
De baten zijn incidenteel € 28.000 hoger dan begroot, omdat exploitatiekosten voor de Kunstkerk zijn
doorberekend.
Er is € 357.000 naar de reserve SI Hofkwartier geboekt, omdat kredieten pas in 2015 worden besteed.
Gezien het meerjarige karakter van dit project worden de restant exploitatiekredieten 2014 met de 1 e
verzamelwijziging 2015 overgeheveld, inclusief de bijbehorende dekking vanuit de reserve SI.
11. ESF Subsidies voordelig
De lasten zijn incidenteel € 175.000 lager omdat er minder uren zijn ingezet voor de voorbereiding van de
aanvraag ESF subsidie 2014-2020 en het Dordtse Actieplan Jeugdwerkenloosheid is vervangen door een
regionale aanpak waardoor een gemeentelijke bijdrage vrijvalt.
Een bedrag van € 64.000 aan restmiddelen van de subsidie Voorbereidingskosten ESF programma 2014-2020
is conform uw besluit van 31 maart 2015 overgeheveld naar 2015 (zie RIS-dossier 1457095).
12. Werkzaamheden Zeehavengebied (SOK II met HbR) voordelig
De baten zijn incidenteel € 1.199.000 hoger dan begroot omdat er meer subsidie inkomsten zijn ontvangen.
Hierdoor is ook € 1.194.000 minder aan de reserve SI Westelijke Dordtse Oever onttrokken dan begroot.

Jaarstukken 2014

159

13. Verschillen kleiner dan € 100.000
Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.
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4.10 Programma Milieu en Duurzaamheid
Programma Milieu en Duurzaamheid
V e rs c hil t e n o pzic ht e v a n de a c t ue le be gro t ing
B edragen x €1.000
La s t e n

B aten

B egro o t

Werkelijk

Verschil

B egro o t

Werkelijk

Verschil

P ro gramma M ilieu en Duurzaamheid

23.708

23.607

101

33.811

18.441

-15.370

M utaties met de reserves

18.096

2.973

15.123

4.039

3.769

-270

41.804

26.580

15 .2 2 4

37.850

22.210

- 15 .6 4 0

T o t a le v e rs c hil t .o .v . a c t ue le be gro t ing

- 4 16

Incidenteel/

Verschil

Verschil

Verschil

O o rza k e n v a n de v e rs c hille n

Structureel

Lasten

B aten

Reserves

1. Jaarpro gramma B o demsanering vertraagd

Incidenteel

913

-913

2. Explo itatie Duurzaamheidscentrum tegengevallen

Incidenteel

-116

97

3. M eer ureninzet milieu en duurzaamheid

Incidenteel

-287

4 Explo itatie afvalinzameling meegevallen

Inc./Struct.

-150

393

-243

5. P ro ject Nieuwe Do rdtse B iesbo sch verrekend met reserve

Incidenteel

-104

-14.993

15.096

6. Verschillen kleiner dan €100.000

Incidenteel

-155

46

10 1

- 15 .3 7 0

14 .8 5 3

- / - be t re f t e e n na de e l

Toelichting bij de oorzaken
1. Jaarprogramma Bodemsanering vertraagd
De lasten en de baten zijn incidenteel € 913.000 lager dan begroot, omdat de sanering van woonwagencentrum
Wieldrechtsezeedijk en de sanering van Polder Stededijk vertraagd zijn en pas in 2015 starten.
2. Exploitatie Duurzaamheidscentrum tegengevallen
De lasten zijn incidenteel € 116.000 hoger door personeelslasten met betrekking tot uitkeringen
Werkloosheidswet en Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU). Ook vallen de lasten van het Koetshuis tegen door
hogere energielasten en extra uitgaven voor externe projecten.
De baten zijn incidenteel € 97.000 hoger door meer inkomsten voor inzet personeel en de bovengenoemde
externe projecten.
3. Meer ureninzet Milieu en Duurzaamheid
De lasten zijn incidenteel € 287.000 hoger dan begroot, omdat op de verschillende programma onderdelen,
onder andere het product “water”, meer uren zijn ingezet dan begroot. De totale apparaatskosten van de sector
Stadsontwikkeling (SO) lopen over alle SO-programma’s neutraal.
4. Exploitatie afvalinzameling meegevallen
De lasten zijn deels incidenteel en deels structureel € 150.000 hoger dan begroot omdat:

er meer kwijtscheldingen en verminderingen afvalstoffenheffing zijn verleend (structureel nadeel
€ 300.000).

er minder kosten voor afvalbeleid en beheer en inhuur zijn gemaakt door gebruik van subsidies
(incidenteel voordeel € 150.000).
De baten zijn incidenteel € 393.000 hoger dan begroot, omdat incidentele voordelen uit voorgaande jaren en
afvalsubsidies zijn verrekend.
Er is € 18.000 naar de reserve afvalstoffen geboekt, namelijk het verschil tussen de begrote onttrekking van
€ 225.000 en het voordelig exploitatieresultaat van € 243.000. De niet bestede middelen worden ingezet om
onder andere toekomstige stijgende lasten van afvalinzameling te dekken (conform staand beleid).
5. Project Nieuwe Dordtse Biesbosch verrekend met reserve
De lasten zijn incidenteel € 104.000 hoger dan begroot, vanwege gemaakte plan- en uitvoeringskosten Nieuwe
Dordtse Biesbosch (NDB): Noorderdiepzone, Kader Richtlijn Water, Fietspad 220 en Landbouwweg.
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De baten zijn incidenteel € 14.993.000 lager dan begroot, door:

opbrengsten uit grondverkoop, doorberekening van een exploitatiebijdrage aan een eigenaar van een
perceel gelegen naast het tracé van de Landbouwweg en een ontvangen afrekening van het Dienst
Landelijk Gebied-project De Elzen, per saldo € 177.000.

conform advies van accountant, het restant van de ontvangen bijdragen € 15.171.500 van Provincie
en Waterschap als vooruit-ontvangen bijdragen te verantwoorden.
Er is € 74.000 naar de reserve SI Nieuwe Dordse Biesbosch geboekt, omdat het saldo van lasten en baten voor
het project NDB hierin wordt verrekend. Daarnaast is het restant van de ontvangen bijdragen € 15.171.500 van
Provincie en Waterschap overgeboekt vanuit de reserve naar vooruit-ontvangen bijdragen.
6. Verschillen kleiner dan € 100.000
Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.

Foto: Arie de Korte
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4.11 Programma Maatschappelijke Voorzieningen
Programma Maatschappelijke Voorzieningen
V e rs c hil t e n o pzic ht e v a n de a c t ue le be gro t ing
B edragen x €1.000
La s t e n

B aten

B egro o t

Werkelijk

Verschil

B egro o t

Werkelijk

Verschil

36.305

36.428

-123

1.399

1.850

451

757

757

2.156

2.607

P ro gramma M aatschappelijke Vo o rzieningen
M utaties met de reserves

36.305

36.428

- 12 3

T o t a le v e rs c hil t .o .v . a c t ue le be gro t ing

451

328

Incidenteel/

Verschil

Verschil

Verschil

O o rza k e n v a n de v e rs c hille n

Structureel

Lasten

B aten

Reserves

1. Welzijnsacco mmo daties intensief gebruikt

Incidenteel

-191

142

2. Regeling M aatschappelijke B egeleiding A sielzo ekers in 2014 o pgestart

Incidenteel

-97

97

3. WM O transitie do o r regio nale afspraken niet ko stendekkend

Incidenteel

-194

4. M eer uren ingezet vo o r (Intensieve) M aatschappelijke Ondersteuning

Incidenteel

-328

5. WM O Huisho udelijke hulp, hulpmiddelen en Drechtho pper meegevallen

Incidenteel

721

6. B ijdrage van regio vo o r Nazo rg ex-gedetineerden

Incidenteel

7. Verschillen kleiner dan €100.000

Incidenteel

84
-34

128

- 12 3

451

0

- / - be t re f t e e n na de e l

Toelichting bij de oorzaken
1. Welzijnsaccommodaties intensief gebruikt
De lasten (energie, water, personeel) zijn incidenteel € 191.000 hoger dan begroot, omdat de accommodaties
intensiever zijn gebruikt dan werd verwacht. Mede hierdoor zijn ook de baten incidenteel € 142.000 hoger dan
begroot. Dat de hogere baten niet volledig de hogere lasten dekken wordt veroorzaakt door afrekeningen over
2013.
2. Regeling Maatschappelijke Begeleiding Asielzoekers (RMBA) in 2014 opgestart
Zowel de lasten als de baten zijn incidenteel € 97.000 hoger dan begroot, omdat in de loop van 2014 de
uitvoering van de Rijksregeling Maatschappelijke Begeleiding Asielzoekers is gestart. In de begroting was hier
nog geen rekening mee gehouden. Per nieuwe asielzoeker wordt € 1.000 ontvangen, welke wordt doorbetaald
aan Stichting Vluchtelingenwerk.
3. WMO transitie door regionale afspraken niet kostendekkend
De lasten zijn incidenteel € 194.000 hoger dan begroot, omdat de ureninzet van personeel van Dordrecht voor
de WMO transitie niet tegen het volledige tarief kon worden doorberekend naar de regiogemeenten. Dit wordt
veroorzaakt door regionale afspraken over uurtarieven.
4. Meer uren ingezet voor (Intensieve) Maatschappelijke Ondersteuning
De lasten zijn incidenteel € 328.000 hoger dan begroot, omdat door de WMO transitie op dit beleidsterrein
meer ureninzet nodig was. De totale apparaatskosten van de sector Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) lopen
over alle MO-programma’s neutraal. Gezien de relatief kleine positieve verschillen per programma is dit echter
niet expliciet benoemd op de overige programmakaarten.
5. WMO Huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en Drechthopper meegevallen
De lasten zijn incidenteel € 721.000 lager dan begroot, omdat:

mensen vaker afzien van huishoudelijke ondersteuning door de afschaffing van de Wet
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (€ 292.000);

er minder gebruik is gemaakt van het collectief vervoer Drechthopper en een beter inkoopcontract is
afgesloten (totaal € 128.000);

er minder gebruik is gemaakt van vervoer, rolstoelen en woonvoorzieningen mede door een hogere
eigen bijdrage als gevolg van afschaffing Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
(€ 301.000).
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6. Bijdrage van regio voor Nazorg ex-gedetineerden
De baten zijn incidenteel € 84.000 hoger dan begroot, omdat van de regio gemeenten € 84.000 voor de nazorg
ex-gedetineerden is ontvangen. Omdat deze afspraken pas laat tot stand zijn gekomen was hier in de begroting
nog geen rekening mee gehouden.
7. Verschillen kleiner dan € 100.000
Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.
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4.12 Programma Jeugd
Programma Jeugd
V e rs c hil t e n o pzic ht e v a n de a c t ue le be gro t ing
B edragen x €1.000
La s t e n

