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1.

Inleiding

1.1 Dordrecht krijgt meer glans!
Dordrecht, vitale stad met een rijk verleden. De afgelopen jaren hebben we – met een stevig en
consistent beleid - geïnvesteerd in de toekomst van de stad en haar inwoners. We deden en doen
dat met name in samenwerking met gemeenteraad en maatschappelijke partners in de stad. Waar
nodig zoeken we verbinding met partners op (boven)regionaal niveau, zoals de Drechtsteden, de
metropoolregio, Provincie, Rijk, de Vlaams-Nederlandse Delta en de Europese overheid. Het
resultaat mag er zijn. We worden gezien door bezoekers en bestuurders en liggen op koers bij de
realisatie van de speerpunten uit het Politiek Akkoord 2014 – 20181:


Leefbaarheid en veiligheid. Onze inzet op dit thema werpt zijn vruchten af. We hanteren
een stevige, integrale aanpak van preventie en repressie. Maatregelen die hun succes
hebben bewezen zetten we nu ook in andere wijken in. Binnen deze aanpak zetten we de
komende twee jaar nog sterker in op het bestrijden van ondermijning. En we zullen onze
manier van werken nog meer integraal en gebiedsgericht vormgeven. We gaan met volle
energie door.

•

Arbeidsmarktbeleid. Dit is inmiddels regionaal opgezet en richt zich vooral op het
verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Aanvullend op het
regionale beleid hebben we gekozen voor het realiseren van werkgelegenheidsprojecten uit
aanbestedingen en opdrachten. De aanbesteding van de Nieuwe Dordtse Biesbosch (NDB)
is hierbij een pilot.



Duurzaamheid. We willen verantwoord omgaan met onze aarde. Daarom hebben wij
duurzaamheid tot speerpunt benoemd. Onze acties zijn onder meer gericht op een
energieneutrale stad in 2050.



Levendige binnenstad. Onze binnenstad is de troefkaart om Dordrecht te profileren als
aantrekkelijke stad om te wonen, werken en verblijven. De afgelopen periode is het
voorzieningenaanbod versterkt met de komst van onder andere het Onderwijsmuseum, het
Hof van Nederland, Primark en Kinepolis. Het toeristische bezoek is fors toegenomen,
evenals de waardering van bewoners, bezoekers en ondernemers. We blijven investeren
om de binnenstad levendig en aantrekkelijk te houden. Daarbij zien we potentie in de
ontwikkeling van de omgeving Spuiboulevard en de aanpak van leegstand.



Zorgzame stad. We willen een zorgzame stad zijn, waarin de meest kwetsbare groepen
in de samenleving de juiste ondersteuning krijgen. De transitie van taken is dankzij een
gezamenlijke inspanning van velen goed verlopen. De komende jaren ligt de nadruk op de
wezenlijke verandering in dit domein. We willen onder meer zoveel mogelijk gebruik maken
van de kracht in de samenleving.

Krachtig doorpakken
We liggen op koers en willen nu krachtig doorpakken. Als stadsbestuur kunnen én willen we de
stuwende kracht zijn achter de ontwikkeling van onze stad op lange termijn. Overigens kunnen we
dat niet alleen: we beseffen dat blijvende investeringen van zowel publieke en private partners
nodig zijn om duurzame ontwikkelingen in gang te zetten en daarmee de sociaaleconomische
positie van de stad te versterken. Juist op dat punt benut Dordrecht niet het (economische)
groeipotentieel dat past bij van een stad van onze omvang, kwaliteiten en strategische ligging.
In de Kadernota 2017 doen we concrete voorstellen voor investeringen in de toekomst van de stad.
We investeren in economie, bereikbaarheid, aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad, maar
ook in sociale samenhang en veiligheid.

1

Voor het volledige beeld verwijzen we naar de Tussenbalans, te vinden via www.magazinedordrecht.nl
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We doen concrete voorstellen voor de herontwikkeling van de Spuiboulevard. Zoals de binnenstad
een belangrijke motor is voor de Dordtse economie, zo is de Spuiboulevard ook voor de toekomst
dé kantorenlocatie voor de Drechtsteden. Daarom creëren we in dit gebied ruimte voor eigentijds
wonen en werken. Daaraan gekoppeld investeren we ook in een hoogwaardig stationsgebied en
zetten we blijvend in op volwaardige intercityverbindingen met omliggende steden. Zo verminderen
we leegstand, geven we een kwaliteitsimpuls aan het gebied en versterken we uiteindelijk het
vestigingsklimaat van stad en regio.
We zetten ook stappen door het opstellen van een sociale ontwikkelagenda. Voor ons is dat de
manier om de wezenlijke verandering in ontmoeting, ondersteuning en zorg (transformatie) te
stimuleren en faciliteren. Onder andere de investeringen in een stevig fundament van
laagdrempelige basisvoorzieningen, een goede start voor kinderen tot 6 jaar en passende
woningen voor kwetsbare doelgroepen zijn onderdeel van deze agenda.
Koploper in samenwerking
Bij alles wat we doen geldt: resultaten bereiken we niet alleen. Anders dan enkele decennia
geleden is het niet meer vanzelfsprekend dat de overheid verantwoordelijk is voor het oplossen
van vraagstukken in de samenleving. Vraagstukken van vandaag vragen om nieuwe vormen van
samenwerking met maatschappelijke partners. Vaak schieten strategieën en rollen die ons
vertrouwd zijn daarin tekort.
We hadden en hebben grote ambities als het gaat om het benutten van het probleemoplossend
vermogen van de samenleving. Om die ambities waar te maken is lef en verbeeldingskracht nodig.
In nauwe samenspraak met bewoners en andere belanghebbenden bespreken we de
randvoorwaarden waaronder zij verantwoordelijkheid kunnen nemen voor publieke taken. Voor ons
betekent het ook dat we nieuwe rollen (bijvoorbeeld netwerken en verbinden) ontwikkelen in plaats
van of aanvullend op vertrouwde werkwijzen.
Een goed voorbeeld van de zoektocht naar nieuwe rollen en strategieën is Dordt aan Zet. Vanuit dit
gedachtengoed zien we bijvoorbeeld de inrichting en het beheer van de openbare ruimte als een
verantwoordelijkheid van de maatschappij als geheel. We ervaren dat inwoners meer betrokken
zijn en een hogere bereidheid hebben verantwoordelijkheid over te nemen naarmate zij meer
invloed hebben op de inrichting van de openbare ruimte. Dit vraagt van ons een andere werkwijze
en houding. Om deze werkwijze te bestendigen stellen we in de kadernota voor om extra middelen
beschikbaar te stellen voor Dordt aan Zet.
Ook via Agenda voor de stad zoeken we naar een nieuwe verdeling van rollen en
verantwoordelijkheden. Agenda voor de stad heeft ons de afgelopen jaren al veel opgeleverd. We
moeten nog veel werk verzetten, maar constateren ook dat we ook koers liggen met de realisatie.
In deze kadernota en parallel daaraan doen we inhoudelijke voorstellen met betrekking tot de
veranderopgaven sport, onderwijshuisvesting, kleine subsidies en bibliotheek. De komende periode
brengen we deze veranderopgaven tot een afronding. Afronding van de huidige veranderopgaven
betekent echter niet dat we stoppen met (de beweging achter) Agenda voor de stad. Sterker nog:
de komende periode komen we met voorstellen om de inhoudelijke beweging robuust te maken.
We koppelen toekomstige veranderopgaven niet per se aan een financiële taakstelling. Bij
toekomstige veranderopgaven willen we juist ook ruimte maken voor initiatief vanuit de
samenleving. Onder het motto dat voor een goed initiatief altijd ruimte is treden we steeds meer
op als "mogelijkmaker". De afgelopen jaren hebben we met "de rode loper" aanpak geïnvesteerd in
de vaardigheden en werkwijzen die nodig zijn om adequaat in te spelen op initiatieven. Aanvullend
daarop stellen we via deze kadernota voor een innovatiefonds in te stellen. Dit innovatiefonds
creëert een voedingsbodem voor innovaties die zich (in maatschappelijke zin) – vroeger of later –
terugverdienen.
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Vlucht naar voren
Naast Agenda voor de stad en Dordt aan Zet staat ook het Lange Termijn Perspectief symbool voor
de veranderende verhoudingen tussen overheid en samenleving. In een recente publicatie2 komt
de Studiegroep Openbaar Bestuur tot de conclusie dat het voor het benutten van (economisch)
groeipotentieel nodig is om:
 Maatschappelijke opgaven centraal te stellen.
 In te spelen op nieuwe ontwikkelingen.
 Verbinding te leggen tussen domeinen, sectoren en bestuurslagen.
Onze aanpak bij het ontwikkelen van een Lange Termijn Perspectief sluit hier naadloos op aan. Op
basis van een interactief proces maken we een verhaal voor de stad. Tegelijkertijd is het de
bedoeling dat het gemeentebestuur (raad en college gezamenlijk) de rol van eigenaar/opdrachtgever van het proces oppakt.
Op inhoud ligt de aanpak in het verlengde van de beweging achter Agenda voor de stad en de
voorstellen die we doen voor het instellen van een innovatiefonds. We hebben de ambitie onze stad
voor de langere termijn te versterken. Daarbij stellen we de thema's water en werk centraal. We
geven hiermee weer wat onze ambitie is en prikkelen partners binnen en buiten de stad hierin hun
eigen rol te pakken, initiatieven te ontplooien en deze ook te realiseren. De komende tijd
ontwikkelen we gelijktijdig een Lange Termijn Perspectief, Strategie en Uitvoeringsagenda. De
strategie en uitvoeringsagenda passen we de komende jaren voortdurend aan in nauwe
samenspraak met maatschappelijke partners. In de Kadernota stellen we voor hiervoor eenmalige
middelen beschikbaar te stellen.
De inhoud van de maatschappelijke opgave bepaalt vervolgens welke verbindingen nodig zijn.
Waar nodig nemen we stevig positie in op (boven)regionaal niveau. In netwerken als de G32 zijn
we in toenemende mate actief en ook toonaangevend op vraagstukken waar steden op dit moment
voor gesteld staan. Een vraagstuk waar Dordrecht en de andere Drechtstedengemeenten voor
gesteld staan, is het verbeteren van de sociaal-economische positie van de regio. In opdracht van
het Drechtstedenbestuur is in 2015 een sociaal-economische analyse van de Drechtsteden
uitgevoerd: Zichtbaar Samen Maritiem. Naar aanleiding van de analyse wordt er de komende
periode gewerkt aan het opzetten van een Economische Sociale Raad en (met triple helix partners)
aan een strategische agenda. Voor de gemeente Dordrecht is het bedrag dat hiermee gemoeid is
relatief beperkt.
We zijn ons ook bewust van de bijzondere positie die we als centrumstad op tal van terreinen
hebben ten opzichte van de Drechtsteden en de regio Zuid-Holland Zuid. We doen volop mee in
(inter)nationale netwerken. Voorbeelden daarvan zijn de CityDeals, een nieuwe
samenwerkingsvorm gericht op het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid in de
Nederlandse steden, en het VN-netwerk van veerkrachtige steden.
Om onze handelingsperspectieven en onze effectiviteit te vergroten stellen we voor extra middelen
beschikbaar te stellen voor Public Affairs. De extra middelen zetten we in, om onze positie bij
partijen die ervoor ons toe doen, blijvend te versterken. Daarmee zorgen we er overigens ook voor
dat we gebruik kunnen maken van de financieringsmogelijkheden van deze partijen. Zo winnen we
aan slagkracht.
1.2 Financiële strategie
Wij staan voor een gedegen financieel beleid waarin lage woonlasten, een duurzaam evenwicht van
uitgaven en inkomsten en een weerstandsvermogen van voldoende omvang centraal staan.
Tegelijkertijd blijven wij, met oog voor de financieel moeilijkere tijden, samen met partners en
inwoners vasthouden aan onze ambities voor de stad.
De afgelopen jaarrekeningen kenden allen een positief (veelal incidenteel) resultaat. In combinatie
met een teruglopend risicoprofiel zorgde dit voor groei van de incidentele ruimte. Wij willen juist
2
De studiegroep openbaar bestuur is ingesteld door de Minister van Binnenlandse zaken en onderzoekt of het openbaar
bestuur voldoende is toegerust om (toekomstige) economische opgaven te realiseren. Recent hebben zij de rapportage
Maak Verschil – Krachtig inspelen op regionaal – economische opgaven gepubliceerd.
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deze incidentele ruimte op een verstandige wijze verbinden aan een aantal beleidswensen die in
lijn zijn met ons Politiek Akkoord en verbindend en versterkend zijn voor onze speerpunten.
Daarbij maken we gebruik van de inzichten uit de Tussenbalans.
1.3 Proces Kadernota 2017
De kadernota markeert de jaarlijkse start van de gemeentelijke sturingscyclus. Daarbij stelt u de
kaders vast waarbinnen de begroting voor het nieuwe jaar moet worden uitgewerkt.
Met deze kadernota faciliteren wij het kaderstellend debat, opdat u vroegtijdig uw standpunten in
kunt brengen voor de op te stellen begroting. Ook dit jaar zijn er daarom twee dagen uitgetrokken
voor de bespreking van de Kadernota. Uw Algemene Beschouwingen kunnen leiden tot
kaderstellende uitspraken en het indienen van moties en/of amendementen.
In de Kadernota 2017 zijn nog geen cijfers opgenomen uit de Meicirculaire 2016. Deze is pas eind
mei/begin juni beschikbaar. Net als vorig jaar stellen wij voorafgaand aan de raadsbehandeling van
de kadernota een raadsinformatiebrief op met daarin de accresontwikkeling en de doorwerking
naar de Dordtse begroting.
Na vaststelling van de Kadernota 2017 vertalen wij de door u vastgestelde kaders en
richtinggevende uitspraken in de Begroting 2017. Wij leggen de Begroting 2017 in november aan u
voor.
1.4 Structuur van de kadernota
In deze Kadernota worden de volgende onderwerpen achtereenvolgens behandeld:
 De invloed van de autonome ontwikkelingen op het financiële meerjarenperspectief
(hoofdstuk 2);
 De invloed van keuzes in indexeringen op zowel uitgaven als inkomsten op het financiële
meerjarenperspectief (hoofdstuk 3);
 Een uiteenzetting van de onontkoombare knelpunten en de hierbij voorgestelde structurele
en incidentele dekking (hoofdstuk 4);
 De totstandkoming van het sluitend financieel perspectief en de dekking hiervoor
(hoofdstuk 5);
 Een beschrijving van het weerstandsvermogen en de incidentele ruimte (hoofdstuk 6);
 Een beschrijving van de voorgestelde beleidswensen en de consequenties voor
de structurele en incidentele ruimte (hoofdstuk 7);
 Een beschrijving van een aantal relevante financiële ontwikkelingen (hoofdstuk 8).
In bijlage 1b zijn de separate formats van de voorgestelde beleidswensen opgenomen. Deze
worden voorafgegaan door een totaaloverzicht van beleidswensen inclusief de hiervoor benodigde
middelen (bijlage 1a).
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2.