P ro gramma Jeugd
M utaties met de reserves

B aten

B egro o t

Werkelijk

Verschil

B egro o t

Werkelijk

Verschil

5.387

5.177

210

1.260

1.393

133

25

29

-4

186

125

5.412

5.206

206

1.446

1.518

-61
72

T o t a le v e rs c hil t .o .v . a c t ue le be gro t ing

278

Incidenteel/

Verschil

Verschil

Verschil

O o rza k e n v a n de v e rs c hille n

Structureel

Lasten

B aten

Reserves

1. B aten pro grammateam Jeugdzo rg meegevallen

Incidenteel

2. P reventieve lo kale jeugdbeleid do o ro ntwikkeld

Incidenteel

77

-27

3.Verschillen kleiner dan €100.000

Inci denteel

133

29

-15

2 10

13 3

-65

131
-50

- / - be t re f t e e n na de e l

Toelichting bij de oorzaken
1. Baten programmateam Jeugdzorg meegevallen
De baten zijn incidenteel € 131.000 hoger dan begroot, omdat Dordrecht een tweede tranche voor het
regionale programmateam Jeugdzorg bij de ZHZ-gemeenten in rekening heeft gebracht. De afspraak met
betrekking tot deze bijdrage is eind november 2014 genomen. Op dat moment was het niet meer mogelijk de
begroting nog te wijzigen.
2. Preventieve lokale jeugdbeleid doorontwikkeld
De lasten zijn incidenteel € 77.000 lager dan begroot, voornamelijk omdat de gemeente geen aanvullende
subsidies heeft verleend voor de voorbereiding (pilots) op de decentralisatie jeugdzorg.
De baten zijn incidenteel € 27.000 lager dan begroot, omdat de eindafrekeningen met Bureau Drechtsteden in
2015 van voornoemde pilots lager zullen uitvallen dan de van BDS ontvangen subsidies.
Er is € 50.000 minder van de reserve Doorontwikkeling Centrum voor Jeugd & Gezin geboekt, omdat het niet
nodig bleek om deze reserve (als cofinanciering in te zetten) voor het preventieve lokale jeugdbeleid.
3. Verschillen kleiner dan € 100.000
Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.
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4.13 Programma Sport en Recreatie
Programma Sport en Recreatie
V e rs c hil t e n o pzic ht e v a n de a c t ue le be gro t ing
B edragen x €1.000
La s t e n

P ro gramma Spo rt en Recreatie

B aten

B egro o t

Werkelijk

Verschil

B egro o t

Werkelijk

17.107

16.539

568

5.940

5.882

-58

1

-1

185

137

-48

6.125

6.019

- 10 6

M utaties met de reserves
17.107

16.540

567

Verschil

T o t a le v e rs c hil t .o .v . a c t ue le be gro t ing

461

Incidenteel/

Verschil

Verschil

Verschil

O o rza k e n v a n de v e rs c hille n

Structureel

Lasten

B aten

Reserves

1. Explo itatie gymzalen neutraal

Incidenteel

152

-152

2. Explo itatie spo rtco mplexen licht po sitief

Inc./Struct.

55

80

3. Rijksregeling co mbinatiefuncties niet vo lledig ingevuld

Incidenteel

195

4. P ro gramma Do e ff Gezo nd extern beko stigd

Incidenteel

119

5. Verschillen kleiner dan €100.000

Incidenteel

47

14

60

568

-58

-49

-109

- / - be t re f t e e n na de e l

Toelichting bij de oorzaken
1. Exploitatie gymzalen neutraal
De exploitatielasten van de gymzalen zijn incidenteel € 152.000 lager dan begroot, omdat een aantal gymzalen
niet gebruikt is in 2014.
De baten zijn eveneens incidenteel € 152.000 lager dan begroot, omdat de bijdrage vanuit de
onderwijsportefeuille Maatschappelijk Ontwikkeling (MO) voor dit bedrag daarom niet nodig was.
2. Exploitatie sportcomplexen meegevallen
De lasten zijn per saldo incidenteel € 55.000 lager dan begroot, omdat er door het uitstellen van investeringen
sprake is van tijdelijk lagere kapitaallasten en er door het uitvoeren van renovaties minder onderhoudskosten
zijn geweest.
De baten zijn structureel € 80.000 hoger dan begroot, door onder andere hogere aan sportverenigingen
doorbelaste energiekosten en belastingen.
3. Rijksregeling combinatiefuncties niet volledig ingevuld
De lasten zijn incidenteel € 195.000 lager dan begroot omdat uitbreiding van deze rijksregeling in 2014 nog
niet geheel kon worden ingevuld.
Een bedrag van € 177.000 is conform uw besluit van 31 maart 2015 overgeheveld naar 2015 (zie RIS-dossier
1457095).
4. Programma Doe ff Gezond extern bekostigd
De lasten zijn incidenteel € 119.000 lager dan begroot, omdat een deel van de activiteiten uit het programma
Doe ff Gezond vanuit de reguliere middelen van de partners is bekostigd.
Er is € 109.000 minder onttrokken uit de reserve Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB), omdat deze
middelen door minder uitgaven voor Doe ff Gezond een andere sportbestemming kunnen krijgen. Het is niet
mogelijk gebleken om dit volledig in 2014 te benutten voor andere doelgroepen/wijken.
5. Verschillen kleiner dan € 100.000
Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.
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4.14 Programma Verkeer en Vervoer
Programma Verkeer en Vervoer
V e rs c hil t e n o pzic ht e v a n de a c t ue le be gro t ing
B edragen x €1.000
La s t e n

P ro gramma Verkeer en vervo er
M utaties met de reserves

B aten

B egro o t

Werkelijk

Verschil

B egro o t

Werkelijk

12.587

12.547

40

9.385

9.048

-337

1.205

2.694

1.153

-1.541

1.2 4 5

12.079

10.201

1.205
13.792

12.547

T o t a le v e rs c hil t .o .v . a c t ue le be gro t ing

Verschil

- 1.8 7 8

-633

Incidenteel/

Verschil

Verschil

Verschil

O o rza k e n v a n de v e rs c hille n

Structureel

Lasten

B aten

Reserves

1. P ro jecten verkeerstructuurplan centrum do o rgescho ven

Incidenteel

310

-310

2. P ro ject M erwede Linge Lijn niet meerjarig geraamd

Incidenteel

179

-179

3. Gratis OV65+ verlengd

Incidenteel

-347

4 Explo itatiepro jecten parkeren do o rgescho ven

Incidenteel

245

5 P arkeerinko msten tegengevallen

Incidenteel

6.Inzet vo o r extra vragen ho o fdinfrastructuur

Incidenteel

-163

7. Verschillen kleiner dan €100.000

Incidenteel

-184

19

14

40

-337

-336

-356

139

- / - be t re f t e e n na de e l

Toelichting bij de oorzaken
1. Projecten Verkeersstructuurplan centrum doorgeschoven
De lasten zijn incidenteel € 310.000 lager dan begroot, omdat een aantal projecten betreffende het
verkeersstructuurplan door capaciteitsredenen zijn doorgeschoven naar 2015.
Er is € 310.000 minder uit de reserve SI onttrokken, omdat een aantal projecten van het verkeersstructuurplan
is doorgeschoven naar 2015.
2. Project Merwede Linge lijn niet meerjarig geraamd
De lasten zijn incidenteel € 179.000 lager dan begroot, omdat het krediet voor het project Merwede Linge lijn in
2014 is opgenomen, terwijl de middelen meerjarig worden ingezet.
Er is € 179.000 minder uit de gemeentelijke stadsvernieuwingsreserve geboekt dan begroot, omdat de lasten
lager uitvielen.
3. Gratis OV65+ verlengd
De lasten zijn incidenteel € 347.000 hoger dan begroot, omdat de beschikbare middelen halverwege 2014
uitgeput waren en het, gezien de voorgenomen verlenging per 1 januari 2015, niet in de rede lag te stoppen
met gratis OV 65+.
4. Exploitatieprojecten parkeren doorgeschoven
De lasten zijn incidenteel € 245.000 lager dan begroot, omdat de projecten ‘Kromhout’ en ‘Steegoversloot’ zijn
doorgeschoven naar 2015.
5. Parkeerinkomsten tegengevallen
De baten zijn incidenteel € 356.000 lager dan begroot, omdat het aantal naheffingsaanslagen en parkeeruren in
garages lager is dan begroot.
Er is € 139.000 meer uit de reserve parkeren onttrokken, door het nadelig exploitatieresultaat van dit gesloten
product.
6. Inzet voor extra vragen hoofdinfrastructuur
De lasten zijn incidenteel € 163.000 hoger dan begroot, omdat er veel ad hoc vragen uit de stad zijn
afgehandeld.
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7. Verschillen kleiner dan € 100.000
Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.
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4.15 Programma Ruimtelijke Ordening
Programma Ruimtelijke Ordening
V e rs c hil t e n o pzic ht e v a n de a c t ue le be gro t ing
B edragen x €1.000
La s t e n

B aten

B egro o t

Werkelijk

Verschil

B egro o t

Werkelijk

Verschil

30.790

32.724

-1.934

21.049

23.062

2.013

4.320

4.848

-528

8.372

9.129

757

35.110

37.572

- 2 .4 6 2

29.421

32.191

2 .7 7 0

P ro gramma Ruimtelijke Ordening
M utaties met de reserves

T o t a le v e rs c hil t .o .v . a c t ue le be gro t ing

308

Incidenteel/

Verschil

Verschil

Verschil

O o rza k e n v a n de v e rs c hille n

Structureel

Lasten

B aten

Reserves

1. A antal vergunningen to egeno men

Incidenteel

-47

92

2. P ro ject braakliggende gro nden vertraagd

Incidenteel

276

3. A antal bestede uren vo o r bestemmingsplannen to egeno men

Inc./Struc.