Autonome ontwikkelingen

In dit hoofdstuk verwerken wij de autonome ontwikkelingen in het financieel perspectief. Dit betreft
ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan tussen het moment van het vaststellen van de
(meerjaren)Begroting 2016 en het opstellen van de Kadernota 2017. Voorbeelden van autonome
ontwikkelingen zijn de na begrotingsbehandeling genomen raadsbesluiten met een meerjarig
effect, (verwachte) effecten uit de Meicirculaire 2016, structurele effecten uit de Jaarrekening 2015
en de recente BBV-wijzigingen.
Onderstaande tabel geeft inzicht in de financiële consequenties van de autonome ontwikkelingen,
onder de tabel volgt per onderdeel een toelichting:
B edragen × €1.000

2017
Eindsaldo Begroting 2016

€

1.910

2018
€

2.465

2019
€

1.280

2020
€

2.930

Autonome ontwikkelingen
a. Organisatieveranderingen Energiehuis

€

b. Decembercirculaire - Stelpost AU (accres)

€

c. Meicirculaire - Algemeen
d. Meicirculaire - Groot onderhoud

75- €
657

€

pm
€

700-

50655

€
€

pm
€

700-

50653

€
€

pm
€

700-

50653
pm

€

700-

e. Meicirculaire - Inflatie correctie

€

1.000

€

1.000

€

1.000

€

1.000

f. Structurele effecten jaarrekening 2015*

€

50

€

50

€

50

€

50

g. Overige structurele effecten vanaf 2016

€

665

€

665

€

665

€

665

h. Aansluiting op begroting verbonden partijen

€

770-

€

770-

€

770-

€

770-

i. Werkelijke rente

€

646

€

1.490

€

2.557

€

2.607

j. BBV wijzigingen Grondexploitaties

€

1.459-

€

1.684-

€

1.683-

€

1.532-

k. BBV wijziging op rentetoerekening

€

463-

€

460-

€

458-

€

455-

Som autonome ontwikkelingen

€

449- €

196

€

1.264

€

1.468

Saldo na autonome ontwikkelingen

€

2.661

€

2.544

€

4.398

1.461

€

* het structurele voordeel van € 100.000 op welzijnsaccommodaties uit de jaarrekening 2015 wordt vanaf 2016 ingezet voor de
invulling van de taakstelling op programma Zorg en ondersteuning vanuit AvdS.

Hieronder volgt per onderdeel een toelichting:
a. Organisatieveranderingen Energiehuis
Conform raadsbesluit van 15 december 2015 wordt de subsidieverhoging tot € 550.000 aan Bibelot
vanaf 2016 gedekt uit het begrotingsoverschot uit de meerjarenbegroting. Hiermee is een bedrag
van € 75.000 in 2017 en € 50.000 vanaf 2018 gemoeid.
b. Decembercirculaire – Stelpost Alemene Uikering (accres)
De gevolgen van de Decembercirculaire 2015 zijn nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting.
Mutaties voornamelijk als gevolg van volumeaanpassingen in de aantallen van Dordrecht bij
maatstaven zijn ook direct van invloed op de exploitatie. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht
aan het aantal inwoners, ouderen of bedrijfsvestigingen. Het meerjarig voordeel uit deze
aanpassingen ter hoogte van € 653.000 valt vrij in deze kadernota.
c. Meicirculaire 2016 - Algemeen
Strikt gezien verwerken wij de Meicirculaire (vrijwel) nooit in de kadernota, omdat de circulaire te
laat verschijnt. We informeren de raad voorafgaand aan de kadernota behandeling via een RIB
over alle effecten van de circulaire op het meerjarenperspectief. Het is lastig momenteel een
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voorspelling te doen voor de ontwikkeling van de Meicirculaire. Het accres volgt altijd de
ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven. Deze ontwikkeling is momenteel ongewis.
Zelfs in het Centraal Economisch Plan (CPB, maart 2016) worden hier geen harde uitspraken over
gedaan.
d. Meicirculaire - Groot onderhoud Gemeentefonds (GF)
In 2015 zijn de resultaten bekend gemaakt voor de 2e ronde Groot onderhoud GF. De uitkomsten
voor het subcluster Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)
gaven landelijk een zeer grote verschuiving te zien van de gemeenten met een verstedelijkt
karakter naar plattelandsgemeenten. Een extra nader onderzoek op de uitkomsten is toen
aangekondigd. Dit betekende voor Dordrecht dat een nadeel van circa € 800.000 (€ 7 per inwoner)
al is verwerkt en dat voor circa € 1,2 miljoen de uitkomst nog ongewis is. Gemeld werd dat de
uitkomsten van het onderzoek in de Meicirculaire 2016 verwerkt worden.
Medio maart 2016 heeft BZK de uitkomsten van het aanvullende onderzoek op hoofdlijnen bekend
gemaakt. Duidelijk is geworden dat er geen aanleiding aanwezig is tot aanpassing van de eerdere
uitkomsten. De patronen in de netto-lasten van het onderzoek worden bevestigd. Met name, hoe
meer verstedelijkt de gemeente, hoe lager de netto lasten per inwoner.
Uit recente herberekeningen blijkt ondertussen een lager nadeel voor de gemeente Dordrecht.
Wanneer we het ingediende VNG-advies aanhouden ten aanzien van de verdeling van het nadeel
tussen de grote en kleine gemeenten dan resulteert dit in een verlaging van de algemene uitkering
van € 0,7 miljoen voor Dordrecht.
e. Meicirculaire 2016 – Inflatiecorrectie
Naast de aansluiting op het groot onderhoud hebben we ook een post opgenomen voor de
verwachte inflatiecorrectie in de Meicirculaire 2016. Deze post hebben we geraamd op € 1,0
miljoen. We hebben deze post opgenomen, omdat deze correctie gebruikelijk is en zich vrijwel
zeker zal voordoen in de Meicirculaire.
f. Structurele effecten Jaarrekening 2015
De structurele effecten uit de Jaarrekening 2015 voor 2016 en verder worden verwerkt in de
Kadernota 2017, voor 2016 zullen deze in de Bestuursrapportage 2016 terugkomen. Dit betreft een
een voordeel op de kinderopvang van € 50.000.
g. Overige structurele ontwikkelingen vanaf 2016
Door de afname van huisvestingslasten en het aantal medewerkers dat in dienst is (wel uitstroom,
geen instroom meer) is de gemeentelijke bijdrage die Drechtwerk vanaf 2016 aan gemeenten
vraagt aanzienlijk lager dan in het verleden. Op basis van de Begroting 2016 van Drechtwerk kan
een structureel bedrag van € 545.000 vrijvallen.
De bijdrage vanuit Dordrecht aan het Parkschap voor de 3e Merwedehaven loopt per 2017 af. Dit
betekent een structurele vrijval van € 120.000 per jaar.
h. Aansluiting op begroting verbonden partijen
Volgens het financieel beleid worden budgetten en gemeentelijke bijdragen (indien nodig) jaarlijks
aangepast voor loon- en prijsontwikkelingen, op basis van de raming van het Centraal Plan Bureau.
Op het moment van (actualiseren van) de Begroting 2016 van de gemeenschappelijke regelingen
was de feitelijke loonkostenontwikkeling nog onduidelijk. Ook de cao, en daarmee de loonstijging,
moest nog worden vastgesteld.
De GRD is derhalve uitgegaan van een (voorlopige) indexering op basis van de Septembercirculaire
2015. Daarbij is voor de raming een prijsstijging van 1,0% en een loonstijging van 1,9%
gehanteerd. De GRD gaat er bij deze indexering van uit dat de budgetten voor 30%
prijsafhankelijk zijn en voor 70% loongevoelig. Voor de indexering van die budgetten kwam de
GRD uit op 1,63%, wat voor onze begroting een bedrag van € 695.000 betekent. Hierbij is
afgesproken in de loop van 2016 de werkelijke kostenontwikkeling te volgen en een nacalculatie
toe te passen. Hierover wordt bij de GRD bestuursrapportage gerapporteerd. Een eventuele
nacalculatie werkt dan door naar de Begroting 2017.

Kadernota 2017

10

Vanuit de GRD is daarnaast voorgesteld om indexering bij de huidige primaire Begroting 2017
achterwege te laten, en de indexering op te nemen bij de actualisering van de Begroting 2017.
De Dienst Gezondheid en Jeugd hanteert ook een indexpercentage van 1,63%, wat overeen komt
met € 75.000 voor onze begroting.
De GR-en Omgevingsdienst en Veiligheidsregio hanteerden in hun Begroting 2016 vooralsnog voor
de Begroting 2016 de nullijn, waarbij de GR Veiligheidsregio al bij haar begrotingskader 2017 heeft
aangegeven uit te gaan van 1% over 2016 (bijstelling volgt bij hun 1 e Bestuursrapportage 2016).
i. Werkelijke rente
De omvang van de te betalen rente wordt bepaald door de omvang van de leningen en het
rentepercentage daarover. De aangetrokken leningen uit het verleden en aflossingen daarop zijn
een vast gegeven en veroorzaken geen verschillen. Het nieuwe begrotingsperspectief kan echter
wel beïnvloed worden door (veranderingen in) de nieuw aan te trekken leningen en het te
verwachten rentepercentage voor die leningen. We zien voor de Begroting 2017 dat de
leenbehoefte fors lager is dan eerder aangenomen en dat ook de (markt)rente fors meevalt.
Daardoor ontstaat een positief effect op de exploitatie van € 646.000 in 2017 oplopend tot
€ 2.607.000 in 2020.
De afname van de leenbehoefte heeft twee oorzaken. In het verleden kwam de
liquiditeitenplanning tot stand door de exploitatie-uitgaven van de afgelopen jaren door te trekken
naar de toekomst. Dit is een betrouwbare methode, zolang het aandeel "incidentele uitgaven"
jaarlijks in omvang gelijk blijft. We zien echter dat met op "opdrogen" van de
bestemmingsreserves (SI) en een aantal lopende grote incidentele projecten, zoals Nieuwe Dordtse
Biesbosch en Dordtse Kil IV, het toekomstig aandeel van incidentele uitgaven lager zal worden. Op
basis van een nieuwe liquiditeitenplanning die is gebaseerd op de meerjarenbegroting komen we
tot een flink lagere leenbehoefte. Bovendien zullen in de jaren 2017-2020 de laatste beleggingen3
vrijvallen. Daarmee vervalt enerzijds het rendement op deze beleggingen, maar komen er
anderzijds grote bedragen aan liquide middelen terug naar de gemeente.
j. BBV wijzigingen Grondexploitaties
Eind maart zijn nieuwe BBV-regels van kracht geworden voor de grondexploitaties. Deze regels
treden in werking per 1 januari 2016 en schrijven o.a. een gewijzigde methodiek voor van
rentetoerekening. Bij een systeem van totaalfinanciering moet gerekend worden met een rente die
wordt bepaald door de gemiddelde rente die de gemeente betaalt op de leningenportefeuille.
Voor Dordrecht komt de toe te rekenen rente dan uit op 1,42%4 in plaats van de 3,5% die op dit
moment wordt gehanteerd. Hierdoor kan minder rente worden toegerekend aan de
grondexploitaties en ontstaat onderstaand exploitatietekort:
Bedragen × €1.000

2017
BBV wijzigingen GREX

€

1.459- €

2018
1.684- €

2019
1.683- €

2020
1.532-

Tegelijkertijd wordt de netto contante waarde van de grondexploitaties hoger en kunnen
verliesvoorzieningen ter hoogte van circa € 5 tot 9 miljoen vrijvallen. Een bijkomend effect van de
lagere rentetoerekening is echter dat de grondexploitaties waarschijnlijk in totaliteit een
winstgevende activiteit worden en deze daarmee 'belastingplichtig' worden voor de
Vennootschapsbelasting (VPB).
Als dit daadwerkelijk het geval is dan schatten wij in dat dit betekent dat over de looptijd van de
exploitaties circa € 10 miljoen VPB belasting moet worden afgedragen. Wij zien echter een aantal
mogelijkheden om dit scenario af te wenden. Enerzijds door het beïnvloeden van de balanspositie
en daardoor de rekenrente en anderzijds doordat de maximale duur van grondexploitaties door het
BBV gesteld wordt op 10 jaar. In dit geval zijn bijvoorbeeld de winsten die in de toekomst op
3
4

CLN-EZH en Duurzame belegging.
Omslagrente = (Rentepercentage leningen x VV/TV) = (2,8% x 448/880).
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Dordtse Kil worden behaald fiscaal (voorlopig) niet in beeld.
Het risico blijft echter bestaan dat dit fiscaal niet (geheel) wordt geaccepteerd door de
Belastingdienst en dat we alsnog VPB belasting moeten afdragen.
Afschaffen categorie NIEGG (niet in exploitatie genomen gronden) en activeren van rente- en
plankosten
De categorie NIEGG wordt afgeschaft in het BBV. Deze wijziging wordt doorgevoerd om de ruimte
te beperken die bestond om gronden in een (te) vroeg stadium als toekomstige exploitatiegrond
aan te merken met bijbehorende ruimere waarderingsmogelijkheden. Deze wijziging heeft direct
tot gevolg dat de rente en plankosten die werden toegerekend aan de NIEGG's niet kunnen worden
geactiveerd. Dit leidt (bij de huidige 3,5%) tot een structureel exploitatietekort waarvan we nog
niet hebben kunnen berekenen hoe hoog dit bedrag daadwerkelijk is. Dit is onder andere
afhankelijk van de nieuwe prognoses van het grondbedrijf. Wij stellen u voor om na vaststelling
van dit bedrag te verkennen in hoeverre dit tekort kan worden opgevangen binnen de huidige
exploitatie van het grondbedrijf en de uitkomst van deze verkenning te betrekken bij het opstellen
van de Begroting 2017.
k. BBV wijziging op rentetoerekening
Op 31 maart 2016 is een nieuwe BBV notitie rente verschenen, waarin is omschreven hoe
gemeenten in de Begroting 2017 om moeten gaan met rentetoerekening. Op dit moment is de
renteomslag van Dordrecht gebaseerd op basis van het rentepercentage op langlopende leningen.
Door de aangescherpte regelgeving moet in de berekening van de renteomslag ook het
rentepercentage van de kortlopende schulden en zelfs de rentebaten worden betrokken. Dit
betekent dat wij de renteomslag moeten verlagen. De berekening van de renteomslag op basis van
het model uit de recente BBV notitie rente komt uit op 2,8% en mag afgerond worden naar 3,0%
(bandbreedte van 0,5% is toegestaan).
De renteomslag berekenen we over alle materiele vaste activa en deelnemingen. Omdat we minder
rentekosten kunnen toerekenen (voorheen 3,5% nu 3%) ontstaat een structureel exploitatietekort
van circa € 2 miljoen. Onderstaand is de opbouw van dit bedrag weergegeven.
Renteverlaging gesloten exploitaties van 0,5% (tot 3,00%)
leidend tot exploitatietekort van:
2017
2018
Wettelijk gesloten exploitaties
Riolen
-376.452
-374.838
Afval
-9.419
-8.494
-385.871
-383.332
Overig gesloten:
Onderwijshuisvesting
-692.563
-682.285
Erfpachtsinkomsten
-201.933
-201.931
Niet in expl. genomen gronden
-119.196
-118.149
Essenhof
-21.773
-21.327
Parkeren
-19.464
-16.504
Subtotaal overig
-1.054.928
-1.040.196
Vastgoedbedrijf
Totaal

2019

2020

-373.157
-7.570
-380.727

-371.507
-6.645
-378.152

-666.801
-201.930
-117.060
-23.768
-13.550
-1.023.109

-651.355
-201.928
-115.971
-23.914
-10.381
-1.003.549

-489.127

-478.248

-467.519

-456.867

-1.929.926

-1.901.776

-1.871.354

-1.838.567

Wij stellen voor deze autonome ontwikkeling zoveel als mogelijk intern op te lossen. Daartoe
leggen u wij u per exploitatie-onderdeel kort de impact van de gewijzigde renteomslag, inclusief de
door ons voorgestelde wijze van verwerking voor.
Impact BBV op wettelijk gesloten exploitaties
Omdat afval en riolen wettelijk gesloten exploitaties zijn en maximaal niet meer dan
kostendekkend mogen zijn, wordt met de verlaging van de rentetoerekening het tarief voor de
burger lager en ontstaat dientengevolge een nadeel in de gemeentelijke exploitatie van bijna
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€ 380.000 in 2020. De bedoeling van de BBV-aanscherping is om gemeenten onderling beter
vergelijkbaar te maken door ze op eenzelfde manier om te laten gaan met de rentesystematiek.
Alhoewel het geen doelstelling is om met de gewijzigde rentesystematiek in te zetten op lagere
lokale lasten voor de burger, willen wij dit voordeel voor de burger handhaven. Dit ligt in lijn met
onze ambitie van lage lokale lasten voor de inwoners van Dordrecht.
Impact BBV op overige gesloten exploitaties
Bij andere gesloten exploitaties, zoals de Essenhof, Grond- en Vastgoedbedrijf, Parkeren en
Onderwijshuisvesting zal de lagere rente leiden tot een storting (of lagere onttrekking) in de
bijbehorende reserve. Deze voordelen kunnen uit de betreffende reserves onttrokken worden om
het eerder ontstane exploitatietekort te neutraliseren.
Impact BBV op het Vastgoedbedrijf
De lagere rente op het vastgoed leidt bij gelijkblijvende huurinkomsten tot een voordeel bij het
Vastgoedbedrijf (VGB).
Bij de interne panden wordt voorgesteld de huur te verlagen, zodat het voordeel zich verplaatst
naar andere begrotingsprogramma's (bijvoorbeeld Parkeren en reguliere exploitatie, zoals de
kosten van het Stadskantoor). De exploitatiebudgetten op deze programma's kunnen vervolgens
worden verlaagd waardoor het rentenadeel voor de interne panden wordt gecompenseerd.
Voor de externe verhuur kunnen de huurprijzen en opbrengsten gelijk blijven. Voor de panden
binnen de kernportefeuille stellen we voor dit voordeel niet ten gunste van de reserve
vastgoedbedrijf te brengen maar ten gunste van de gemeentelijke exploitatie. Het VGB draagt dan
een hogere (begrote) winst af aan de stad.
Voor panden buiten de kernportefeuille is de verwachting dat deze binnen afzienbare tijd worden
afgestoten. Op het moment dat de verkoop is gerealiseerd, vervalt de structurele compensatie van
het rentenadeel. Voor die panden stellen we daarom voor het tijdelijk extra voordeel door de
renteverlaging (€ 77.000) wel ten gunste van de reserve VGB te laten komen.
Beslispunt 1: autonome ontwikkelingen
Wij stellen u voor om de autonome ontwikkelingen en de financiële consequenties hiervan vast te
stellen.
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3.

Indexeringen

3.1
Benodigde indexaties uitgaven
In dit hoofdstuk brengen wij de effecten van loon- en prijsontwikkelingen op de budgetten in de
Begroting in beeld. Daarmee trekken wij de uitgaven in de Begroting “staand beleid” op van het
prijspeil 2016 naar het prijspeil 2017. De index bestaat uit een nacalculatie van de loon- en
prijsontwikkeling van de voorgaande jaren (2015 en 2016) en een raming van de index naar het
begrotingsjaar (2017). De financiële effecten van de benodigde indexaties zijn weergegeven in de
onderstaande tabel, onder de tabel volgt per onderdeel een toelichting.
B edragen × €1.000

2017

Benodigde indexaties uitgaven

2018

2019

2020

a. Indexering personele budgetten

€

1.242- €

1.232- €

1.231- €

1.228-

b. Indexering prijsgevoelige budgetten

€

265- €

255- €

243- €

243-

c. Indexering bijdragen gesubsidieerde instellingen

€

555- €

539- €

535- €

535-

Som benodigde indexaties uitgaven

€

2.062- €

2.026- €

2.009- €

2.006-

Saldo na indexaties uitgaven

€

601-

€

635

€

535

€

2.392

a. Indexering personele budgetten
Bij de Begroting 2016 is rekening gehouden met een stijging van de loonkosten gebaseerd op een
bruto loonstijging van 0,74%. Er was toen sprake van pensioenafspraken en cao-onderhandelingen
waarbij deze ontwikkeling de enige harde ontwikkeling was. Inmiddels is bekend dat de
ontwikkeling van het brutoloon voor 2016 3,0% zal zijn en dat daar per 1 januari 2017 0,4%
bijkomt. Als deze afspraken worden bekrachtigd gelden deze gelden tot 1 mei 2017.
Daarnaast dienen we rekening te houden met de verslechterde situatie van het pensioenfonds. Per
1 april 2016 is er sprake van een herstelpremie die 5 jaar van toepassing is.
De verhoging van de bruto salarissen en de invoering van de herstelpremie leiden tot een
structurele stijging van de loonkosten van circa € 1.230.000, wat overeenkomt met een
gemiddelde indexatie van 2,5%.
b. Indexering prijsgevoelige budgetten
Bij de berekening van de prijsontwikkeling op prijsgevoelige budgetten, gaan wij uit van de
consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Planbureau (CPB).
Het CPB prognosticeert op dit moment een stijging van 1,10% in 2017. Daarnaast bedraagt de
benodigde nacalculatie over de voorgaande jaren - 0,4%. De totaal benodigde bijstelling zou
hiermee uitkomen op 0,70%.
Gezien de aanzienlijke bedragen voor indexaties op uitgavenbudgetten en de gedeeltelijke
verwachte compensatie hiervan uit het Gemeentefonds (zie Autonome ontwikkelingen;
Meicirculaire-inflatiecorrectie) stellen wij voor de indexatie niet volledig, maar voor 0,4% door te
voeren. Hiermee wordt een benodigde budgetverhoging van € 180.000 beschikbaar gesteld voor
knelpunten in het financieel perspectief.
De met de 0,4% indexatie gepaard gaande budgetverhoging op prijsgevoelige budgetten bedraagt
uiteindelijk structureel € 243.000.
c. Indexering bijdrage gesubsidieerde instellingen
Bij de berekening van de loon- en prijsontwikkeling bij gesubsidieerde instellingen gaan wij er van
uit dat de kosten van gesubsidieerde instellingen voor 75% loonafhankelijk en 25% prijsafhankelijk
zijn. In voorgaande jaren zochten wij aansluiting bij de cao ontwikkelingen van de betreffende
instelling. Bij de Kadernota 2016 is besloten om voor de subsidies uit te gaan van de gemeentelijke
cao en hiermee de koppeling met de verschillende cao’s los te laten.
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Op basis van 2,5% loonontwikkeling en 0,7% prijsontwikkeling komt de benodigde bijstelling op
basis van de huidige inzichten uit op 2,1%. We stellen u voor om deze benodigde indexatie met
betrekking tot de gesubsidieerde instellingen toe te passen.
Beslispunt 2: benodigde indexaties uitgaven
Wij stellen u voor om:
a) De budgetten voor personeelskosten met 2,5% te indexeren.
b) De prijsgevoelige budgetten met 0,4% te indexeren.
c) De budgetten met betrekking tot de gesubsidieerde instellingen met 2,1% te indexeren.

3.2
Benodigde indexaties inkomsten (heffingen en tarieven)
Dordrecht voert al jaren een terughoudend tarievenbeleid op het terrein van de lokale lasten. Zo
heeft Dordrecht in 2013 de nullijn voor de OZB tarieven gehanteerd én zijn de OZB tarieven en
overige lokale heffingen sinds 2014 slechts met de inflatie geïndexeerd.
OZB tarieven, bouwleges en overige lokale heffingen
Terugblik besluitvorming Kadernota 2014 en Kaderbrief 2015
Met betrekking tot de indexatie van heffingen en tarieven is het relevant, dat er bij de Kadernota
2014 is besloten om de OZB-tarieven, de bouwleges en de overige lokale heffingen in de periode
2015 t/m 2017 jaarlijks met 2,5% te indexeren.
Bij de Kadernota 2016 bleek dat de geprognotiseerde inflatie voor 2016 achter bleef bij de
verwerkte 2,5%. Dit heeft bij de kadernota geleid tot een neerwaartse bijstelling met 1,3%.
Daarnaast is later bij de Begroting 2016 besloten om ook de OZB opbrengsten vanaf 2017
neerwaarts bij te stellen met 1,3%. Dit om hiermee ook meerjarig aan te sluiten bij de verwachte
inflatie van 1,2%. Hiermee is door de gemeenteraad opnieuw vastgehouden aan het
terughoudende tarievenbeleid.
Benodigde bijstelling OZB tarieven over 2017
Op basis van de meest recente inflatie prognose (CEP maart 2016) blijkt, dat de OZB tarieven voor
2017 met -0,5% moeten worden bijgesteld om de inflatie te volgen. Deze -0,5% bestaat uit een
nacalculatie over 2015 en 2016 van -0,4% en een benodigde bijstelling van -0,1% over 2017. Het
toepassen van deze correctie leidt tot een neerwaartse bijstelling van de OZB-inkomsten van
€ 115.000.
Bij de Kadernota 2018 is er overigens geen sprake meer van een indexatie van 2,5%, maar is de
lagere indexatie van 1,2% gehanteerd voortkomend uit het amendement OZB bij de Kadernota
2016.
Benodigde bijstelling bouwleges en overige lokale heffingen over 2017
Met betrekking tot de bouwleges en overige lokale heffingen streven wij naar kostendekkende
tarieven. Hiertoe zijn deze bij de Kadernota 2014 structureel geïndexeerd op 2,5% tot en met
2017.
Op basis van de huidige CPI zou evenwel, gelijk aan de OZB-tarieven, een beperkte neerwaartse
bijstelling nodig zijn. Vanwege het niet kostendekkend zijn van de tarieven stellen wij echter voor
de bouwleges en overige lokale heffingen voor 2017 niet negatief te indexeren.
De financiële effecten van de voorgestelde indexaties zijn weergegeven in de onderstaande tabel:
B edragen × €1.000