-90

4. Overkluizen expeditieho f (A chtero m/B agijnho f) vertraagd

Incidenteel

195

5. Explo itaties gemeentelijke eigendo mmen tegengevallen

Incidenteel

-101

70

6. Gro ndbeleid en o ntwikkeling meegevallen

Incidenteel

244

-287

7. Explo itatie bo uwgro nden wo nen

Incidenteel

-1.747

1.190

8. Explo itatie eco no mische o ntwikkelingen

Incidenteel

-753

522

230

9.Verschillen kleiner dan €100.000

Incidenteel

89

85

-146

- 1.9 3 4

2 .0 13

229

124
-195

557

- / - be t re f t e e n na de e l

Toelichting bij de oorzaken
1. Aantal vergunningen toegenomen
De lasten zijn incidenteel € 47.000 hoger dan begroot, omdat de personeelsinzet voor vergunningverlening
hoger was.
De baten zijn incidenteel € 92.000 hoger dan begroot, omdat het aantal aanvragen voor bouwvergunningen
licht is toegenomen.
2. Project braakliggende gronden vertraagd
De lasten zijn incidenteel € 276.000 lager dan begroot, omdat voor de uitvoering van het project een langere
voorbereidingstijd nodig was.
Een bedrag van € 276.000 is conform uw besluit van 31 maart 2015 overgeheveld naar 2015 (zie RIS-dossier
1457095).
3. Aantal bestede uren voor bestemmingsplannen toegenomen
De lasten zijn structureel € 90.000 hoger dan begroot, door extra uren voor planologisch juridische
werkzaamheden (bijvoorbeeld aanpassing van het bestemmingsplan)en het daaraan gekoppelde kostenverhaal.
De baten zijn incidenteel € 124.000 hoger zijn dan begroot, doordat deze extra werkzaamheden kostenverhaal
vaak kunnen worden doorbelast aan bijvoorbeeld projectontwikkelaars.
4. Overkluizen expeditiehof (Achterom/Bagijnhof) vertraagd
De lasten zijn incidenteel € 195.000 lager dan begroot, met name omdat het overkluizen van de expeditiehof is
vertraagd naar 2015.
De onttrekking aan de reserves is € 195.000 lager dan geraamd vanwege de lagere lasten.
5. Exploitaties gemeentelijke eigendommen tegengevallen
De lasten zijn incidenteel € 101.000 hoger dan begroot, omdat:

Voor gronden De Biesbosch € 147.000 minder is uitgegeven aan beheer- en onderhoudslasten.

Voor de overige gronden € 263.000 meer is uitgegeven aan beheer- en onderhoudslasten.

De overige lasten incidenteel € 15.000 minder zijn.
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De storting in de algemene reserve grondbedrijf is incidenteel € 70.000 lager door een nadeliger saldo op dit
product.
6. Grondbeleid en ontwikkeling meegevallen
De lasten zijn incidenteel € 244.000 lager dan begroot door minder uitgaven van € 194.000 voor
explosievenonderzoek en minder overige uitgaven van € 50.000.
De onttrekkingen uit de reserves zijn incidenteel € 287.000 lager dan begroot, omdat:
 De onttrekking uit de Algemene Reserve Stad € 201.000 lager is door minder kosten voor
explosievenonderzoek.
 De onttrekking uit de Algemene Reserve Grondbedrijf € 86.000 lager is door een positiever saldo op dit
product.
7. Exploitatie bouwgronden wonen
De lasten zijn incidenteel € 1.747.000 hoger dan begroot wegens:

Lagere uitgaven van € 150.000 bij Johanna Naber-erf, doordat het bouwrijp maken van de grond is
uitgesteld naar 2015.

Hogere uitgaven bij Smitsweg van € 119.000 door hogere plankosten in 2014 (€ 20.000) en
uitbetaling van een in 2014 ontvangen subsidie (€ 99.000).

Hogere uitgaven van € 217.000 bij Sluisweg/Achterakkers, doordat de plankosten en beheerkosten
veel hoger zijn dan geraamd door zwamverwijdering in het pand.

Hogere uitgaven in 2014 van € 880.000 bij Leerpark, doordat kosten voor woonrijp maken eerder zijn
afgerekend.

Hogere uitgaven van € 823.000 bij Stadswerven vanwege snellere realisatie, hogere plankosten
(183.000), hogere beheerlasten ( € 43.000), hogere kosten bouw- en woonrijp maken (€ 952.000) en
lagere sloop- en milieukosten (€ 355.000).

Lagere uitgaven van € 104.000 bij Weeskinderendijk door lagere rentelasten.

Hogere uitgaven van € 386.000 bij Riedijkshaven, vanwege het realiseren van de afmeervoorziening.
Deze kosten zijn gedekt uit de reserve Gemeentelijk Stadsvernieuwingsreserve.

Enkele overige mee- en tegenvallers van in totaal € 53.000 negatief.

De afwijking van € 1.322.000 op de balans technische boekingen ontstaat door de bovengenoemde
mutaties als gevolg van de technische regelgeving rond het verwerken van grondexploitaties.

De afwijking van € 844.000 negatief op de mutaties van de voorzieningen worden verrekend met de
Algemene Reserve Grondbedrijf.
De baten zijn incidenteel € 1.190.000 hoger dan begroot in verband met:

Lagere inkomsten van € 290.000 bij de Eulerlaan, doordat de inkomsten pas in 2015 ontvangen zullen
worden in plaats van 2014.

Lagere inkomsten bij Smitsweg van € 234.000 door de combinatie van een extra inkomst van een niet
begrote subsidie (€ 99.000) en een onjuist begrote inkomst (€ 333.000).

Lagere inkomsten van € 1.248.000 bij Leerpark, door inkomsten(€ 1.015.000) die niet in 2014 maar in
2015 worden gerealiseerd en een administratieve correctie (€ 233.000) van een ten onrechte geboekte
inkomst.

Lagere inkomsten van € 109.000 bij het Gezondheidspark door een afboeking van een oninbare
vordering.

Lagere inkomsten van € 584.000 bij Stadswerven, door verrekening van kosten via grondinkomsten
(€ 761.000) en hogere huurinkomsten (€ 177.000).

Lagere inkomsten van € 279.000 bij Weeskinderendijk door minder verkoopopbrengsten.

Een overige meevaller van € 22.000.

De afwijking van € 3.911.000 op de balans technische boekingen ontstaat door de bovengenoemde
mutaties als gevolg van de technische regelgeving rond het verwerken van grondexploitaties.

De afwijking van € 1.000 op de mutaties van de voorzieningen worden verrekend met de Algemene
Reserve Grondbedrijf.
Er is € 557.000 meer in de reserve gestort dan begroot.
8. Exploitatie economische ontwikkelingen
De lasten zijn incidenteel € 753.000 hoger dan begroot door:

Hogere kosten van € 793.000 bij Nijverheidstraat (ROGAM), doordat de boekwaarde vanuit project
Mijlweg eerder is overgeboekt dan was voorzien.

Lagere kosten van € 248.000 bij Amstelwijck Businesspark, doordat het woonrijp maken van de grond
is uitgesteld naar 2015.

Lagere kosten van € 227.000 bij DKIII Zuidwesthoek, doordat het bouwrijp maken van de grond is
uitgesteld naar 2015.

Hogere kosten van € 277.000, doordat de plankosten abusievelijk niet zijn begroot.

Een meevaller van € 38.000.

De afwijking van € 5.000 negatief op de balans technische boekingen ontstaat door de
bovengenoemde mutaties als gevolg van de technische regelgeving rond het verwerken van
grondexploitaties.
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De afwijking van € 191.000 negatief op de mutaties van de voorzieningen worden verrekend met de
Algemene Reserve Grondbedrijf.

De baten zijn incidenteel € 522.000 hoger dan begroot wegens:

Enkele kleine tegenvallers van in totaal € 40.000.

De afwijking van € 562.000 positief op de balans technische boekingen ontstaat door de
bovengenoemde mutaties als gevolg van de technische regelgeving rond het verwerken van
grondexploitaties.
Er is € 230.000 meer in de reserve gestort dan begroot.
9. Verschillen kleiner dan € 100.000
Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.
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4.16 Programma Wonen
Programma Wonen
V e rs c hil t e n o pzic ht e v a n de a c t ue le be gro t ing
B edragen x €1.000
La s t e n

P ro gramma Wo nen
M utaties met de reserves

B aten

B egro o t

Werkelijk

Verschil

B egro o t

Werkelijk

Verschil

3.443

2.606

837

1.001

261

-740

114

114

1.306

933

-373

3.557

2.720

2.307

1.194

- 1.113

837

T o t a le v e rs c hil t .o .v . a c t ue le be gro t ing

-276

Incidenteel/

Verschil

Verschil

Verschil

O o rza k e n v a n de v e rs c hille n

Structureel

Lasten

B aten

Reserves

1. Funderingsherstel no g niet afgero nd.

Incidenteel

508

-291

-217

2. B rieven veelschrijver behandeld

Incidenteel

24

-400

3. M inder uren Richting Kiezen en Wo nen

Incidenteel

214

4 Verschillen kleiner dan €100.000

Incidenteel

91
837

-87
-49

-69

-740

-373

- / - be t re f t e e n na de e l

Toelichting bij de oorzaken
1. Funderingsherstel nog niet afgerond
De lasten zijn incidenteel € 508.000 lager dan begroot, omdat nog niet alle woningen volledig zijn hersteld, de
afwikkeling van lopende zaken langer duurt en er minder onwillige eigenaren waren dan verwacht.
De baten zijn incidenteel € 291.000 lager dan begroot, omdat er minder onwillige eigenaren waren.
Er is € 217.000 minder uit de reserve funderingsherstel geboekt dan begroot, omdat het saldo van lasten en
baten lager is uitgevallen.
2. Brieven veelschrijver behandeld
De lasten zijn incidenteel € 24.000 lager dan begroot, omdat de behandeling van de brievenstroom van één
inwoner een niet voorziene inzet van de gemeente vereiste.
De baten zijn incidenteel € 400.000 lager dan begroot, omdat deze extra inzet, in tegenstelling tot wat eerder
werd verwacht, niet verhaald kan worden. Per saldo een nadeel van € 376.000.
3. Minder uren Richting Kiezen en wonen
De lasten zijn incidenteel € 214.000 lager dan begroot, omdat voor het project Richting Kiezen en voor wonen
in 2014 minder uren zijn gemaakt dan begroot. De uren waren voor 2014 begroot maar de activiteiten hebben
een doorloop in 2015.
Er is € 87.000 minder uit de reserve grondbedrijf geboekt dan begroot, omdat de lasten lager uitvielen.
4. Verschillen kleiner dan € 100.000
Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.
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4.17 Programma Dienstverlening
Programma Dienstverlening
V e rs c hil t e n o pzic ht e v a n de a c t ue le be gro t ing
B edragen x €1.000
La s t e n

P ro gramma Dienstverlening

B aten

B egro o t

Werkelijk

Verschil

B egro o t

Werkelijk

9.588

9.430

158

5.258

5.472

18

-18

323

9.448

14 0

5.581

M utaties met de reserves
9.588

Verschil
214
-323

5.472

- 10 9

T o t a le v e rs c hil t .o .v . a c t ue le be gro t ing

31

Incidenteel/

Verschil

Verschil

Verschil

O o rza k e n v a n de v e rs c hille n

Structureel

Lasten

B aten

Reserves

1. Taakstelling GEO-info rmatie gerealiseerd

Incidenteel

100

2. Resultaat de Essenho f meegevallen

Incidenteel

129

211

-341

3. Legesinko msten P ublieksdiensten tegengevallen

Incidenteel

-163

4. B edrijfsvo eringsko sten P ublieksdiensten meegevallen

Incidenteel

137

5. Ontvangen en betaalde rijksleges ho ger uitgevallen

Structureel

-228

6. Verschillen kleiner dan €100.000

Incidenteel

20

-62

15 8

2 14

228

-341

- / - be t re f t e e n na de e l

Toelichting bij de oorzaken
1. Taakstelling GEO-informatie gerealiseerd
De lasten zijn incidenteel € 100.000 lager dan begroot, omdat de integratie van GEO-informatie bij de GBD een
besparing van € 100.000 opleverde.
2. Resultaat de Essenhof meegevallen
De lasten zijn incidenteel € 129.000 lager dan begroot door lagere energiekosten, lagere onderhoudskosten en
lagere sociale uitkeringen voor voormalig personeel.
De baten zijn incidenteel € 211.000 hoger dan begroot met als belangrijkste oorzaak een aanzienlijk hoger
aantal crematies dan was begroot. Dit is met name het gevolg van de (sneller dan verwachte) verschuiving van
de keuze voor begraven naar cremeren.
Er is € 18.000 naar de reserve Essenhof geboekt, in plaats van de begrote onttrekking uit de reserve Essenhof
van € 323.000 door het meevallende exploitatieresultaat.
3. Legesinkomsten Publieksdiensten tegengevallen
De baten zijn incidenteel € 163.000 lager dan begroot, omdat minder leges reisdocumenten zijn ontvangen en
het aantal huwelijken, partnerregistraties en uittreksels GBA lager is uitgevallen.
4. Bedrijfsvoeringskosten Publieksdiensten meegevallen
De lasten zijn incidenteel € 137.000 lager dan begroot, omdat minder personeel is ingezet en de uitgaven voor
ontwikkeling en ICT zijn vertraagd/uitgesteld door de vorming van het Drechtstedelijk Klantcontactcentrum
(DKCC)
5. Ontvangen en betaalde rijksleges hoger uitgevallen
De lasten en baten zijn structureel € 228.000 hoger dan begroot, omdat het legestarief én de af te dragen
rijksleges in verband met de verlenging van de geldigheidsduur van reisdocumenten in 2014 zijn verhoogd.
6. Verschillen kleiner dan € 100.000
Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.
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4.18 Programma Bestuur en Samenwerking
Programma Bestuur en Samenwerking
V e rs c hil t e n o pzic ht e v a n de a c t ue le be gro t ing
B edragen x €1.000
La s t e n

P ro gramma B estuurlijke Samenwerking
M utaties met de reserves

B aten

B egro o t

Werkelijk

Verschil

B egro o t

Werkelijk

Verschil

13.700

14.246

-546

8

37

29

29

29

451

451

13.729

14.275

459

488

-546

T o t a le v e rs c hil t .o .v . a c t ue le be gro t ing

29

- 5 17

Incidenteel/

Verschil

Verschil

Verschil

O o rza k e n v a n de v e rs c hille n

Structureel

Lasten

B aten

Reserves

1. Vo o rziening wetho uderspensio enen ingesteld

Incidenteel

-339

2. Ko sten SCD verscho ven

Incidenteel

-151

3.Verschillen kleiner dan €100.000

Incidenteel

-56

29

-546

29

0

- / - be t re f t e e n na de e l

Toelichting bij de oorzaken
1. Voorziening wethouderspensioenen ingesteld
De lasten zijn incidenteel € 339.000 hoger dan begroot, omdat de pensioenvoorziening wethouders is ingesteld
om de aanspraken van alle rechthebbenden op het Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) in de
toekomst te kunnen voldoen.
2. Kosten SCD zijn verschoven
De lasten zijn incidenteel € 151.000 hoger dan begroot, omdat een groter deel van de bijdrage aan het SCD ten
laste van dit programma is geboekt. Het betreft vooral de inzet van bestuurscommunicatie. Hiertegenover
staan lagere (communicatie)kosten op de andere programma’s.
3. Verschillen kleiner dan € 100.000
Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.
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4.19 Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
V e rs c hil t e n o pzic ht e v a n de a c t ue le be gro t ing
B edragen x €1.000
La s t e n

B aten

B egro o t

Werkelijk

Verschil

B egro o t

Werkelijk

P ro gramma A lgemene Dekkingsmiddelen

17.358

11.437

5.921

212.027

212.276

Verschil
249

M utaties met de reserves

44.142

42.458

1.684

39.738

38.584

-1.154

61.500

53.895

7 .6 0 5

251.765

250.860

-905

T o t a le v e rs c hil t .o .v . a c t ue le be gro t ing

6 .7 0 0

Incidenteel/

Verschil

Verschil

Verschil

O o rza k e n v a n de v e rs c hille n

Structureel

Lasten

B aten

Reserves

1. Opbrengsten uit OZB meegevallen

Inc./Struct.

-120

1.079

2. Opbrengsten A lgemene uitkering meegevallen

Incidenteel

196

571

3. Verko pen Vastgo ed vertraagd

Incidenteel

1.062

-1.736

4. Dividend meegevallen

Incidenteel

5. Ontwikkeling rente meegevallen

Incidenteel

6. Co mmunicatie-inzet Stadso ntwikkeling meegevallen

Incidenteel

7. Vo o rziening dubieuze debiteuren verho o gd

Incidenteel

-241

8. Resultaat jaarrekening co nfo rm begro ting

Incidenteel

5.517

9. A fstemming OHW IB D met lo pende o pdrachten

Incidenteel

-375

10. Vo o rziening frictieko sten IB D ingesteld

Incidenteel

-281

11.Verschillen kleiner dan €100.000

Incidenteel

469

193
107

61

235

-72

35

5 .9 2 1

249

530

- / - be t re f t e e n na de e l

Toelichting bij de oorzaken
1. Opbrengsten uit OZB meegevallen
De lasten zijn incidenteel € 120.000 hoger dan begroot, omdat de (verwachte) oninbare vorderingen zijn
toegenomen.
De baten zijn deels incidenteel en deels structureel € 1.079.000 hoger dan begroot, omdat:

de nadelige effecten van bezwaarprocedures ruimschoots konden worden gecompenseerd door lagere
waardeverminderingen en effectieve leegstandscontrole bij niet-woningen. Voorgaande leverde extra
OZB-baten op bij niet-woningen voor zowel het huidige belastingjaar 2014 (€ 540.000) als de oude
belastingjaren 2013 en 2012 (€ 412.000).

het beperkt toegenomen aantal woningen en het arrest over verzorgings-/verpleegtehuizen, die
voortaan als woning worden aangemerkt en niet langer als niet-woning, leidden tot € 127.000 aan
extra OZB-baten.
2. Opbrengsten Algemene uitkering meegevallen
De baten en lasten zijn incidenteel € 767.000 hoger dan begroot, omdat:

€ 521.000 aan extra algemene middelen is ontvangen in de decembercirculaire vanwege aanpassing
van maatstaven.

er voor € 196.000 aan gereserveerde stelposten uit de september- en decembercirculaire niet meer
worden uitgegeven in 2014.

over de voorgaande jaren een bedrag van € 50.000 extra algemene middelen is ontvangen
door een actualisatie in de maatstaven voor Dordrecht.
Het bedrag van € 96.000 van de stelpost maatschappelijke stages is conform uw besluit van 31 maart 2015
overgeheveld naar 2015 (zie RIS-dossier 1457095).
3. Verkopen Vastgoed vertraagd
De lasten zijn incidenteel € 1.062.000 lager dan begroot, vanwege het verschuiven van een aantal verkopen
naar 2015, waardoor een deel van de afboeking van boekwaarden ter omvang van € 1.079.000 niet op 2014
maar op 2015 drukt. Tevens is er sprake van een tekort van € 17.000 dat wordt veroorzaakt door een aantal
kleinere afwijkingen.
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De baten zijn incidenteel € 1.736.000 lager dan begroot, omdat de verkoopopbrengsten (€ 1.766.000) van een
tweetal panden van zijn verschoven naar 2015. Het overschot van € 30.000 wordt veroorzaakt door een extra
inkomst.
Er is € 424.000 extra van de reserve VGB geboekt, omdat een aantal verkoopopbrengsten zijn verschoven naar
2015. Daarnaast is € 30.000 van de Algemene reserve en € 15.000 van de SI-reserve Schouwburg Kunstmin
geboekt vanwege een tweetal kleinere mutaties.
4. Dividend meegevallen
De baten zijn incidenteel € 193.000 hoger dan begroot, omdat Evides meer dividend heeft uitgekeerd. De extra
dividenden van Eneco en BNG zijn in de Burap meegenomen.
5. Ontwikkeling rente meegevallen
De baten zijn incidenteel 107.000 hoger dan begroot door:

€ 147.000 hogere baten uit de verkoop van met name obligaties.

€ 239.000 hogere baten door de verkoop van de vordering van Landsbanki.

€ 10.000 hogere baten door overige rente-effecten.