2017

Benodigde indexaties inkomsten

2018

2019

2020

Indexering OZB tarieven

€

114- €

115- €

115- €

115-

Indexering Bouwleges

€

-

€

-

€

-

€

-

Indexering Overige lokale heffingen

€

-

€

-

€

-

€

-

Som benodigde indexaties inkomsten

€

114- €

Saldo na indexaties inkomsten

€
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715-

€

115- €
520

€

115- €
420

€

1152.277
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Lokale heffingen binnen gesloten exploitaties
Bij de berekening van de benodigde verhoging van overige lokale heffingen, worden de gesloten
exploitaties niet meegenomen. Hiervoor gelden afzonderlijke berekeningen. Voor de gemeentelijke
begroting heeft dit bovendien een budgettair neutraal effect.
Afvalstoffenheffing
Afvalinzameling en verwerking is een gesloten exploitatie waarbij gewerkt moet worden met een
maximaal kostendekkend tarief. Hiertoe dient de ontwikkeling van de afvalstoffenheffing gelijke
tred te houden met de kostenontwikkeling. Op basis van contractuele afspraken nemen de kosten
in 2016 toe met de prijsindex van de CPI. Voor 2017 betekent dit een bijstelling van 0,7%.
Wat betreft de kostendekkendheid is verder relevant, dat de kwijtscheldingen al een aantal jaren
beduidend hoger uitvallen dan begroot. Bij het huidige kwijtscheldingen-niveau, met een
overschrijding van ruim 4 ton per jaar, is de reserve afvalstoffen binnen 3 jaar uitgeput.
Voordat de reserve leeg raakt, is het gewenst te anticiperen op de reële ontwikkeling van de
kwijtscheldingen. In 2016 zal hiervoor een voorstel worden gedaan waarin verschillende scenario's
zullen worden voorgelegd. Mogelijke oplossingsrichtingen hiertoe zijn:
• Afwijken van de bestendige gedragslijn en de tarieven afvalstoffenheffing meer indexeren dan
de CPI-prijsindex, gezien het feit dat de inflatie op dit moment relatief laag is en de inkomsten
onvoldoende kostendekkend zijn;
• Kwijtscheldingsbeleid aanscherpen, waardoor minder mensen recht op kwijtschelding hebben;
• Onderzoeken in hoeverre bezuinigingen in de exploitatie nog mogelijk zijn;
• Dotatie vanuit Algemene Reserve richting Bestemmingsreserve afval.
Rioolheffing
Op de rioolheffing is het principe van kostendekkendheid van toepassing. Bij de vaststelling van
GRP VI in 2016 is ervoor gekozen om de financieringsmethodiek voor vervangingsprojecten om te
gaan zetten van het financieren met vreemd vermogen naar eigen vermogen. Deze aanpak vraagt
om het creëren van een financiële buffer (spaarpotje) om de overstap naar de nieuwe
financieringsvorm te kunnen maken. Om deze buffer op te bouwen blijft een jaarlijkse stijging van
4% op de tarieven nodig. Dit stijgingspercentage is ook al in GRP IV en GRP V toegepast.
Lijkbezorgingsrechten
Bij de vaststelling van het Masterplan van de Essenhof is uitgegaan van een jaarlijkse
stijging van de lijkbezorgingrechten met 3%. Conform het masterplan worden de tarieven
derhalve gemiddeld met 3% geïndexeerd. Dit heeft geen effect op de exploitatie, omdat reeds
rekening is gehouden met deze indexatie.
Precario op kabels en leidingen
Met ingang van 2016 vindt precarioheffing plaats op kabels en leidingen van nutsbedrijven. Deze
precarioheffing wordt net als bij de oorspronkelijke concessieovereenkomst achteraf geheven aan
de nutsbedrijven (dus voor het jaar 2016 pas in 2017). Uit een brief van het ministerie (d.d.
10/02/2016) is duidelijk geworden dat de toekomstige afschaffing van de precario bij de
verruiming van het lokaal belastinggebied wordt betrokken. Het toekomstig wetsvoorstel stelt
afschaffing van precario kabels en leidingen voor met daarmee nog wel de mogelijkheid voor
precario-heffende gemeenten om nog max. 10 jaar de tarieven van 01-01-2016 te blijven heffen.
Voor 2017 gaan wij daarom uit van geen indexering. Mocht het wetsontwerp geen of in gewijzigde
vorm doorgang vinden, dan zal indexering opnieuw bezien worden.
Parkeertarieven
Over de ontwikkeling van de parkeertarieven is in de Nota egalisatiereserve parkeren afgesproken
dat de tarieven jaarlijks worden geïndexeerd met de CPI. Ook is hierbij afgesproken, dat de stijging
van de kortparkeertarieven in tranches van 10 eurocent wordt gerealiseerd. Aangezien bij parkeren
sprake is van een gesloten exploitatie, heeft de indexatie van de parkeertarieven geen directe
invloed op de gemeentelijke financiële exploitatie.
U ontvangt van de parkeerorganisatie een apart raadsvoorstel met betrekking tot alle
tariefsverhogingen vanaf 2017.
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Beslispunt 3: benodigde indexaties inkomsten
Wij stellen u voor om:
a) De OZB-tarieven met -/-0,5% bij te stellen.
b) Bouwleges en overige lokale heffingen niet bij te stellen.
c) De afvalstoffenheffing met 0,7% te indexeren.
d) De rioolheffing met 4,0% te indexeren.
e) De lijkbezorgingsrechten conform het masterplan met gemiddeld 3,0% te indexeren.
f) De precario op kabels en leidingen niet te indexeren.
g) De parkeertarieven te indexeren met de CPI index in stappen van 10 cent.

Kadernota 2017

17

4.

Onontkoombare knelpunten

Binnen de huidige begroting zijn de onontkoombare knelpunten geïnventariseerd. Met betrekking
tot deze knelpunten stellen wij voor om ze op te nemen in het meerjarenperspectief (kolom
structureel uit exploitatie) of te dekken uit de incidentele ruimte (kolom incidenteel uit Algemene
reserve). Zie daarvoor het onderstaande overzicht.
STRUCTUREEL UIT EXPLOITATIE
2017
2018
2019

2020

2017

INCIDENTEEL UIT AR
2018
2019

2020

Totaal
Incidenteel

1

Vluchtelingenw erk

0

0

0

0

80.000

80.000

0

0

160.000

2

Statushouders

0

0

0

0

75.000

75.000

0

0

150.000

3

Areaaluitbreidingen

272.340

272.340

272.340

272.340

0

0

0

0

0

4

Dierenvervoer

47.000

47.000

47.000

47.000

0

0

0

0

0

5

Schoolgebouw en

0

0

0

0

105.000

105.000

0

0

210.000

6

Leges Wabo

700.000

700.000

700.000

700.000

0

0

0

0

0

7

Paspoorten en rijbew ijzen

-65.000

-65.000

110.000

175.000

0

0

0

0

0

8

Veer Kop van het Land

55.000

35.000

15.000

0

0

0

0

0

0

9

Verlegkosten kabels en leidingen

350.000

350.000

350.000

350.000

0

0

0

0

0

76.000

490.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

263.000

0

0

0

263.000

523.000

260.000

0

0

783.000

10 Businesscase Toezicht
11 Regionale taakstelling
12 Kleine subsidies
Totaal knelpunten

0

0

150.000

150.000

1.435.340

1.829.340

1.644.340

1.694.340

Hieronder volgt per knelpunt een nadere toelichting:
1. Vluchtelingenwerk
De huidige subsidie aan Vluchtelingenwerk is, gezien de sterk toegenomen instroom van
asielzoekers, niet meer voldoende om aan de wettelijke taak voor 'coaching huisvesting' te kunnen
voldoen. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 80.000 per jaar gedurende de huidige collegeperiode,
op basis van het (verwachte) aantal asielzoekers de komende periode.
2. Statushouders
De registratie van statushouders werd voorheen uitgevoerd door Woonkeus. Met ingang van 2016
is deze taak teruggelegd bij de gemeente. Daarmee wordt dezelfde procedure gehanteerd als bij
alle andere voorrangskandidaten, waarbij de procedure ook uitgevoerd wordt door de gemeente.
Het DKCC draagt zorg voor het registratiedeel van het proces voor de gemeente Dordrecht. Het
nadeel voor de jaren 2017 en 2018 wordt begroot op € 75.000 per jaar.
3. Areaaluitbreidingen
Dordrecht blijft zich ontwikkelen en hierbij wordt ook de openbare ruimte continu aangepast. Soms
leidt dit tot een areaaluitbreiding voor het jaarlijks te onderhouden en te beheren areaal.
Vanaf de Kadernota 2014 worden de areaaluitbreidingen onderverdeeld in drie categorieën: (a)
Stadsuitleg, (b) Herinrichting en (c) Wijkwensen.
Met betrekking tot stadsuitleg is de ontwikkeling van Stadswerven relevant. De ontwikkelingen aan
Stadswerven zijn momenteel gestart. Een deel van Stadswerven is vorig jaar meegenomen in de
areaaluitbreiding, nu is het resterende deel in aanleg. Het gaat om het Stedelijk Plein en
Stadswerven Noord.
Andere projecten waarbij areaaluitbreiding ontstaat zijn Wilgenwende (Noordelijk Park), de
Landbouwweg en de camera's op het Leerpark. Bij elkaar wordt de areaaluitbreiding naar
aanleiding van stadsuitleg vanaf 2017 structureel ingeschat op € 172.741 structureel per jaar.
De areaaluitbreiding die voortkomt uit de categorie herinrichting wordt geraamd op € 99.600
structureel per jaar. Hierin is onder meer de overkluizing op de Wieldrechtse Zeedijk opgenomen.
Het Waterschap verzwaart de dijken ter hoogte van de Wieldrechtse Zeedijk.
4. Dierenvervoer
In Dordrecht wordt het eigendom van gevonden dieren na een termijn van veertien dagen
overgedragen aan Dierentehuis Louterbloemen. Het knelpunt betreft het vervoer van deze dieren
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naar Dierentehuis Louterbloemen. Momenteel is het hoofdzakelijk de dierenambulance van
dierenbescherming Rijnmond die deze vervoerstaak vervult. De kosten van dit vervoer worden
momenteel niet vergoed door Dordrecht.
Dierenbescherming Rijnmond heeft aangegeven het vervoer niet langer kosteloos uit te kunnen
voeren. Er ontstaat hierdoor een aanzienlijk risico dat het vervoer naar de opvanglocatie niet
langer plaats vindt, terwijl het vervoer aantoonbaar bijdraagt aan de invulling van de wettelijke
taak om gevonden dieren op te vangen.
5. Schoolgebouwen
Bij het raadsbesluit d.d. 15 december 2015 over de doordecentralisatie van de
onderwijshuisvestingsbudgetten is besloten om op basis van het vestigingsplan bij de Kadernota
2017 inzicht te verschaffen in de (inrichtings- en beheers)kosten en potentiële opbrengsten van
terugkomende gronden en gebouwen. De locatie Bosboom Toussainstraat wordt overgedragen aan
het vastgoedbedrijf. Binnen de exploitatie van het vastgoedbedrijf is echter geen dekking in de
exploitatielasten beschikbaar. Dit levert een nadeel op voor de jaren 2017 en 2018 van € 105.000.
6. Leges Wabo
Vanaf 2009 zijn de legesinkomsten Wabo, na een paar goede jaren, als gevolg van de crisis sterk
teruggelopen. In de begroting is hier alleen incidenteel rekening mee gehouden. De ontwikkeling is
echter, ondanks de tariefsverhogingen voor 2015 en 2016, structureel.
Uit een nadere analyse blijkt dat vooral het aantal grotere bouwprojecten (legesinkomsten
> € 15.000) achterblijft. Deze grotere projecten dragen naar verhouding het meeste bij aan de
totale leges opbrengsten. Ter verduidelijking: in 2015 werden 639 aanvragen afgehandeld. Bij 19
daarvan was sprake van een legesbedrag dat groter was dan € 15.000. In totaal werd voor deze
grotere projecten € 843.146 aan legesinkomsten ontvangen (61% van de totale ontvangsten). De
overige 620 aanvragen genereerden dus een opbrengst van € 534.774. Het aantal grotere
projecten is daarmee sterk van invloed op de totale leges ontvangsten in een jaar.
Vanaf 2009 is raming van de legesinkomsten Wabo telkens bij de kadernota en de
bestuursrapportage naar beneden bijgesteld. Soms was dat meerjarig. Vaak was er bij de
jaarrekening alsnog een tegenvaller te melden. Jaarlijks ging dit in totaal om een bedrag van circa
€ 0,9 miljoen.
Door meer realistisch te begroten en de te verwachten legesinkomsten telkens te baseren op de
resultaten van de afgelopen vier jaar geeft de begroting een beter beeld van de werkelijkheid. De
gemiddelde ontvangst over de afgelopen vier jaar (2012 t/m 2015) komt voor de leges Wabo uit
op een bedrag van € 1.341.826. De Begroting 2017 gaat uit van € 2,1 miljoen. Het verschil tussen
beide bedragen vormt de basis voor de voorgestelde aframing van de inkomsten.
7. Paspoorten en rijbewijzen
De geldigheidsduur van rijbewijzen en paspoorten is in het verleden verlengd van 5 naar 10 jaar.
Hierdoor ontstaat een breuk in de ontwikkeling van het aantal uit te geven documenten.
Voor de rijbewijzen komen we in 2017 uit het dal. Dit betekent meer opbrengsten, maar daarnaast
ook hogere uitvoeringskosten. Per saldo geeft dit vanaf 2017 een voordeel in de exploitatie. De
verlenging bij de paspoorten is in april 2014 ingegaan waardoor we in de jaren 2019 tot en met
2023 een lager volume verwachten. De opbrengsten en ook de uitvoeringskosten nemen vanaf
april 2019 af. Per saldo geeft dit een structureel nadeel. Een deel van de voor- en nadelen op
uitvoeringskosten wordt verrekend met de bijdragen van de overige deelnemers in Dienstverlening
Drechtsteden.
8. Veer Kop van het Land
Het huidige contract met Waterbus loopt eind dit jaar af en kan eventueel nog met een jaar worden
verlengd. De jaarlijkse bijdrage in de exploitatie bedraagt circa € 215.000. De bijdrage is in 2016
vrijwel gelijk aan 2015 en de voorafgaande jaren. Het knelpunt wordt veroorzaakt doordat in de
Begroting 2016 een extensivering is ingeboekt waarbij wij er van uitgingen dat Werkendam vanaf
2016 50% van de exploitatielasten van het Veer voor zijn rekening zou nemen. Inmiddels is
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gebleken dat Werkendam een bijdrage van € 80.000 wil leveren na een ingroeiperiode van vier
jaar. Voor Dordrecht resteert uiteindelijk een knelpunt aflopend van € 55.000 in 2017 tot € 15.000
in 2019.
9. Verlegkosten kabels en leidingen
In de Kadernota 2014 is melding gemaakt van de afloop van de concessieovereenkomst met
Stedin. De gevolgen hiervan (een vermindering van de inkomsten met € 1,4 miljoen; vergoeding
Stedin) en een verlaging van de projectkosten met € 700.000 (de verleggingskosten van kabels en
leidingen bij gemeentelijke projecten komen voor rekening van Stedin en niet meer ten laste van
de gemeente) zijn in de Begroting 2016 verwerkt. Nadere analyse wijst echter uit dat € 350.000
verlaging van projectkosten betrekking heeft op grondexploitaties. Omdat dit incidentele projecten
zijn, kan dit voordeel niet structureel worden afgeraamd. De niet te realiseren besparingskosten
bedragen daarom € 350.000.
10. Businesscase Toezicht
Met de businesscase Toezicht worden de handhavingstaken en parkeertaken apart georganiseerd.
De handhaving in de openbare ruimte vindt plaats vanuit de kernorganisatie bij Stadsbeheer in
combinatie met de dienstverlening vanuit de beoogde contractpartner. De fiscale handhaving, het
beheer op afstand van de parkeergarages en parkeerbeheer wordt vanuit de Tijdelijke
Parkeerorganisatie functioneel aangestuurd.
Om de opbrengsten uit de businesscase te kunnen bepalen, zijn de kosten van de toekomstige
organisatie afgezet tegen de huidige begroting. Hieruit blijkt dat het resultaat van de businesscase
naar huidig inzicht positief uitvalt en oploopt tot een structureel voordeel.
Na confrontatie met de taakstelling in de huidige meerjarenbegroting blijft het resultaat positief
met uitzondering van de jaren 2017 en 2018. Voor de aanloopjaren na de reorganisatie is de
ingeboekte besparing echter niet realistisch gebleken. De financiële afwijking bedraagt € 76.000
voor 2017 en € 490.000 voor 2018.
11. Regionale taakstelling
Het Regionaal Ontwikkel Traject kent vanuit de Kadernota 2014 een oplopende taakstelling tot
€ 2.000.000. Onze ambitie hierbij is om te besparen op lokale ambtelijke kosten, door regionaal
efficiënter samen te werken.
In aanloop naar de kadernota is gebleken dat de regionale projecten te weinig opbrengen om de
taakstelling volledig in te vullen. Tegelijk is er vastgehouden aan het streven om in onze eigen
organisatie te besparen en efficiënter te werken. Op basis van dit standpunt is er alternatieve
dekking gezocht voor de taakstelling. Deze taakstelling is structureel ingevuld, maar er resteert in
2017 nog een bedrag van € 260.000.
12. Kleine subsidies
Bij de ontwikkeling van het nieuwe subsidiekader zijn op de onderdelen "jeugd –
scoutingverenigingen en speeltuinen" en "cultuur & evenementen" een aantal knelpunten aan het
licht gekomen.
De scoutingverenigingen en speeltuinen hebben bij de raad en in hun zienswijze aangegeven dat
het beëindigen of het (deels) bezuinigen van hun subsidie tot grote problemen zal leiden. Zij
hebben de subsidie namelijk nodig ter dekking van hun exploitatiekosten. Er is een reële kans dat
hierdoor het voortbestaan van deze voorzieningen in gevaar komt. Gelet op de toegevoegde
waarde die deze voorzieningen leveren aan de Dordtse jeugd, en hun bijdrage aan onze
maatschappelijke opgaven voor jeugd, achten wij dit onwenselijk. Het beschikbare budget voor
jeugd (na de taakstelling) vormt daarmee een knelpunt. Om dit op te lossen is daarom € 30.000
extra financiële ruimte op dit onderdeel nodig.
Bij cultuur & evenementen is de afgelopen jaren al diverse malen op het budget gekort. De
opgelegde bezuiniging voor kleine subsidies houdt wederom een forse bezuiniging in op deze
beleidsvelden. Daarnaast zijn er, vooral ook bij evenementenbeleid, ambities geformuleerd die
betrekking hebben op het aantrekkelijker maken van Dordrecht als stad door het voorzien in een
rijk cultureel aanbod, op het gebied van kunst, cultuur en evenementen. Uit gesprekken met en
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signalen uit het veld is gebleken dat door de stijgende organisatie kosten enerzijds en de hoogte
van de bezuinigingen anderzijds de ambitie die we als stad hebben met cultuur en evenementen
niet gerealiseerd kunnen worden. Het beschikbare budget (na invulling van de taakstelling) voor
cultuur & evenementen vormt hiermee een knelpunt gelet op de realiseerbaarheid van deze
ambities. Om dit te verhelpen is daarom € 120.000 extra budget nodig voor cultuur en
evenementen.
Kortom wij willen de beweging doorzetten maar om de door de bezuinigingen te voorziene
knelpunten te kunnen verhelpen en de ambities te kunnen realiseren is vanaf 2018 structureel
€ 150.000 aanvullend nodig voor de kleine subsidies.
Voor het financieel perspectief ontstaat na verwerking van de structurele knelpunten het volgende
beeld:
B edragen × €1.000