€ 289.000 lagere baten door een lagere interne rente opbrengst als gevolg van vertraging in de
uitvoering van investeringsprojecten.
Er is € 61.000 minder in reserves geboekt dan begroot, omdat:

de begrote rente-toevoeging op de reserve Economisch claimrecht van € 126.000 niet is geboekt,
omdat de reserve is opgeheven.

de begroting rekening hield met een onttrekking van € 65.000 uit de rentereserve, maar in
werkelijkheid geen mutatie heeft plaatsgevonden in verband met het voordeel van € 107.000 en het
bereikte plafond van € 5 miljoen.
6. Communicatie-inzet SO meegevallen
De lasten zijn incidenteel € 235.000 lager dan begroot, omdat minder communicatie-uren (SCD) zijn ingezet op
het gebied van Stadsontwikkeling.
7. Voorziening dubieuze debiteuren verhoogd
De lasten zijn incidenteel € 241.000 hoger dan begroot, omdat uit de jaarlijkse screening debiteuren bleek dat
de voorziening aangevuld moest worden. Dit is het gevolg van de administratieve verwerking van nota’s
waarbij de mogelijkheden voor inning beperkt zijn geweest of zullen zijn.
8. Resultaat jaarrekening conform begroting
De lasten zijn incidenteel € 5.517.000 lager dan begroot, omdat het vooraf verwachte jaarrekeningresultaat (uit
de primaire Begroting, de Bestuursrapportage en het voorstel Actualisatie begroting) administratief als last is
begroot om de begroting sluitend te presenteren. Dit saldo maakt nu onderdeel uit van het uiteindelijke
jaarrekeningresultaat 2014 (zie RIS-dossier 1389376, 9 december 2014).
9. Afstemming OHW IBD met lopende opdrachten
De lasten zijn incidenteel € 375.000 hoger dan begroot, omdat de Onderhanden Werk-positie van IBD is
afgestemd met de lopende opdrachten.
10. Voorziening frictiekosten IBD ingesteld
De lasten zijn incidenteel € 281.000 hoger dan begroot, omdat er vanwege de reorganisatie bij IBD een
voorziening voor toekomstige frictiekosten is getroffen.
11. Verschillen kleiner dan € 100.000
Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.
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4.20 Projecten (en Strategische Investeringen)
4.20.1 Algemeen
In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op:

de in 2014 actieve projecten per programma;

de begrotingssystematiek;

relevante ontwikkelingen binnen de projectenportefeuille;

Strategische Investeringen.

4.20.2 Overzicht Projecten
Een project is een eenmalige en eindige taak of activiteit met een concreet
gedefinieerd eindresultaat, waarvan de uitvoering zich, in de meeste
gevallen, over meerdere jaren uitstrekt. De hiermee genoemde
reserveringen zijn bij voorgaande kadernota’s, bij het vaststellen van de
prognose grondbedrijf of bij MJP’s genomen besluiten gedaan. Kredieten
zijn formeel door de raad geautoriseerde en beschikbaar gestelde
budgetten (vanuit de reserveringen) ten behoeve van de voorbereiding
en/of uitvoering van een formeel voorgenomen project.
In onderstaande tabel zijn zowel de grote projecten als de overige projecten opgenomen. De bedragen
genoemd bij de grondexploitaties zijn feitelijk allemaal reserveringen die voornamelijk door toekomstige
grondopbrengsten worden gedekt. Bij de overige projecten vormt het reserveringsbedrag het totaal aan
verwachte uitgaven dat nodig is om het project te realiseren. De dekking hiervan vindt plaats door
gemeentelijke middelen en bijdragen van derden zoals subsidies.

In onderstaande tabel zijn de reserveringen, kredieten en uitgaven per project weergegeven. Hiermee wordt
zichtbaar welk gedeelte van het krediet is uitgegeven en welk gedeelte nog beschikbaar (en eventueel
heroverweegbaar) is. Om de tabel niet onnodig complex te maken is er voor gekozen om de bedragen niet uit
te splitsen in de verschillende dekkingsbronnen; in de projectbladen voor de grote projecten wordt op beknopte
wijze inzichtelijk gemaakt of de uitgaven gedekt zijn door de gemeente of door middelen van derden.
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Overzicht actieve projecten: per programma met meerjarige kredieten
Programma

Project omschrijving

Leefbaarheid en
Stedelijk Beheer

Dordt West herstructurering

Totaal Leefbaarheid en Stedelijk Beheer
Economie en Cultuur

Actieplan Jeugdwerkloosheid

54.519.100

39.634.484

12.123

ESF 2014- 2020

100.000

100.000

37.514

14.620.500

13.970.500

11.342.348

3.649.200

2.731.200

1.553.338

769.244

769.244

212.355

9.070.000

9.070.000

2.173.691

33.558.108

30.205.617

18.796.041

Bodemsanering

21.898.690

21.898.690

11.134.586

Nieuwe Dordtse Biesbosch (NDB)

33.528.000

31.528.000

7.130.074

55.426.690

53.426.690

18.264.660

650.000

650.000

159.597

650.000

650.000

159.597

Achterom/Bagijnhof

42.400.000

41.900.000

41.205.148

Amstelwijck GREX

54.040.940

38.432.104

38.432.104

8.106.762

8.106.762

5.303.562

84.759.528

36.435.700

24.185.765

203.993

203.993

113.731

33.761.307

33.244.389

33.102.824

6.794.361

6.794.361

3.433.057

Krabbepolder GREX

24.823.665

24.823.665

23.897.533

Leerpark GREX

42.436.861

42.436.861

30.616.437

Leerpark

41.118.568

40.788.568

39.640.471

Reconstructie Mijlweg

18.062.155

18.062.155

16.209.590

Patersweg 1

258.613

258.613

202.666

Riedijkshaven GREX

816.813

816.813

553.405

Sluisweg/Achterhakkers GREX

1.186.783

1.186.783

1.092.308

Smitsweg GREX (Wilgenwende)

3.783.020

3.783.020

2.012.810

131.113.301

62.031.267

52.652.098

624.658

624.658

604.744

6.014.128

5.476.924

3.079.995

10.987.171

10.987.171

8.903.486

511.292.627 376.393.807

325.241.734

Rotonde Groene Zoom

Totaal Verkeer en Vervoer

Belthurepark
Dordtse Kil IV GREX (WDO)
Galileilocatie GREX
Gezondheidspark (GZP)
Jagers- en Windhondpolder GREX
(Plan Tij)

Stadswerven
Vest 124 GREX
WDO, GREX Zuidwesthoek
Zeehavengebied, resterende wzh
SOK II HbR
Totaal Ruimtelijke Ordening
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54.519.100

3.464.673

Totaal Milieu en Duurzaamheid

Eindtotaal

39.634.484

100.000

Totaal Economie en Cultuur

Totaal Wonen

54.519.100

3.464.673

WDO Voorbereiding

Wonen

54.519.100

100.000

Reg. Actieplan J 2013-2014

Ruimtelijke Ordening

Uitgaven

5.249.164

Hofkwartier - Openb.ruimte /
herhuisvesting

Verkeer en Vervoer

Krediet

Creatieve Economie

Hof van Nederland

Milieu en
Duurzaamheid

Reservering

Kwaliteit Particuliere
Woningvoorraad

629.068

629.068

168.696

629.068

629.068

168.696

656.075.593 15.824.282 402.265.213
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4.20.3 Begrotingsmethodiek projecten
Tot en met 2013 werd het overgrote deel van de meerjarig verstrekte projectkredieten begroot in de lopende
jaarschijf. Aan het eind van het jaar werden de restantkredieten en bijbehorende dekkingsmiddelen
overgeheveld naar het volgende boekjaar. Deze methodiek werd tot en met 2013 toegepast voor zowel
exploitatieprojecten als voor investeringsprojecten.
Door toenemende aandacht voor meerjarig begroten is de hoogte van over te hevelen restantkredieten
afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Door te gaan werken met jaarschijven krijgt de
meerjarenbegroting een realistischer en, ten opzichte van het huidige begrotingsjaar, minder fluctuerend beeld
van de te verwachten projectuitgaven. Daarnaast zullen de programma’s jaarlijks een steeds minder groot
exploitatiesaldo op inkomsten en uitgaven vertonen ten opzichte van de begroting.
De projectenportefeuille van de gemeente neemt langzaam af. Veel projecten zijn in uitvoering en het aantal
nieuwe projecten is niet zo groot meer als een aantal jaar geleden. De restantkredieten voor exploitatieprojecten die nu worden overgeheveld vanuit het jaar 2014, zullen naar verwachting ook grotendeels in 2015
worden uitgegeven. Bij grondexploitaties geldt dat jaarlijks de nieuwe prognose wordt vastgesteld waarmee
ook de begroting voor het lopende boekjaar (in dit geval 2015) wijzigt. Omdat de verschillen op de begrote
uitgaven en inkomsten al worden verklaard in de jaarrekening op de programmakaarten, is er voor gekozen om
geen overzicht van restantkredieten meer in deze paragraaf op te nemen. Voor een overzicht van de
restantkredieten investeringen verwijzen we u naar bijlage 4 van de Bijlagen Jaarstukken 2014.

4.20.4 Relevante ontwikkelingen
De grote projecten
De projectbladen rapporteren over de “8 grote projecten”: Gezondheidspark, Westelijke Dordtse Oever (WDO),
Stadswerven, Hofkwartier, Leerpark, Dordt West, Belthurepark en Nieuwe Dordtse Biesbosch.
Het projectblad Hofkwartier maakt vanaf de Begroting 2016 niet langer deel uit van de Grote Projectbladen
omdat dit project in 2015 wordt afgerond. Meer informatie over de grote projecten is terug te lezen in het
bijlagenboek.
Dordrecht investeert met grote projecten volop in de aantrekkelijkheid van de stad. Het afgelopen jaar zijn
grondexploitaties herzien en is ruimte gecreëerd voor nieuwe impulsen. Met de introductie van particulier
opdrachtgeverschap is de verkoop van woningen op de Stadswerven op gang gekomen. We verwachten
komend jaar een verdere groei. Het Hof van Dordrecht wordt na jaren intensieve verbouwing op Koningsdag
officieel geopend en zet Dordrecht zich op de kaart. Dat geldt ook voor het Onderwijsmuseum dat zijn deuren
binnenkort opent. Met Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Zuid-Holland
is overeenstemming bereikt over een forse investering in de doorstroming op knooppunt A16/N3 en de
ontsluiting van Dordtse Kil IV. De raad heeft daarop besloten de doorontwikkeling van de WDO in gang te
zetten. Dordtse Kil IV wordt aangelegd en met ondernemers op Dordtse Kil I en II wordt een herstructurering in
gang gezet. Op deze manier investeert Dordrecht in behoud en het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid.
De Gebiedsopgaven op het Leerpark en het Gezondheidspark worden van nieuwe realistische ambities voorzien.
Net voor de kerst nog heeft de raad ingestemd met de start van aanleg van nieuwe natuur, recreatie en
wateropgaven in de Noorderdiepzone en Elzen noord. De Biesbosch kan zich aldus ontwikkelen als een
aangesloten natuurgebied, uniek in zijn soort in Nederland.
Over de voortgang van de projecten, de resultaten, de risico's en de sturing, zal de raad dit najaar integraal
geïnformeerd worden.

4.20.5 Strategische Investeringen
Uit de reserve SI worden de grote strategische investeringen van de gemeente Dordrecht gefinancierd. Ten
laste van de reserve SI worden initiatieven gebracht die noodzakelijk zijn om de stad verder te ontwikkelen,
aantrekkelijk te maken en er zorg voor te dragen dat burgers, bedrijven en investeerders juist voor Dordrecht
kiezen. Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de ontwikkeling van deze reserve in 2014.
Per balansdatum 31 december 2014 is de stand van de reserve € 74,8 miljoen. Daarmee is de reserve per
saldo € 0,2 miljoen toegenomen ten opzichte van de balansdatum een jaar eerder. In onderstaande tabel is een
meerjarig historisch overzicht van de stortingen en onttrekkingen over de afgelopen jaren grafisch
weergegeven. In deze grafiek ziet u tevens het verloop van de reserve. Vanaf de instelling van de reserve is er
voor meer dan € 300 miljoen aan investeringen gedekt uit deze reserve.
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Stand SI

De belangrijkste stortingen en onttrekkingen ten aanzien van SI worden hieronder weergegeven:
Stortingen (optellend tot € 24,0 miljoen)
In totaal is er in het afgelopen jaar vanuit diverse raadsbesluiten € 24,0 miljoen (bruto) gestort in de reserve
Strategische Investeringen. De belangrijkste componenten hierin zijn:

storting in de vrije ruimte SI (€ 3,2 miljoen) vanwege rentebijschrijving;

storting ten gunste van het grote project Nieuwe Dordtse Biesbosch ad € 18,1 miljoen;

storting ten gunste van het grote project Dordt West ad € 1,9 miljoen;

diverse kleinere stortingen ten gunste van de projecten Leerpark, Verkeersstructuurplan centrum,
Doorstroming openbaar vervoer.
Onttrekkingen (optellend tot € 23,8 miljoen)
In 2014 is € 23,8 miljoen ter financiering van de diverse hiervoor gelabelde projecten onttrokken. De
belangrijkste componenten hierin zijn:

uitgavenonttrekkingen vanuit ondermeer de projecten Schouwburg Kunstmin (€ 5,2 miljoen), Hofkwartier
(€ 5,5 miljoen), De Holland (€ 3,0 miljoen), Nieuwe Dordtse Biesbosch (€ 3,3 miljoen), Achterom-Bagijnhof
(€ 1,7 miljoen), Westelijke Dordtse Oever (€ 1,2 miljoen), Leerpark (€ 1,1 miljoen).
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4.21 Wet Normering Topinkomens
De Wet Normering Topinkomens (WNT) verplicht gemeenten om de bezoldiging van topfunctionarissen
openbaar te maken en de bezoldiging van overige functionarissen wanneer deze de WNT-norm overstijgt. Deze
WNT-norm bedroeg in 2014 130% van een ministersalaris, oftewel € 230.474 inclusief onkostenvergoedingen
en overige beloningen. Voor een vergelijking met 2013 verwijzen we u naar paragraaf 4.21 van de Jaarstukken
2013.
Bezoldiging (gewezen) topfunctionarissen
Voor de gemeente Dordrecht worden de gemeentesecretaris en de griffier aangemerkt als topfunctionaris. Het
totaal aan bezoldiging voor de topfunctionarissen van Dordrecht komt niet uit boven de WNT-norm.
Bedragen x € 1

Persoon
Dhr. M.M. van der Kraan
Mevr. M. van Hall

Functie
Gemeentesecretaris
Griffier

Werkzaam

Basis
beloning

Onkosten

Sociale
lasten

Pensioen

Heel 2014
Heel 2014

129.984

2.948

7.593

22.126

162.651

93.430

1.815

7.593

15.375

118.213

Totaal

Overige functionarissen boven de WNT-norm
De bezoldiging van overige functionarissen dient openbaar gemaakt te worden, als deze boven de WNT-norm
komt. Deze verplichting geldt zowel voor eigen als ingehuurd personeel, beiden op voorwaarde dat ze langer
dan een halfjaar werkzaam zijn geweest. De WNT-norm dient ‘naar rato’ omgerekend te worden naar het aantal
uur dat iemand werkzaam is geweest. In 2014 zijn er geen functionarissen in dienst geweest die naar rato meer
hebben verdiend dan de WNT-norm.
Ontslagvergoeding
De WNT schrijft een maximale ontslagvergoeding voor van € 75.000. Er zijn in 2014 geen ontslagvergoedingen
met een dergelijk bedrag verstrekt.
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4.22 Bijlage verantwoordingsinformatie
specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage)
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OCW

D1

OCW

D9

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015
Besteding (jaar T)
Opgebouwde reserve ultimo
(jaar T-1)

Regionale meld- en
coördinatiecentra
voortijdig schoolverlaten

Aard controle R
Indicatornummer: D1 / 01

€ 1.055.499
Besluit regionale meldOnderwijsachterstandenb Besteding (jaar T) aan
voorzieningen voor
eleid 2011-2015 (OAB)
voorschoolse educatie die
voldoen aan de wettelijke
kwaliteitseisen (conform artikel
166, eerste lid WPO)
Gemeenten

Aard controle R
Indicatornummer: D1 / 02

€ 97.838
Besteding (jaar T) aan overige
activiteiten (naast VVE) voor
leerlingen met een grote
achterstand in de Nederlandse
taal (conform artikel 165 WPO)

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 01

I&M

E25

Besteding (jaar T) aan
afspraken over voor- en
vroegschoolse educatie met
bevoegde gezagsorganen van
scholen, houders van kindcentra
en peuterspeelzalen (conform
artikel 167 WPO)

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 02

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 03

Opgebouwde reserve ultimo
(jaar T-1)
Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 04

€ 4.562.994
€ 1.227.037
Eindverantwoording Ja/Nee
Beleidsregeling subsidies Besteding (jaar T) exclusief
bestedingen
uit
baten
exploitatie
Budget Investeringen
Ruimtelijke Kwaliteit
(BIRK)

€ 525.650
Cumulatieve bestedingen tot en
met (jaar T) exclusief
bestedingen uit baten exploitatie

€ 966.173
Berekende bate boven
drempelwaarde ten behoeve
van benefit sharing

Beleidsregeling subsidies
budget investeringen
ruimtelijke kwaliteit
(BIRK)

Deze indicator is bedoeld voor
Alleen in te vullen na afloop
de tussentijdse afstemming van project
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie.

Aantal gerealiseerde
kwaliteitsdragers

Aantal gerealiseerde
kwaliteitsdragers

afspraak

realisatie

Alleen in te vullen na afloop
project

Alleen in te vullen na afloop
project

Provincies en gemeenten

Aard controle R
Indicatornummer: E25 / 01

I&M

E27B

€ 1.198.441
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

Brede doeluitkering
verkeer en vervoer SiSa
tussen medeoverheden

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E25 / 02

Nee
Besteding (jaar T) ten laste van
provinciale middelen

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E25 / 03

€ 37.793.518
Overige bestedingen (jaar T)

Provinciale beschikking
en/of verordening

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 01

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
G1

Wet sociale
werkvoorziening
(Wsw)_gemeente 2014
Wet sociale
werkvoorziening (Wsw)

SZW

G1A

Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over (jaar
T), ongeacht of er in (jaar
T) geen, enkele of alle
inwoners werkzaam
Wet sociale
werkvoorziening
(Wsw)_totaal 2013
Wet sociale
werkvoorziening (Wsw)
Alle gemeenten
verantwoorden hier het
totaal (jaar T-1). (Dus:
deel Openbaar lichaam
uit SiSa (jaar T-1)
regeling G1B + deel
gemeente uit (jaar T-1)

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 02

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 03

Aard controle R
Indicatornummer: E25 / 06

Indien de correctie een
vermeerdering van
bestedingen betreft, mag
het alleen gaan over nog
niet eerder verantwoorde
bestedingen

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 04

PZH-2012-360009609
PZH-2012-364017541
PZH-2013-438197235
PZH-2014-490932007

€0
€0
€0
€ 14.673

Kopie beschikkingsnummer

Cumulatieve besteding ten laste Cumulatieve overige
Toelichting
van provinciale middelen
bestedingen tot en met (jaar T)
tot en met (jaar T)
Deze indicator is bedoeld voor
Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van
de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 06
PZH-2012-360009609
PZH-2012-364017541
PZH-2013-438197235
PZH-2014-490932007

Aard controle R
Indicatornummer: E25 / 05

Correctie ten opzichte van tot Correctie ten opzichte van
jaar T verantwoorde
tot jaar T verantwoorde
bestedingen ten laste van
overige bestedingen
provinciale middelen
Indien de correctie een
vermeerdering van
bestedingen betreft, mag het
alleen gaan over nog niet
eerder verantwoorde
bestedingen

Gemeenten en
Gemeenschappelijke
Regelingen

SZW

Aard controle R
Indicatornummer: E25 / 04

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 05

€0
€0
€0
€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 07

€0
€0
€0
€ 14.673

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 08

€0
€0
€0
€0

Eindverantwoording Ja/Nee
Als u kiest voor ‘ja’, betekent
dit dat het project is afgerond
en u voor de komende jaren
geen bestedingen meer wilt
verantwoorden

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 09

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 10

Nee
Nee
Nee
Nee

Het totaal aantal geïndiceerde
Volledig zelfstandige uitvoering
inwoners van uw gemeente dat Ja/Nee
een dienstbetrekking heeft of op
de wachtlijst staat en
beschikbaar is om een
dienstbetrekking als bedoeld in
artikel 2, eerste lid, of artikel 7
van de wet te aanvaarden op 31
december (jaar T)
Aard controle R
Indicatornummer: G1 / 01

1,00
Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar T-1)
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G1 / 02

Nee
Het totaal aantal gerealiseerde
arbeidsplaatsen voor
geïndiceerde inwoners in (jaar T1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde
begeleid werkenplekken voor
geïndiceerde inwoners in (jaar T1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam
inclusief deel openbaar lichaam
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G1A / 01