2017

Knelpunten
knelpunten ten laste van meerjarenperspectief

€

Saldo KN na onontkoombare knelpunten

€

2018

1.585- €
2.300-

€

2019

1.979- €
1.459-

€

2020

1.644- €
1.224-

€

1.694583

Beslispunt 4: knelpunten
Wij stellen u voor om de knelpunten en de voorgestelde structurele en incidentele dekking ervan
vast te stellen.
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5.

Sluitend financieel perspectief

Op basis van tot nu toe genomen besluiten ontstaat na de reguliere onderdelen een negatief
financieel perspectief:
B edragen × €1.000

2017
Eindsaldo Begroting 2016

€

1.910

2018
€

2019

2020

2.465

€

1.280

€

2.930

196

€

1.264

€

1.468

Effect autonome ontwikkelingen

€

449- €

Effect benodigde indexaties uitgaven

€

2.062- €

2.026- €

2.009- €

2.006-

Effect indexaties inkomsten

€

114- €

115- €

115- €

115-

Effect onontkoombare knelpunten

€

1.585- €

1.979- €

1.644- €

1.694-

Saldo na reguliere onderdelen kadernota

€

2.300-

€

1.459-

€

1.224-

€

583

Wij houden vast aan het uitgangspunt om een sluitend perspectief te presenteren nog voordat
besluitvorming over beleidswensen plaatsvindt. In dit hoofdstuk doen wij u een voorstel voor
dekking van het structurele tekort.
Inzet structurele ruimte collegeprioriteiten
Bij de Begroting 2015 hebben wij ruimte gecreëerd ter hoogte van ruim € 1,6 miljoen voor
prioriteiten voortvloeiend uit het coalitieakkoord. Deze gelden zijn momenteel volledig structureel,
dus ook na de huidige collegeperiode, begroot.
Alhoewel het een alternatief is vanaf 2019 financiële ruimte te creëren via nieuwe bezuinigingen of
een voorstel te doen tot verbreding van de Agenda voor de stad, vinden wij dit gelet op de huidige
druk op de Agenda voor de stad niet realistisch.
Wij stellen voor om de begroting vanaf 2019 sluitend te krijgen door € 1,6 miljoen structurele
ruimte van de begrote collegeprioriteiten vanaf 2019 in te zetten. Hiermee wordt het structurele
tekort voor een groot deel gedekt.
Incidentele dekking
Het incidentele tekort dat resteert in de huidige collegeperiode willen wij, in afwachting op de
financiële uitkomsten uit de Meicirculaire, vanuit de incidentele ruimte dekken. In hoofdstuk 6 laten
wij u deze incidentele ruimte zien.
Voor 2017 en 2018 (huidige collegeperiode) resteert een incidenteel tekort. Wij stellen voor deze
uit de algemene reserve te dekken via een onttrekking van € 2,5 miljoen in 2017 en € 1,65 miljoen
in 2018.
Na beide dekkingsvoorstellen ontstaat onderstaand sluitend financieel perspectief.
B edragen × €1.000

2017

Dekkingsmaatregelen

2018

2019

2020

Saldo KN na knelpunten

€

2.300-

€

1.459-

€

1.224-

€

583

vrijval aflopende collegeprioriteiten

€

-

€

-

€

1.616

€

1.616

dekking uit algemene reserve

€

2.500

€

1.650

€

-

€

-

Sluitend perspectief na dekkingsmaatregelen €

200

€

191

€

€

2.199

392

Beslispunt 5: Dekkingsmaatregelen
Wij stellen u voor de dekkingsmaatregelen behorende bij de realisatie van een sluitend financieel
perspectief vast te stellen.
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6.

Weerstandsvermogen en incidentele ruimte

In dit hoofdstuk geven wij inzicht in de incidentele investeringsruimte. Deze ruimte ontstaat vanuit
het surplus op de weerstandsratio en vanuit de vrije ruimte in de Strategische Investeringsreserve
(SI). De investeringsruimte geeft inzicht in de mogelijkheden om incidentele knelpunten, maar ook
om beleidswensen die om incidentele dekking vragen, te kunnen honoreren.
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit, zijnde
de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt (of kan beschikken) om niet
voorziene kosten te dekken, en alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen of waar na
het treffen van maatregelen nog restrisico’s overblijven.
In formulevorm gaat het hier om de ratio voor het weerstandsvermogen, te weten:
Ratio = beschikbare weerstandscapaciteit / benodigde weerstandscapaciteit
Sinds de Kadernota 2013, waarin het amendement 'Weerstandsvermogen 1,0' is aangenomen, is
sturing op de normratio van ten minste 1,0 verankerd in ons financieel beleid. Onder het
Programma 'Algemene Dekkingsmiddelen' en in de paragraaf Risicobeheersing en
weerstandsvermogen wordt een vooruitblik (begroting) of een terugblik (jaarrekening) gegeven op
de ontwikkeling van de waarde van de ratio.
Bij overschrijding van de ondergrens hanteren we onderstaande beslisboom5 om te bepalen welke
actie nodig is om de ratio weer op het niveau van ten minste 1,0 te krijgen. In de beslisboom is
tevens aan de onderzijde opgenomen de situatie waarin de ratio resulteert in een niveau van boven
de 1,4. De grens van 1,4 is geen apart kader. Deze wordt veelal landelijk gehanteerd als overgang
tussen de classificatie voldoende en ruim voldoende.
Ratio weerstandsvermogen op ten minste niveau 1,0

ja

ja

nee
Aanpassen benodigde weerstandscapaciteit via
risicomanagement (bijv. verzekeren, voorzieningen, AO/IC,
beleid aanpassen of stoppen), aanpassen zekerheids%
Naris, hoger eigen risico resterende risico’s

Verplicht verhogen beschikbare weerstandscapaciteit:
Meevallers resp. het rekeningresultaat prioritair
bestemmen door afdracht aan de Algemene reserve.
Indien dit niet voldoende is, wordt in het eerstvolgende
P&C-document aangegeven welke potentiële
weerstandscapaciteit wordt ingezet om weer op het
normniveau te geraken.

Ratio tussen 1,0 en 1,4

Ratio > 1,4

5

Geen actie nodig.

Heroverwegen en mogelijk verlagen beschikbare
weerstandscapaciteit: bij de kadernota of begroting kan
worden bezien of en op welke wijze een eventueel surplus
wordt aangewend (integrale afweging).

Zie Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen (maart 2013).
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Huidige situatie weerstandsvermogen
In de Jaarstukken 2015 is de meest actuele stand van het weerstandsvermogen opgenomen. Als
gevolg van een aanzienlijk jaarrekeningresultaat, welke afgedragen wordt aan de algemene
reserve van de Stad, in combinatie met een licht dalend risicoprofiel verbetert de ratio behoorlijk.

Specificatie van het weerstandsvermogen per 1-1-2016

Algemene reserve Stad*
Algemene reserve
Grondbedrijf
Rentereserve
Post onvoorzien
Erfpachtinkomsten
Totaal

bedragen x € miljoen

Beschikbare
weerstandscapaciteit
€ 27,3

Risico's

€ 2,7

€ 10,4

Ratio
weerstandsvermogen

€ 14,4

€ 5,0
€0
€ 6,9
€ 41,9

€ 23,3*

1,8

* Gezamenlijke simulatie van risico's Stad en Grondbedrijf geeft een lager totaal risicoprofiel (€ 23,3 in plaats van € 24,8
miljoen) doordat de totale hoogte van het risicoprofiel gewogen wordt over een groter aantal risico's.

Ontwikkelingen weerstandsvermogen
De weerstandsratio komt na de Jaarstukken 2015 uit op een waarde van 1,8. Dat is 0,8 hoger
(= surplus) dan de met de raad afgesproken normratio van 1,0. De ruimte boven de 1,0 is voor
een deel al ingezet voor het sluitend krijgen van de Begroting 2016 (€ 1,3 miljoen), de strategische
verwerving Papeterspad (€ 1,1 miljoen) en enkele eerdere raadsbesluiten (€ 0,8 miljoen).
Daarnaast is er een aantal overige ontwikkelingen waarvan de verwachting is dat deze in 2016
impact gaan hebben op de ruimte binnen de ratio. Wij noemen hierbij de aankoop van panden aan
de Spuiboulevard maar ook de benodigde incidentele dekking om het financieel perspectief 2017
t/m 2019 sluitend te krijgen. Wanneer deze bedragen en overige onttrekkingen en stortingen
worden betrokken bij de Algemene reserve, dan resteert een overreservering van circa € 9,8
miljoen.
Deze overreservering kent een belangrijke nuancering: de rapportage omtrent het
weerstandsvermogen is altijd een momentopname. Nieuwe projecten, economische ontwikkelingen
en investeringsbeslissingen kunnen het risicoprofiel beïnvloeden waardoor het
weerstandsvermogen aan tussentijdse fluctuaties onderhevig is.
Daarnaast speelt een aantal ontwikkelingen en hiermee gepaard gaande onzekerheden die binnen
een tijdsbestek van enkele jaren van invloed kunnen zijn op de vermogenspositie en hiermee de
ratio van het weerstandsvermogen. De belangrijkste ontwikkelingen zijn opgenomen in hoofdstuk 8
van deze kadernota.
Vrije ruimte Strategische Investeringsreserve
Binnen de reserve Strategische Investeringen bestaat een niet geoormerkte vrije ruimte. Bij
aanvang van de huidige collegeperiode hebben wij vanuit deze vrije ruimte voor vier jaar € 1
miljoen per jaar gereserveerd als investeringsruimte. Hoewel een deel van de ruimte is gebruikt ter
dekking van prioriteiten uit het Politiek akkoord, is de ruimte niet geheel gebruikt en door
rentebijschrijvingen weer gegroeid tot € 4,2 miljoen. Wij vinden het verstandig deze ruimte te
gebruiken ter dekking van incidentele knelpunten en overige investeringsvoorstellen.
Verdere verruiming van de algemene reserve
Het is gebruikelijk om bij de kadernota een screening te doen op noodzaak, heroverweegbaarheid
en eventuele vrijval van reserves. Vanwege de uitgebreide screening die vorig jaar is uitgevoerd
als besparingsvoorstel bij de Agenda voor de stad (vrijval € 3,2 miljoen) is hiertoe dit jaar niet
besloten. Wel is van de bedrijfsreserve Essenhof bekend dat deze voor gedeeltelijke vrijval in
aanmerking komt.
De bedrijfsreserve van de Essenhof bedraagt op dit moment ruim € 1 miljoen. Na reparatie van de
kapitaallasten van de Essenhof (raadsbesluit 31-03-2015), waarbij een deel van de kapitaalslasten
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bij de stadsreserve Afschrijving zijn ondergebracht en de positieve jaarresultaten uit 2014 en 2015,
is de noodzaak van het aanhouden van een aanzienlijke bedrijfsreserve minder groot.
De Essenhof kan de komende periode volstaan met een maximale hoogte van de bedrijfsreserve
van € 500.000, mits de omstandigheden (sterftecijfers, marktpositie) ongewijzigd blijven. De
vrijval op deze reserve bedraagt hiermee € 506.000. Eventuele positieve jaarrekeningresultaten
die, na storting in de bedrijfsreserve, het plafond doen overschrijden, vloeien terug naar de
algemene reserve van de stad.
Beslispunt 6: Weerstandsvermogen
Wij stellen u voor om:
a. Bent u akkoord met de volgorde van incidentele dekking van investeringsvoorstellen;
allereerst dekking vanuit de vrije ruimte SI en daarna ten laste van het surplus uit de
Algemene reserve?
b. Een plafond te hanteren voor de omvang van de bedrijfsreserve Essenhof van € 500.000
en de vrijval op de reserve van € 506.000 toe te voegen aan de algemene reserve van de
stad.
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7.