1 60505 Dordrecht
2
3
4
5

Aard controle R
Indicatornummer: G1A / 02

817,71

Aard controle R
Indicatornummer: G1A / 03

60,84

SiSa-bijlage 2014 versie 2 januari 2015
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SZW

G2

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015
Besteding (jaar T) algemene
Baten (jaar T) algemene
Besteding (jaar T) IOAW
Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ
bijstand
bijstand (exclusief Rijk)
Rijk)

Regionale
melden op
Gebundelde
uitkering
coördinatiecentra
grond
van artikel 69
voortijdig schoolverlaten
WWB_gemeente
2014

Gemeente
Besluit
regionale meldAlle
gemeenten
I.1 Wet werk en bijstand (WWB)
verantwoorden hier het
gemeentedeel over (jaar
T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T) geen,
enkele of alle taken heeft
uitbesteed aan een
Openbaar lichaam
Aard controle R
opgericht op grond van
Indicatornummer:
G2 / 01
de Wgr.
€0
Besteding (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

Gemeente

I.1 Wet werk en bijstand (WWB) I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 02

€0
Baten (jaar T) WWIK (exclusief
Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

G2A

€0
Gebundelde uitkering op Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar T-1)
grond van artikel 69
selecteren en in de kolommen
WWB_totaal 2013
ernaast de
Gemeenten die uitvoering verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen
in (jaar T-1) geheel of
gedeeltelijk hebben
uitbesteed aan een
Openbaar lichaam o.g.v.
Wgr verantwoorden hier
het totaal (jaar T-1).
(Dus: deel Openbaar
lichaam uit SiSa (jaar T-1)
regeling G2B + deel
gemeente uit (jaar T-1)
regeling G2C-1)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 08

In de kolommen hiernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

SZW

G3

G3A

Besluit
bijstandsverlening
zelfstandigen 2004
(exclusief
levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen)_totaal 2013
Besluit bijstandverlening
zelfstandigen (Bbz) 2004

€0
Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar T-1)
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

In de kolommen hiernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 04

€0
Volledig zelfstandige uitvoering
Ja/Nee

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 09

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

I.1 Wet werk en bijstand (WWB) I.1 Wet werk en bijstand (WWB) I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 02

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 03

€ 909.148

Besteding (jaar T-1) IOAZ

Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Besteding (jaar T-1) Bbz 2004
Rijk)
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
I.4 Besluit bijstandverlening
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen 2004
zelfstandigen (IOAZ)
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 07

€ 1.140.432

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 08

€ 901

Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T)
gevestigde zelfstandigen
kapitaalverstrekking (exclusief
(exclusief Bob) (exclusief Rijk)
Bob) (exclusief Rijk)

€0
Besteding (jaar T) aan
uitvoeringskosten Bob als
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

€ 171.914

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 03

€0
Volledig zelfstandige uitvoering
Ja/Nee

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 08

€0

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 05

€ 5.999

Baten (jaar T-1) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

Baten (jaar T-1) WWIK
(exclusief Rijk)
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 10

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 11

€ 1.152

€0

Besteding (jaar T) aan
onderzoek als bedoeld in
artikel 56 Bbz 2004 (exclusief
Bob)

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 04

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 05

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 06

€0

€0

€0

Baten (jaar T-1)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)
(exclusief Rijk)

Baten (jaar T-1)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T-1) aan
onderzoek als bedoeld in
artikel 56 Bbz 2004
(exclusief Bob)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 09

€0
Besteding (jaar T-1)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)

Nee
Besteding (jaar T-1)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob)

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 02

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 03

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 04

€ 171.774

€ 50.000

€ 51.374

Besteding (jaar T-1) Bob

Baten (jaar T-1) Bob (exclusief
Rijk)

Besteding (jaar T-1) aan
uitvoeringskosten Bob als
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 08

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 06

Baten (jaar T-1) IOAW
(exclusief Rijk)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 09

€ 161.546

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 02

€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 04

€ 50.879.816

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 05

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 10

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3A / 07

1 60505 Dordrecht
2
3
4
5

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3A / 01

1 60505 Dordrecht
2
3
4
5
Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform de
keuzes gemaakt bij G3A / 01

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

Nee
Besteding (jaar T-1) IOAW

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 07

SZW

Gemeente

€0
Baten (jaar T-1) algemene
bijstand (exclusief Rijk)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 06

1 60505 Dordrecht
2
3
4
5
Besluit bijstandverlening Besteding (jaar T)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen 2004
zelfstandigen (exclusief Bob)
(exclusief
levensonderhoud
Aard controle R
beginnende
Indicatornummer: G3 / 01
zelfstandigen)_gemeente
€0
2014
Baten (jaar T) Bob (exclusief
Besluit bijstandverlening Rijk)
zelfstandigen (Bbz) 2004

Gemeente

€0
Besteding (jaar T-1) algemene
bijstand

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 01

1 60505 Dordrecht
2
3
4
5
Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform de
keuzes gemaakt bij indicator
G2A / 01

Gemeente

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 03

€0
Baten (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 07

SZW

Gemeente

Baten (jaar T) IOAZ
(exclusief Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 09

€ 1.200

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 05

€ 98.407

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 06

€ 52.190

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 10

€0
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SZW

G5

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015
Het aantal in (jaar T) bij een
ROC ingekochte contacturen

Regionale
meld- en
Wet participatiebudget
coördinatiecentra 2014
(WPB)_gemeente
voortijdig schoolverlaten
Wet participatiebudget
Besluit regionale meld(WPB)
Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over (jaar
T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T) geen,
enkele of alle taken heeft
uitbesteed aan een
Openbaar lichaam
opgericht op grond van
de Wgr.

Let op: Dit is de enige
gelegenheid om verantwoording
af te leggen over deze
taakuitvoering
Let op: Deze verantwoording
kan niet door een
gemeenschappelijke regeling
worden uitgevoerd, ongeacht de
keuze van de gemeente bij
indicator G5/07
Aard controle D1
Indicatornummer: G5 / 01

2.247
Besteding (jaar T)
participatiebudget

Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 02

SZW

G5A

€0
Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar T-1)
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Wet Participatiebudget
(WPB)_totaal 2013
Wet participatiebudget
(WPB)

Waarvan besteding (jaar T) van Baten (jaar T) (niet-Rijk)
educatie bij roc's
participatiebudget

Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 03

Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 04

Waarvan baten (jaar T) van
educatie bij roc’s

Reservering besteding van
Volledig zelfstandige
educatie bij roc’s in jaar T voor uitvoering Ja/Nee
volgend kalenderjaar (jaar
T+1 )
De zelfstandige uitvoering
betreft de indicatoren G5/02
tot en met G5/06

Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 05

Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 06

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G5 / 07

€0
Besteding (jaar T-1)
participatiebudget

€0
Waarvan besteding (jaar T-1)
van educatie bij roc's

€0
Baten (jaar T-1) (niet-Rijk)
participatiebudget

€0
Waarvan baten (jaar T-1) van
educatie bij roc’s

Nee
Besteding (jaar T-1)
Regelluw

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Dit onderdeel is uitsluitend
van toepassing op
gemeenten die in (jaar T-1)
duurzame plaatsingen van
inactieven naar werk hebben
gerealiseerd en verantwoord
aan het Rijk.

Gemeenten die uitvoering
in (jaar T-1) geheel of
gedeeltelijk hebben
uitbesteed aan een
Openbaar lichaam o.g.v.
Wgr verantwoorden hier
het totaal (jaar T-1).
(Dus: deel Openbaar
lichaam uit SiSa (jaar T-1)
regeling G5B + deel
gemeente uit (jaar T-1)
regeling G5C-1)

inclusief deel openbaar
lichaam

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G5A / 01

1 60505 Dordrecht
2
3
4
5

Aard controle R
Indicatornummer: G5A / 02

€ 9.046.188

Aard controle R
Indicatornummer: G5A / 03

€ 451.472

Aard controle R
Indicatornummer: G5A / 04

€ 196.573

Aard controle R
Indicatornummer: G5A / 05

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G5A / 06

€0
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Afkortingenlijst
AB

Abs
ACM
AMK
ANBO
APPA
APV
AR
ASZ
ATB Vv
AvA
AWBZ
AWW

BBV

BC
BD(S)
BGT
BIJ
BIZ
BLS
BLVS
BNA
BNG
Bofv
BoVo
BP
BRTA
BSD
BST
btp
BTW
Burap
BV
B&W
BZK

Ca.

c.a.
CAP
CBS
CFV
CJG
CO2
COELO
CPI
CPO
c.q.
CRM
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Algemeen Bestuur
Absoluut
Autoriteit Consument & Markt
Advies en Meldpunt
Kindermishandeling
Belangenorganisatie senioren
Algemene Pensioenwet Politieke
Ambtsdragers
Algemene Plaatselijke Verordening
Algemene Reserve
Albert Schweitzer ziekenhuis
Automatische Trein beïnvloeding
Verbeterde versie
Algemene Vergadering Van
Aandeelhouders
Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten
Amstelwijck-West
Besluit Begroting en Verantwoording
Businesscase
Bureau Drechtsteden
Basisregistratie Grootschalige
Topografie
Bestuurlijke Informatievoorziening
Justitiabelen
Bedrijfsinvesteringszones
Batenlasten-stelsels
Bureau Leerplicht en Voortijdig
Schoolverlaten
Branchevereniging van Nederlandse
Architectenbureaus
Bank Nederlandse Gemeenten
Bestuurlijk overleg financiële
verhoudingen
Bovenwijkse Voorzieningen
Bestemmingsplan
Beleidsrijk Regionaal Transitie
Arrangement
Binnenstadvisie Dordrecht
Buurt Service Team
basistakenpakket
Belasting Toegevoegde Waarde
bestuursrapportage
Besloten Vennootschap
Burgermeester en Wethouders
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Circa
cum annexis (wat erbij hoort)
een soort verzekering
Centraal Bureau voor Statistiek
Centraal Fonds Volkshuisvesting
Centrum voor Jeugd en Gezin
Koolstofdioxide
Centrum voor Onderzoek v/d
Economie v/d Lagere Overheden
Consumentenprijsindex
Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap
casu qua (in welk geval)
Customer Relationship Management