Beleidswensen

We hebben een aantal bestuurlijke wensen geformuleerd die we een plek willen geven in de
Kadernota 2017. Deze beleidswensen zijn onder te verdelen in structurele en incidentele
voorstellen.
Zoals beschreven in de inleiding van deze kadernota, kiezen wij er vanuit de financiële strategie
voor het aantal structurele intensiveringen zo beperkt mogelijk te houden. Tevens stellen wij voor
de incidentele beleidswensen uit de SI vrije ruimte en, daar waar deze wordt overschreden, uit het
surplus van de Algemene reserve te dekken. Hiermee worden incidentele voorstellen met
incidentele middelen en structurele voorstellen met structurele middelen gedekt.
Onderstaande tabel geeft inzicht in de financiële consequenties van de beleidswensen.
STRUCTUREEL UIT EXPLOITATIE
2017
2018
2019
A

2020

INCIDENTEEL UIT SI VRIJE RUIMTE en AR
2017
2018
2019
2020

Totaal

Dordtse Synode

0

0

0

0

200.000

800.000

0

0

1.000.000

B

Kunst openbare ruimte

0

0

0

0

250.000

0

0

0

250.000

C

Sociale ontw ikkelagenda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D

Visbrug

0

0

0

0

850.000

0

0

0

850.000

E

Informeel onderw ijs

0

0

0

0

70.000

50.000

0

0

120.000

F

Sportparken

0

0

0

0

5.000.000

700.000

0

0

5.700.000

G

Public Affairs

0

0

0

0

80.000

80.000

80.000

0

240.000

H

Ondermijning

0

0

0

0

185.000

165.000

100.000

0

450.000

I

Datagestuurde aanpak

0

0

0

0

100.000

100.000

0

0

200.000

J

Boomziekten

0

0

0

0

100.000

100.000

100.000

0

300.000

K

Innovatiefonds

0

0

0

0

500.000

500.000

0

0

1.000.000
700.000

L

Dordt Aan Zet

M

Acquisitie-inzet DEAL

0

0

0

0

250.000

250.000

200.000

0

50.000

50.000

50.000

50.000

0

0

0

0

N

0

Station Dordrecht

0

0

0

0

200.000

100.000

0

0

300.000

O

Spuiboulevard

0

0

0

0

400.000

200.000

0

0

600.000

P

Omgevingsw et

0

0

0

0

100.000

100.000

pm

pm

200.000

Q

Nieuw Dordts Peil

0

0

0

0

pm

0

0

0

0

R

Bibliotheek

0

0

0

0

150.000

150.000

0

0

300.000

S

Monumentenlijst

0

0

0

0

20.000

20.000

20.000

0

60.000

T

Zichtbaar Samen Maritiem

0

0

0

0

45.000

pm

pm

pm

45.000

U

Veer Kop van het Land
Totaal beleidsw ensen

50.000

50.000

50.000

50.000

0

0

0

0

0

100.000

100.000

100.000

100.000

8.500.000

3.315.000

500.000

0

12.315.000

In bijlage 1b van deze Kadernota zijn de individuele formats, inclusief beleidsmatige en financiële
toelichting opgenomen. Hieronder staat een korte toelichting per beleidswens
A. Dordtse Synode
De mijlpaal 400 jaar Synode, onderdeel van het programma Levendige Binnenstad, draagt bij aan
het positioneren en aantrekkelijker maken van de stad voor bezoekers en bewoners. Als één van
de stepping stones op weg naar 2020 geeft zij richting aan de stedelijke programmering. Het biedt
Dordrecht opnieuw de kans zichzelf (inter)nationaal te profileren met haar invloed op de cultuur,
taal, politiek en religie. Er komt een aansprekende hedendaagse en eigenzinnige programmering,
mede gericht op een breed publiek, die lokale, regionale, nationale en internationale partijen
samenbrengt op de historische locatie. Voor de programmering, uitvoering en marketing van de
mijlpaal 2018 Dordtse Synode is een bedrag van € 1 miljoen aan materiële kosten, als
matchingsgeld voor initiatieven uit de stad en het faciliteren van initiatieven van buiten de stad
gewenst.
B. Kunst in de Openbare Ruimte
Het project Kunst in de Openbare Ruimte (KIOR) heeft tot doel de kwaliteit en de belevingswaarde
van de openbare ruimte in Dordrecht te verbeteren door de realisatie van belangwekkende,
openbaar toegankelijke beeldende kunstprojecten, in nauwe samenwerking met derden. De impuls
om tot kunst in de openbare ruimte te komen, moet niet alleen uitgaan van de gemeente maar
vooral van partners in en buiten de stad. In deze optiek wordt de kunst breder gedragen en bereikt
een groter publiek dan alleen het in kunst geïnteresseerde.
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Voor dit project is een éénmalige investering van € 250.000 gewenst. Dit bedrag is als
matchingsbudget bedoeld: met deze investering wordt in totaal € 500.000 tot € 800.000 aan
investeringen door derden uitgelokt.
C. Sociale ontwikkelagenda
We zijn na 2015 – het jaar van de transitie – nu gestart met de transformatie; het daadwerkelijk
veranderen van denken, doen en soms dus ook te laten. Door slimmer en integraler zorg te
organiseren, besparen we op kosten (zie bijvoorbeeld maatwerk WMO) zonder dat we inboeten op
kwaliteit. Hierdoor houden we vanuit de bestaande middelen ruimte om te investeren in de wijken
en in de stad. Deels staan we daarbij zelf aan de lat bijvoorbeeld als het gaat om laagdrempelige,
vraaggestuurde ondersteuning vanuit sociale en jeugdteams, zodat ook kwetsbare bewoners een
thuis in de wijk kunnen houden of krijgen. Deels willen we ruimte bieden. Bestaande en nieuwe
maatschappelijke initiatieven faciliteren, voor ontmoeting in de wijk, voor bewoners die elkaar
helpen, voor mensen die goede ideeën tot realiteit maken. Daarbij hebben we dus veel meer de rol
van mede mogelijk maker en verbinder en is het vooral de uitdaging om af en toe op onze handen
te gaan zitten.
We hebben de afgelopen tijd samen met bewoners, professionals en partners enkele
maatschappelijke opgaven benoemd waar we ons de komende jaren op willen richten. Waar we
samen meters willen maken. Die opgaven pakken we op vanuit de sociale ontwikkelagenda. Rode
draad daarbij is het zetten van een aantal fundamentele wissels; van curatief naar preventief (van
achter naar voorkant; investeren in goede voorzieningen in de wijk, focus op talentontwikkeling
jeugd etcetera), van alleen formele, professionele inzet naar meer ruimte voor burgerinitiatieven,
en ruimte om dus ook elkaar te helpen.
D. Visbrug
De Visbrug, een plek met grote identiteit en een sterke rol als ontmoetings- en verblijfsplek in de
stad, is een knooppunt zonder de passende verblijfskwaliteit. Met de aanpak Visbrug, onderdeel
van het programma Levendige Binnenstad, geven we een impuls aan dit kwetsbare gedeelte van
het kernwinkelgebied, verbeteren we de verblijfskwaliteit, lokken we investeringen van eigenaren
uit, leggen we een kwalitatieve verbinding tussen het kernwinkelgebied en het havenkwartier,
brengen we de relatie tussen water en land beter tot stand en maken we via het water de
verbinding tussen binnenstad en Stadswerven. Het ontwerp mag lef uitstralen en eigenzinnig zijn,
het moet in elk geval toegevoegde waarde bieden ofwel het straalt het Nieuwe Dordtse Peil uit.
E. Informeel onderwijs
In het kader van het Onderwijsjaar heeft Dordrecht als eerste gemeente in Nederland een
verkenning laten uitvoeren naar de aard, omvang en betekenis van informeel onderwijs in
Dordrecht. Informeel onderwijs omvat alle georganiseerde activiteiten die plaatsvinden buiten het
formele onderwijs, geïnitieerd door particulieren of organisaties die erop gericht zijn de
leerprestaties van kinderen en jongeren te verbeteren en het ontplooien van talenten, vooral op
het gebied van taal, rekenen, beroepskwalificering en burgerschap. Als het formeel leren op school
of het informeel leren thuis tekort schiet, is informeel onderwijs een waardevolle aanvulling.
Het aanbod in Dordrecht is groot en divers, maar ook versnipperd en vaak kleinschalig. De
initiatieven zijn daarom vaak kwetsbaar en hebben behoefte aan professionalisering. Dordrecht wil
éénmalig investeren om de initiatieven te bundelen en de onderlinge samenwerking te faciliteren.
We zetten hiermee in op de erkenning van de toegevoegde waarden van informeel onderwijs en
stimuleren een levendig en actief netwerk van burgerinitiatieven. Dordrecht loopt daarmee voorop
in Nederland.
F. Sportparken
In juli 2015 heeft de raad de "Toekomstvisie sportparken" vastgesteld. Met de visie wordt ingezet
op een toekomstbestendige sportinfrastructuur gericht op samenwerking en efficiënt/optimaal
gebruik van faciliteiten, velden en financiële middelen. In dit kader past de sluiting van en
aanpassingen aan sportparken alsmede de verplaatsing van daar gevestigde verenigingen naar
andere sportparken. Deze bewegingen vormen (eerste) stappen in het verstevigen van de sport en
het vergroten van de toegankelijkheid voor meer Dordtenaren dan alleen leden van
sportverenigingen, inclusief het vrijspelen van ruimte voor andere doeleinden. Dit vraagt een
investering aan de voorkant.
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G. Public Affairs
Public Affairs helpt om de handelingsperspectieven te vergroten, ambities daadwerkelijk te
realiseren en zo het verschil te maken voor onze stad en regio. Actuele ontwikkelingen illustreren
het belang van Public Affairs & Lobby: zonder professionele lobby was het niet gelukt om
volwaardige intercityverbindingen met omliggende steden zeker te stellen en de Rechtbank voor de
stad te behouden.
Om de beïnvloedingskracht en effectiviteit van gemeente Dordrecht in netwerken blijvend te
vergroten, willen we structureel inzetten op Public Affairs. Hierbij onderscheiden we vijf taakvelden
die samen de basisinfrastructuur vormen: profilering en positionering, lobby, relatiemanagement,
signaleren van trends en ontwikkelingen en cofinanciering. Voor het neerzetten van de
basisinfrastructuur en het vormen van een kernteam Public Affairs is jaarlijks € 80.000 extra
budget nodig. Na drie jaar evalueren we het effect van deze extra inzet op Public Affairs.
H. Ondermijning
Leefbaarheid en veiligheid is ook deze raadsperiode één van onze speerpunten. De afgelopen jaren
is er dan ook veel geïnvesteerd in het aanpakken en terugdringen van overlast in de openbare
ruimte. Dit heeft positieve resultaten opgeleverd. De overlast in de openbare ruimte neemt af,
maar we zien samen met onze partners dat vormen van ondermijnende criminaliteit hiermee niet
zijn verdwenen. Dit vraagt om een programmatische aanpak waarin de (gecombineerde) inzet van
strafrechtelijke, bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke en fiscale instrumenten wordt
geïntensiveerd. En waarin meer aandacht is voor het creëren van ambtelijke en bestuurlijke
bewustwording en het versterken van de weerbaarheid van de maatschappij. Hiervoor is de
aankomende drie jaar een investeringsbedrag nodig voor het werken aan informatieveiligheid, het
ontwikkelen van intelligence en een data-gestuurde aanpak, het kunnen geven van diverse
trainingen, het inrichten van een meldpunt inclusief opvolging én gerichte communicatie.
Activiteiten zijn gericht op professionalisering en integriteit in eigen huis. Het weerbaar maken van
de eigen organisatie en het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid
I. Datagestuurde aanpak
Meer ruimte voor innovatie en een transparante kennisdeling via bijvoorbeeld het delen van (open)
data, zijn belangrijke uitgangspunten voor onze gemeente in het kader van Smart City. Het open
stellen van (gemeentelijke) data maakt innovaties vanuit de markt mogelijk, die leiden tot meer
transparantie van informatie, wat inzicht, betrokkenheid en zelfredzaamheid in de stad bevordert.
Daarnaast liggen er intern kansen via dataverzameling, data analyse en het doelgericht inzetten
van data voor beleid en uitvoering van ons werk.
Dit doen we door onze kennis over datagebruik te vergroten, integraal te analyseren wat we al
hebben aan data en actueler gegevens uit de stad te verzamelen. Hierbij gaat het niet alleen om
onze eigen data, maar mede om data van onze partners (zorgpartijen, politie, woningcorporaties,
nutsbedrijven, ondernemersverenigingen etcetera). Graag kijken we samen met deze partijen hoe
we onze datagestuurde aanpak in de stad kunnen vormgeven.
J. Boomziekten
We streven naar een gezond en duurzaam bomenbestand in Dordrecht met daarbij adequate
aandacht voor de zieke of aangetaste bomen om de risico’s op schade of overlast te beperken.
Landelijk komt er steeds meer kennis over hoe we boomziekten preventief kunnen aanpakken en
hoe we het beste met de aantastingen kunnen omgaan. We kunnen meer doen dan we in het
verleden konden doen, daarom willen we inzetten op de boomsoorten die voor Dordrecht
betekenisvol zijn.
De extra financiële middelen (programmakosten) zetten we ook in om (verder en op grotere
schaal) te kunnen experimenteren. Met deze extra middelen kunnen we ervaring op doen en
levensduur van bomen verlengen. Het is zeer waarschijnlijk dat we hiermee grotere investeringen
op de middellange termijn kunnen voorkomen of beperken, maar het belangrijkste is dat we het
bomenbestand toekomstbestendiger maken en dus het beeld in de stad langer kunnen garanderen.
K. Innovatiefonds
In het kader van Smart City zetten wij ons in voor meer ruimte voor innovaties, transparante
kennisdeling en een sterkere samenwerking met partners in de stad en regio. We zien dat
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innovaties steeds meer invloed hebben op ons dagelijks leven, via bijvoorbeeld onze smartphone,
tablet of andere apparaten. Daarnaast verandert de rol van de overheid, van een leidende rol naar