CROW
CV
CVO

Db

DB
Deal!
DG&J
DiEP
DigiD
DK
DKCC
DLG
DLTC
DM
DMHC
DNA
DO
DOV
DSB
DVC
DVO
DWO
DZHF

ECD
e.d.
EGC
EGW
EJK
EMS
e.o.
EPZ
ESF
etc.
excl.
EZ
EZH

Fc

Fido
FLO
FPU

G32
GBA
GBD
GEM
GGD
GGZ
GHOR
GPR

Kenniscentrum voor verkeer,
vervoer en infrastructuur
Commanditaire Vennootschap
Continu vakantie onderzoek
decibel
Dagelijks Bestuur
Drechtstedelijk economisch
Acquisitie Loket
Dienst Gezondheid & Jeugd
Erfgoedcentrum DiEP
Digitale identiteit
Dordtse Kil (I, II, III en IV)
Drechtstedelijk Klantcontactcentrum
Dienst Landelijk Gebied
Dordrechtsche Lawn Tennis Club
Dordrechts Museum
Dordrechtse Mixed Hockey Club
De Nieuwe Ambtenaar
Definitief Ontwerp
Dordrechtse Ondernemersvereniging
Drechtstedenbestuur
Da Vinci-college
Districtelijk Veiligheidsoverleg
Dordtse Welzijnsorganisatie
Duurzaamheidsfabriek
Energie Coöperatie Dordrecht
en dergelijke
Erfgoedcentrum
Eengezinswoning
Europese Jeugd Kampioenschappen
Eenmanssurveillance
en omgeving
Economische Programmaraad
Zuidvleugel
Europees Sociaal Fonds
et cetera
exclusief
Ministerie van Economische Zaken
Elektriciteitscentrale Zuid-Holland
Football Club
Wet Financiering decentrale
overheden
Functioneel Leeftijdsontslag
Flexibel Pensioen en Uittreden
Stedennetwerk van 36 (middel)grote
steden
Gemeentelijke basisadministratie
Grondbedrijf of
Gemeentebelastingen en
Basisinformatie Drechtsteden
Gemeenschappelijk Exploitatie
Maatschappij
Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Geestelijke Gezondheidszorg
Geneeskundige Hulpverlening bij
Ongevallen en Rampen
Gemeentelijke Praktijk Richtlijn
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GR
GRD
Grex
GRP
GR
GS
GZP

Ha

HALT
HBO
HbR
HK
HOV-D
HSL
HVC

IBD

IBIS
i.c.
i.c.m.
ICT
IHP
incl.
IOK
iPM
IS
ISA
ISO
ISV
IVP
IZA

JGZ

JOGG
JPT

KCC
km
KOR

KRW
KUBIS
KvK
KVO-B
Kw
kWh

LC

LEA
LEAN-methode
LISA
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Gemeenschappelijke Regelingen
Gemeenschappelijke Regeling
Drechtsteden
Grondexploitatie
Gemeentelijk Rioleringsplan
Gemeenschappelijke Regeling
Gedeputeerde Staten
Gezondheidspark
Hectare
Lik-op-stuk afhandeling van
bepaalde soorten criminaliteit door
jeugdigen
Hoger Beroepsonderwijs
Havenbedrijf Rotterdam
Hofkwartier
Hoogwaardig Openbaar Vervoer
Dordrecht
hogesnelheidslijn
Afval- en energienutsbedrijf
Ingenieursbureau Drechtsteden
Interactief Burger Informatie
Systeem
in casu
in combinatie met
Informatie- en
communicatietechnologie
Integraal Huisvestingsplan of
Integraal Handhavingsprogramma
inclusief
intentieovereenkomst
intergemeentelijk
Projectmanagement
Inrichting Stadsdelen
meet- en monitoringssysteem
Internationale Organisatie voor
standaardisatie
Investeringsfonds Stedelijke
Vernieuwing
Integraal Veiligheidsprogramma
zorgverzekeraar
jeugdgezondheidszorg
Jongeren op Gezond Gewicht
Jeugd Preventie Team
Klantcontactcentrum
kilometer
Kwaliteit Openbare Ruimte
Kaderrichtlijn Water
een objectbeheersysteem
Kamer van Koophandel
Keurmerk Veilig Ondernemen
Bedrijventerreinen
Kilowatt
Kilowattuur
Louisa- en Cannemanspolder
Lokale Educatieve Agenda
bedrijfskundige methode gericht op
efficiënter werken
Landelijk Informatie Systeem
Arbeidsorganisaties

LISA
LOC

M(²)

MBO
m.b.t.
MDT
MEE
MER
MFA
MIRT
MJP
MKBA
mln
MO
MOP
MT
MTO
MVO

Naris
NASB
NCW
NDB
NDZ
nl
NEN
NIEGG
NMC
NPR
Nr.
NRF
NS
NSL
NSVV
NV
N.v.t

Oa

OAB
OBR
o.b.v.
OCD
OCW
OESO
OG
OHW
OM
OMC
OOGO
OPOD

Landelijk Informatie Systeem
Arbeidsorganisaties
Lokaal onderwijs Centrum
(vierkante) meter
Middelbaar Beroepsonderwijs
met betrekking tot
Multidisciplinaire Teams
Meedoen, meehelpen, meepraten
Milieu Effect Rapportage
Multifunctionele accommodatie
Meerjarenprogramma Infrastructuur,
Ruimte en Transport
Meerjaren Beleidsprogramma
Maatschappelijke Kosten en Baten
Analyse
miljoen
(sector) Maatschappelijke
Ontwikkeling
Meerjaren Onderhoudsplan
Managementteam
Medewerkers
Tevredenheidonderzoek
Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen
Nederlands Adviesbureau voor
Risicomanagement
Nationaal Actieplan Sport &
Bewegen
Netto contante waarde
Nieuwe Dordtse Biesbosch
Noorderdiepzone
Nederland
Nederlandse Normen
Niet in exploitatie genomen gronden
Natuur en Milieu Centrum
Nederlandse Praktijk Richtlijn
Nummer
Nationaal Restauratie Fonds
Nederlandse Spoorwegen
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Nederlandse Stichting Voor
Verlichtingskunde
Naamloze Vennootschap
Niet van toepassing
onder andere
Onderwijsachterstandenbeleid
Ontwikkelbedrijf Rotterdam
op basis van
Onderzoekscentrum Drechtsteden
Ontwikkelcombinatie De Werven BV
of Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap
Organisatie voor Economische
Samenwerking
opgenomen gelden
OnderHanden Werk
Openbaar Ministerie
Dordtse voetbalvereniging
Op Overeenstemming Gericht
Overleg
Openbaar Primair Onderwijs
Dordrecht
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OZB
OZHZ

onroerende-zaakbelastingen
GR Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid

PALT

Prestatieafspraken voor de Lange
Termijn
Planning en Control
Christelijke belangenorganisatie
voor ouderen
Programma Hoogfrequent Spoor
Pro Memorie
Publiekprivate Samenwerking
Photo Voltaic (installatie die zonneenergie omzet in elektriciteit)
Programma van Eisen
Prins Willem Alexanderkade
Provincie Zuid-Holland

P&C
PCOB
PHS
PM
PPS
PV
PvE
PWA
PZH

RAV
RBP
RIB
RIEC

RIS
RMBA
RMC
RMJP
ROC
ROK
ROM
ROM-D
RPV
RTV
RWS

SCD

Regionale Ambulance Voorziening
Regionaal Beleidsprogramma Politie
Raadsinformatiebrief
Regionaal Informatie en
Expertisecentra
Raadsinformatiesysteem
Rijksregeling Maatschappelijke
Begeleiding Asielzoekers
Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie vroegtijdig
schoolverlaten
regionaal meerjarenprogramma
Regionaal OpleidingsCentrum
Realisatieovereenkomst
Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden
Regionale Projectgroep
Verkeersveiligheid
radio en televisie
Rijkswaterstaat

St.
STC

Servicecentrum Drechtsteden of
Stichting Centrummanagement
Dordrecht
Sociale Dienst Drechtsteden
Kinderopvangorganisatie Dordrecht
Stedelijk Dalton Lyceum
Stedelijk Ecologische Groenstructuur
Steunpunt Huiselijk Geweld
Stuurgroep
Strategisch Groen Project of
Staatkundig Gereformeerde Partij
Strategische Investeringen
School in de Samenleving
Single information Singel audtit
School Maatschappelijk Werk
(sector) Stadsontwikkeling of
serviceorganisatie
Samenwerkingsovereenkomst
Strategische Personeelsplanning
Samenwerkingsverband Sociaal
Kultureel Werk
Stichting
Scheepvaart en Transport College

S&V

Stedenbouw en Verkeer

SDD
SDK
SDL
SES
SHG
SG
SGP
SI
SIS
SiSa
SMW
SO
SOK
SPP
SSKW
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SVN
SWOV

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Nederlandse gemeente
Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Verkeersveiligheid

T.a.v

ten aanzien van
tuberculose
ten bate van of ten behoeve van
ten opzichte van

UA

Uitgesloten aansprakelijkheid
Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen

Vac

Kennis- en adviescentrum voor
kwaliteit van woning en
woonomgeving
Veiligheidsalliantie Rotterdam
Vastgoedbedrijf
een uitvoerder van
ziektekostenverzekeringen
Vereniging Importeurs
Verbrandingsmotoren
Voorbereidend Middelbaar Beroeps
Onderwijs
(Laan der) Verenigde Naties
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Voorlopig Ontwerp of
Voortgezet Onderwijs
Verkeersregelinstallatie
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Verenigde Senioren Partij
Vroegtijdig Schoolverlaten
Meldpunt Veiligthuis/Zorg & Overlast
Voor- & vroegschoolse Educatie
Verklaring van geen bedenkingen
Vereniging voor
Vreemdelingenverkeer

TBC
Tbv
t.o.v.

UWV

VAR
VGB
VGZ
VIV
VMBO
VN
VNG
VO
VRI
VRZHZ
VSP
VSV
VTZ&O
VVE
VVGB
VVV

Wabo
WDO
WfZ
WKO
WMO
WNT
WO
w.o.
WOZ
WHD
WSW
WWC
Wwb

ZH

ZHZ
ZHZo

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Westelijke Dordtse Oever
Waarborgfonds voor de Zorg
Warmte Koude-opslag
Wet Maatschappelijke
Ondersteuning
Wet Normering Topinkomens
Wetenschappelijk Onderwijs
waaronder
Wet Waardering Onroerende Zaken
Waterschap Hollandse Delta
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
of Wet sociale werkvoorziening
Woonwagen Centrum
Wet werk en bijstand
Zuid-Holland
Zuid-Holland Zuid
Zuid-Holland Zuidoost
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