een meer faciliterende en verbindende rol in de maatschappij. Innovatie is namelijk de
belangrijkste motor voor economische groei van de stad. Tevens draagt het bij aan een gezond
leefklimaat: we zijn een aantrekkelijke stad en regio en dat willen we naar de toekomst graag
blijven voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers.
We signaleren kansen vanuit de markt om samen met ons innovaties in de stad mogelijk te maken.
Voor het aanjagen van deze initiatieven, is het noodzakelijk om een innovatiebudget beschikbaar
te stellen. Bij innovaties gaan vaak de kosten voor de baten uit. Door dit budget als
investeringsfonds te organiseren, bieden we een uitnodiging voor initiatieven die zich op de
(middel)lange termijn terugverdienen. Smart City gaat namelijk om het inzetten van innovaties die
efficiënter, beter en sneller zijn door de kennis en kunde uit de stad meer ruimte te geven.
L. Dordt aan Zet
De afgelopen jaren is er in het openbaar bestuur sprake van een breed maatschappelijk debat
waarin de klassieke verhoudingen tussen overheid en burger steeds vaker ter discussie worden
gesteld. De betrokkenheid en invloed van bewoners worden steeds sterker. Dit zien we terug in de
sociale, maatschappelijke en fysieke opgaven. Vanuit Dordt aan Zet stimuleren en faciliteren we
deze beweging. Door onze opgaven via dit gedachtengoed op te pakken doen we recht aan de
nieuwe verhoudingen tussen overheid en burger. Deze beweging gaat dwars door al onze opgaven
heen en vraagt om een nauwe samenwerking. We maken de verbinding om kansen te creëren en
te verzilveren.
In toenemende mate geven we de stad terug aan bewoners, waarbij een gezamenlijke
verantwoordelijkheid wordt gevoeld. Hiermee willen wij de kwaliteit van onze leefbaarheid en
leefomgeving op peil houden en zelfs versterken. Dit doen wij bijvoorbeeld door
bewonersparticipatie robuuster te maken voor het daadwerkelijk meedoen. We werken dit onder
andere praktisch uit door stevig in te zetten op het massief maken van de participatiebeweging in
de openbare ruimte en de werkmethode Placemaking.
M. Acquisitie inzet DEAL!
In 2014 hebben de Drechtsteden-gemeenten en de ROM-D besloten tot de oprichting van een
gezamenlijke acquisitie-organisatie, de Stichting DEAL!. DEAL! heeft tot doelstelling nieuwe
bedrijven naar de regio te halen, met als focus de bedrijven in de sectoren logistiek en maritiem.
Hiervoor heeft de DEAL! de opdracht gekregen om samen met lokaal accountmanagement het
acquisitieproces verder te professionaliseren en te komen tot scherpe positionering van de regio
met de uitvoering van gerichte marketingstrategie.
Nu door de gemeenten het voornemen is uitgesproken tot voorzetting van de samenwerking met
DEAL! voor een periode van 4 jaar, moet hiervoor vanuit Dordrecht een bijdrage gereserveerd
worden van € 100.000 per jaar. € 50.000 kan ook de komende jaren worden gedekt vanuit het
beschikbaar exploitatiebudget SO/Dordt Onderneemt. Voor het andere deel dient voor de komende
4 jaar aanvullend incidenteel krediet beschikbaar te worden gesteld.
N. Station Dordrecht
Voor de economische positie van Dordrecht binnen de Zuidvleugel is een optimaal
vestigingsklimaat en daarmee een goede aansluiting op het stedennetwerk in de Randstad en
richting Brabant van essentieel belang. Om te komen tot een impuls voor de bereikbaarheid per
openbaar vervoer, het ruimtelijk programma in de directe omgeving van het station en de
ruimtelijke kwaliteit in dit gebied, is een geïntegreerde aanpak vereist. Station Dordrecht heeft de
potentie om zich te ontwikkelen tot een volwaardige OV-knoop. In de Zuidvleugelvisie op het
openbaar vervoer in 2040 wordt station Dordrecht en haar omgeving aangeduid als de enige
potentiële knoop tussen Metropoolregio Rotterdam en Breda. Het stationsgebied heeft nu nog een
te versnipperd karakter. In de voorgestelde aanpak wordt gesteld dat opwaardering/ontwikkeling
van het gebied tot een duidelijk knoop (vervoerskundig en programmatisch) voorwaarde is voor
een sterke regio. Het draait hierbij om (1) ruimtelijke kwaliteit, (2) vervoerskwaliteit en (3)
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programma op en rond het station Dordrecht Centraal te verbeteren. Lokaal biedt de geïntegreerde
aanpak de kans om de wijken Krispijn en centrum beter met elkaar te verbinden (placemaking).
O. Spuiboulevard
Eind maart 2016 hebben wij een visie gepresenteerd met betrekking tot de Spuiboulevard.
Belangrijkste uitdaging is de aanpak van leegstand en het geven van een kwaliteitsimpuls aan het
gehele gebied tussen binnenstad en station. De visie is in april besproken in de raad en positief
ontvangen. In vervolg hierop zal de visie nu uitgewerkt moeten worden in concrete producten: het
opstellen van een tenderdocument met daarin de uitnodiging aan marktpartijen ten behoeve van
plannen voor een passende gemeentelijke huisvestingsaanbieding (nieuw stadskantoor) en het
uitvoeren van onderzoeken op het gebied van onder meer wonen, verkeer, parkeren, milieu,
openbare ruimte, veiligheid, kabels en leidingen, verwerving en uitgifte grond en onroerend goed.
De vervolgstappen dienen conform planning uit het raadsvoorstel komend jaar plaats te vinden.
P. Omgevingswet
Opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak voor de implementatie van de Omgevingswet,
teneinde al die maatregelen te nemen die op het gebied van planologisch instrumentarium,
werkprocessen, digitalisering, organisatiecultuur etcetera. vereist en wenselijk zijn, om de
inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2019 (actuele verwachting inwerkingtreding)
succesvol te kunnen realiseren.
De invoering van de Omgevingswet is de vierde grote decentralisatieoperatie en het is de grootste
wetgevingstransformatie ooit waar de gemeenten in een relatief korte tijd mee te maken krijgen.
De implementatie heeft voor gemeenten verstrekkende gevolgen, onder meer op het gebied van
regelgeving en instrumentarium, werkprocessen, dienstverlening, organisatie- en bestuurscultuur
en ICT. Daarnaast is de centrumgemeenten verzocht een initiërende en coördinerende rol te spelen
in de samenwerking ter voorbereiding op de implementatie van de wet. Tenslotte is de
Omgevingswet ook relevant voor de sociaaleconomische ambities rond de maritieme topregio die
momenteel in het Drechtstedengebied worden geformuleerd.
Q. Nieuw Dordts Peil
Het college heeft geconstateerd dat de aantrekkelijkheid van de stad verbetert, maar de
achterblijvende sociaal-economische positie van Dordrecht niet meestijgt. Daarom wil het college
samen met de gemeenteraad en de stad een lange termijn perspectief ("Nieuw Dordts Peil")
opstellen. Hierin wordt beschreven welke kansen en opgaven er voor Dordrecht zijn voor de
komende jaren; hoe en met wie die kansen kunnen worden benut en welke acties hieruit volgen.
Het moet een breed gedragen verhaal van de stad worden, waarin ook veel ruimte is voor wat er
nu al gebeurt. De inzet van het college is om water als hefboom te gebruiken en daarbij aandacht
te schenken aan structuurversterking en innovatie. Het uiteindelijke doel van het perspectief is een
scherpere koersbepaling, gekoppeld aan een strategie en agenda die leidt tot verbetering van de
sociaal-economische positie van Dordrecht.
R. Bibliotheek
De afgelopen periode is met de bibliotheek gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe
toekomstvisie. Met partners uit de stad is hier een toekomstscenario uit voort gekomen dat nu (bij
de Kadernota 2017) voorligt. Een toekomstscenario betekent het ingaan van een transitie wat tijd
kost en vraagt om investeringen van beide organisaties. Wij willen daarom de uitwerking van dit
groeiscenario wegzetten in een veranderprogramma. Dit programma zal 3 jaar in beslag nemen;
de transitieperiode. Gedurende deze periode gaat de bibliotheek al aan de slag om haar nieuwe rol
vorm te geven en zal ze hier ook concreet al taken op gaan uitvoeren. Gedurende de
transitieperiode moet de bibliotheek ook haar bedrijfsvoering omvormen. Dit vraagt ook om
investeringen en personele, organisatorische ombuigingen van de bibliotheek. Om wel nu al aan de
slag te kunnen gaan met de nieuwe rol en taken, terwijl de bedrijfsvoering nog niet is omgevormd,
vragen wij incidenteel geld voor de uitvoering van deze nieuwe taken gedurende deze periode van
2 jaar. Na 2 jaar evalueren we de voortgang en concluderen we of er voor 2019 ook incidenteel
budget benodigd is.
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S. Monumentenlijst
Regelmatig blijken cultuurhistorische objecten/gebouwen op het Eiland van Dordrecht onvoldoende
beschermd tegen sloop. Een deel ervan komt in aanmerking voor plaatsing op de gemeentelijke
monumentenlijst.
Voorstel is om een lijst van topmonumenten binnen 3 jaar (2017-2018-2019) te beschermen als
gemeentelijk monument en daarna even pas op de plaats te maken met aanwijzen.
De verwachting is dat het ruim 50 objecten betreft. Voor het archiefonderzoek, interieuronderzoek
en het maken van de beschrijving is externe capaciteit nodig. De kosten daarvoor bedragen naar
verwachting € 60.000, uit te geven in 3 jaar.
T. Zichtbaar Samen Maritiem
In 2015 heeft het Drechtstedenbestuur opdracht gegeven aan oud-Commissaris van de Koningin in
Overijssel, dhr. G.J. Jansen, om een sociaal economische analyse uit te voeren van de
Drechtstreden. Deze analyse heeft geresulteerd in het rapport Zichtbaar Samen Maritiem, waarin
aanbevelingen worden gedaan om de positie van de Drechtsteden, in sociaal-economisch opzicht,
te verbeteren. De aanbevelingen betreffen onder andere opzet en uitvoering van een gezamenlijke
strategische economische agenda in de triple helix (ondernemers, onderwijs en overheid) onder
leiding van een daartoe op te richten Board.
De komende maanden moet de opzet van de Economische Sociale Raad verder vorm krijgen en
wordt samen met de triple helix partijen een strategische agenda gevormd. Bovenop de reguliere
inzet van het rMJP vraagt dit om een actieve overheid met een extra inspanning en regionale inzet
van middelen.
Het financiële beslag (opgenomen in de perspectiefnota van de GRD) dat met de economische
agenda voor Dordrecht is gemoeid, bedraagt voor 2017 € 45.000.
U. Veer Kop van het Land
Het huidige contract met Waterbus loopt eind dit jaar af en kan eventueel nog met een jaar worden
verlengd. Naast de vervoerkundige aspecten van dit veer, heeft de gemeente ambities op het
terrein van duurzaamheid. De aanbesteding van het veer biedt de mogelijkheid om voor de
komende decennia het veer van en naar de Biesbosch te verduurzamen. Hierbij wordt gedacht aan
het, naast vervoerkundige eisen, opnemen van duurzaamheidseisen in de aanbesteding. Deze
ambitieuzere kaders vragen naar verwachting een grotere exploitatiebijdrage. De inschatting is
immers dat bij stevigere duurzaamheidsambities ook een nieuw veer, of forse aanpassing, is
vereist. Het huidige veer vaart sinds 1977. De inschatting is dat deze ambities een verhoging van
de exploitatiebijdrage van € 100.000 betekent, waarvan de helft voor rekening van Dordrecht zal
zijn.
Beslispunt 7: Incidentele beleidswensen
Wij stellen u voor om de volgende incidentele voorstellen te honoreren:
A. Dordtse Synode
B. Kunst in de openbare ruimte
C. Sociale investeringsagenda
D. Visbrug
E. Informeel onderwijs
F. Sportparken
G. Public Affairs
H. Ondermijning
I. Datagestuurde aanpak
J. Boomziekten
K. Innovatiefonds
L. Dordt aan Zet
N. Station Dordrecht
O. Spuiboulevard
P. Omgevingswet
Q. Nieuw Dordts Peil
R. Bibliotheek
S. Monumentenlijst
T. Zichtbaar Samen Maritiem
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Beslispunt 8: Structurele beleidswensen
Wij stellen u voor om de volgende structurele beleidswensen te honoreren:
M. Aquisitie inzet DEAL
U. Veer Kop van het Land
Na honorering van de structurele beleidswensen ontstaat het volgende financieel perspectief. Dit
perspectief vormt, het feitelijke startperspectief voor de Begroting 2017:
B edragen × €1.000

2017

Beleidswensen
€
Som structurele beleidswensen

€

Saldo KN na knelpunten en beleidswensen

€

200

2018
€

100- €
100

€

191

2019
€

100- €
91

€

392

2020
€

100- €
292

€

2.199
1002.099

Incidente ruimte en weerstandsratio
Zoals in hoofdstuk 6 is beschreven, bedraagt de incidentele ruimte in totaal ruim € 14 miljoen. Dit
betreft de optelling van de vrije ruimte SI (€ 4,2 miljoen) en de beschikbare surplusruimte vanuit
de Algemene reserve (€ 9,8 miljoen).
De totale benodigde incidentele dekking voor de beleidswensen bedraagt € 12.315.000 (bijlage 1a
totaaloverzicht beleidswensen). Deze ruimte is beschikbaar binnen de randvoorwaarde van een
weerstandsratio van ten minste 1,0.
Na honorering van de incidentele beleidswensen en na incidentele dekking van de jaren 2017 en
2018 uit de Algemene reserve (beslispunt 5) beweegt de weerstandsratio zich naar een waarde van
1,1, waarmee we naast een sluitend meerjarenperspectief ook voldoende weerstandsvermogen
aanhouden om onze risico's af te dekken.
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8.

Overige (financiële) ontwikkelingen

In dit hoofdstuk wordt een aantal ontwikkelingen met mogelijke toekomstige (financiële)
consequenties nader uitgewerkt of geactualiseerd. De genoemde consequenties verwerken we niet
financieel in deze Kadernota, omdat ze ofwel binnen de huidige begroting worden opgevangen,
ofwel omdat ze qua omvang of moment van voordoen nog niet vaststaan.
Decentralisaties
Het huidige financiële uitgangspunt bij de drie decentralisaties is dat deze worden uitgevoerd voor
het budget dat het Rijk ter beschikking stelt aan de gemeente. In 2015, het eerste jaar van deze
decentralisaties, lijkt deze ambitie op het totaal van de drie decentralisaties behaald te zijn.
Op de Jeugdzorg (het landelijk transitie-arrangement) zijn de prognoses voor de toekomst nog
steeds onzeker, mede gezien eventuele overlap en afwenteling van/naar WMO en
Zorgverzekeringswet (18-/18+). Samen met de nog oplopende korting van de rijksbijdrage op de
Jeugdzorg en mogelijke aanpassingen op de rijksmiddelen voor WMO/Beschermd Wonen noopt dit
tot voorzichtigheid over het inschatten van de structurele effecten voor de komende jaren.
Het is dan ook verstandig voorlopig vast te blijven houden aan het eerder genoemde financiële
uitgangspunt (geen extra gemeentelijke middelen bij nieuwe taken) en de bedragen per
decentralisatie uit de circulaires als norm aan te houden bij de meerjarenbegroting. De komende
periode zal gebruikt worden om te onderzoeken en onderbouwen of bijvoorbeeld het jeugdbudget
structureel opgehoogd zou moeten worden en of een verschuiving van verantwoordelijkheden
opportuun is. Een eventueel voorstel tot (regionale) herverdeling van budgetten binnen het sociaal
domein zal via een volgende kadernota volgen.
Doordecentralisatie onderwijshuisvesting en terugkomend vastgoed
Wanneer definitieve besluiten worden genomen inzake de doordecentralisatie met zowel de P(S)O
en V(S)O-schoolbesturen, krijgt ook het vestigingsplan van schoolbesturen een meer formele
status. Vooruitlopend op dit vestigingsplan zijn respectievelijk een 1e en 2e jaarschijf tot
besluitvorming gekomen, via separate raadsvoorstellen.
In het raadsvoorstel uit november 2015 "terugkomend vastgoed 1e en 2e jaarschijf" is besloten de
incidentele kosten (afboeken grond en sloopkosten) van twee locaties (Karel Doormanweg en
Nolensweg) te dekken uit respectievelijk de Algemene Reserve en het product
onderwijshuisvesting. Tevens is aangeven de eventuele extra beheers- en inrichtingskosten van
vastgoedbedrijf en Stadsbeheer mee te nemen in de Kadernota 2017. Deze kosten zijn terug te
vinden onder het kopje "onontkoombare claims" in deze Kadernota.
Op zeer korte termijn kennen de vestigingsplannen geen nieuw terugkomend vastgoed. Op de
middellange termijn kan hier wel sprake van zijn; op dit moment zijn nog geen indicatieve
bedragen te noemen van eventuele kosten die dit met zich meebrengt
Agenda voor de stad
Door middel van Agenda voor de stad zoeken we naar een nieuwe balans in de verhouding tussen
gemeente, inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners. We geloven dat de stad aan
kracht wint wanneer de samenleving en het maatschappelijk middenveld meer positie en
verantwoordelijkheid krijgen, wanneer wij uitgaan van de kracht van de stad, verbinding zoeken
met partners én meer ruimte geven voor particuliere initiatieven. In een continu proces van
vernieuwing geven we de rol van de gemeente vorm voor de komende jaren.
Op dit moment werken we aan zeven veranderopgaven (grote, meerjarige bewegingen) en drie
besparingsvoorstellen (minder ingrijpende rolwijzigingen). De afgelopen periode bent u onder meer
geïnformeerd over de voortgang met betrekking de veranderopgaven Bibliotheek, RTV Dordrecht,
Kleine Subsidies en Zorg & Ondersteuning en de besparingsvoorstellen Vastgoed en Parkeren.
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Aan de meeste veranderopgaven en besparingsvoorstellen is een taakstelling gekoppeld. Met
uitzondering van het in deze kadernota opgenomen knelpunt bij de Kleine Subsidies, is er op dit
moment geen aanleiding om één of meerdere taakstellingen bij te stellen. We willen daarom deze
taakstellingen ongewijzigd laten ten opzichte van de taakstellingen die zijn verwerkt in de
Begroting 2016.
Voortgang Trap Af taakstelling
Bij de Kadernota 2014 heeft u besloten om een oplopende taakstelling op de Gemeenschappelijke
Regelingen te begroten. Deze taakstelling had in 2015 een omvang van 3,0%, waarbij deze in
2016 op loopt tot 4,5%. Bij de Kadernota 2016 heeft u daarnaast besloten om een aanvullende
taakstelling van 2,0% vanaf 2016 te begroten.
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
De grootste organisatie waar deze taakstelling betrekking op heeft is de Gemeenschappelijke
Regeling Drechtsteden (GRD). De GRD kent in 2016 een taakstelling van € 4,4 miljoen (6,5%). Het
afgelopen jaar (2015) is de taakstelling binnen de GRD voor € 3,1 miljoen (4,5%) ingevuld. Er
resteert in 2016 derhalve een nog in te vullen taakstelling van € 1,3 miljoen.
Binnen de GRD bestaan nog twee strategische ontwikkelonderzoeken. Dit betreft de strategische
Toekomstvisie OCD en de verdere ontwikkeling van de GBD. Beide onderzoeken leveren in 2016
naar verwachting een voordeel van € 100.000 en € 130.000 op. Er resteert een nog in te vullen
taakstelling van ongeveer € 1,0 miljoen.
Met betrekking tot deze resterende taakstelling hebben het ONS-D en het MT-D geconcludeerd dat
een verdere versobering van de huidige dienstverlening en beleid van de GRD niet langer haalbaar
en wenselijk is. Het is de overtuiging dat de kansen met betrekking tot nieuwe bezuinigingen
vooral liggen binnen het netwerk als geheel. Hiertoe zijn ook een aantal doorbraakdossiers
gesignaleerd om nader te verkennen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan kansen binnen de
P&C-kolom, waarbij bijvoorbeeld BBV en wetswijzigingen gezamenlijk binnen het netwerk worden
opgevangen. Daarnaast moet bij de doorbraakdossiers worden gedacht aan het
huisvestingsdossier, aan het volledig realiseren van Eén Werkgeverschap en aan het domein
Openbare ruimte. Deze dossiers bieden allemaal inhoudelijke en financiële kansen die om een
groot commitment vragen. Voor de kortere termijn (2016) is het echter de verwachting dat op een
andere (incidentele) wijze invulling aan de taakstelling zal moeten worden gegeven.
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio ZHZ
Binnen de Veiligheidsregio heeft het Algemeen Bestuur uiteindelijk ingestemd met de voorstellen
met een laag bestuurlijke impact (€ 1,3 miljoen). Doordat het bestuur heeft besloten om enkel de
voorstellen met een lage impact in te zetten valt de besparing fors lager uit dan de voor Dordrecht
noodzakelijke besparing. Dit leidt voor Dordrecht in 2016 naar verwachting tot een
besparingstekort van enkele tonnen. In 2015 zagen we overigens dat het besparingstekort werd
voorkomen door een positief jaarrekeningresultaat 2014 van de Veiligheidsregio.
Met betrekking tot het bovenstaande is verder relevant dat de VRZHZ momenteel hoge
huisvestingskosten kent voor de locatie Oranjepark. Dit betreft zowel kapitaallasten als
exploitatielasten. Deze lasten zijn naar verhouding hoog, omdat het een oud pand betreft én omdat
een groot deel van het pand leeg staat. Het volledig laten vervallen van deze uitrukpost is
ongewenst, omdat Dordrecht twee posten nodig heeft om dekking in de stad na te komen. Naar
aanleiding van de hoge kosten vinden er verkenningen plaats om te komen tot een nieuwe kleinere
en modernere kazerne, waardoor zowel de kapitaallasten als exploitatielasten fors kunnen worden
beperkt. De besparingstekorten die naar verwachting op de bestaande taakstelling ontstaan,
kunnen waarschijnlijk op termijn worden gecompenseerd door de herlocatie van de 2e uitrukpost.
Hiermee geldt de herlocatie van de uitrukpost als belangrijke alternatieve besparingskans voor
Dordrecht. In met name de jaren, 2017 en 2018 blijft de kans op een besparingstekort echter
aanwezig.
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Gemeenschappelijke Regelingen Dienst Gezondheid en Jeugd en Omgevingsdienst ZHZ
Bij de Dienst Gezondheid en Jeugd is lokaal niet langer sprake van een financiële taakstelling,
omdat deze bij de Begroting 2015 reeds structureel als besparingsverlies is verwerkt. Bij de
Omgevingsdienst is de financiële taakstelling van 6,5% volledig in de Begroting 2016 verwerkt.
Nieuwe BBV-regelgeving
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt op een aantal punten ingrijpend gewijzigd.
Deze wijzigingen moeten met ingang van de Begroting 2017 worden doorgevoerd. De vereisten
aan de financiële administratie worden uitgebreider en er zijn ook budgettaire gevolgen: zo moeten
voor de grondexploitaties nog in het boekjaar 2016 begrotingswijzigingen worden opgesteld. In
deze Kadernota worden de wijzigingen met de grootste impact (notitie rente en de notitie
grondexploitaties) verwerkt. De interpretatie van deze regelgeving is naar huidig inzicht en de
rekenregels die wij toepassen hebben wij afgestemd met de accountant. Toch valt niet uit te
sluiten dat op accenten nog aanpassingen plaatsvinden Daarnaast zullen de berekeningen
uiteindelijk nog afwijkingen kunnen vertonen doordat de balans en werkelijke rente continu aan
verandering onderhevig zijn.
De overige wijzingen (onder andere activeren maatschappelijk nut, programma overhead) moeten
echter ook nog worden verwerkt. Alle voorgestelde ontwikkelingen die een plaats krijgen in de
Programmabegroting 2017 kennen meer of minder ook een onderlinge samenhang, die wij bij deze
kadernota nog niet helemaal in beeld hebben en richting de Begroting 2017 worden uitgewerkt.
BTW-regime sportaccommodaties
Het Dordtse Sportbedrijf heft net als de meeste gemeenten en andere exploitanten van
sportaccommodaties BTW over haar diensten. Het heffen van BTW is financieel gunstig vanwege de
hoge investeringen, niet-kostendekkende tarieven en het verlaagde BTW tarief over de
ontvangsten. 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 heffen over sportdiensten is dan alleen toegestaan als met die diensten winst
wordt beoogd.
Het gevolg van deze wijziging is dat het Sportbedrijf in de toekomst over een groot deel van de
diensten te maken krijgt met kostenverhogende BTW. Het directe financiële effect van deze
ontwikkeling op de gemeentebegroting kent een structurele component van circa € 550.000
nadelig en een incidentele component van circa € 450.000 nadelig.
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 en de
sportwereld intensief. Vanuit Dordrecht leveren wij hier input aan en volgen we de ontwikkelingen
op de voet. De minister van financiën heeft intussen aangegeven aan een wetswijziging niet te
kunnen ontkomen. Echter dit zal naar zijn zeggen niet meer door het zittende kabinet ter hand
worden genomen. Zonder tussentijdse val van het kabinet zal een wetswijziging daarom op zijn
vroegst in 2018 worden ingevoerd.
Invoering Vennootschapsbelasting (VPB)
Concurrerende en op winst gerichte ondernemingsactiviteiten van overheden zijn vanaf 1 januari
2016 belastingplichtig, tenzij kan worden aangetoond dat ze onder één van de drie
vrijstellingsgronden vallen. De invoering van deze nieuwe regelgeving leidt naar verwachting vooral
tot veel administratieve druk, maar kan ook nadelige financiële effecten hebben: jaarlijks te
betalen vennootschapsbelasting.
In 2015 is geïnventariseerd en door Price Waterhouse Coopers getoetst welke activiteiten binnen
de gemeente VPB- plichtig zijn. Naar huidig inzicht wordt de impact van de VPB op nihil geschat,
waarbij de grondexploitaties het grootste aandachtspunt voor deze belasting vormen. Op dit
moment wordt het geheel aan grondexploitaties als een verliesgevende activiteit gezien, waardoor
geen sprake is van werkelijk af te dragen VPB.
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De gewijzigde BBV-regelgeving (eind maart 2016 bekendgemaakt) beperkt echter de toerekening
van rente aan grondexploitaties, waardoor deze exploitaties winstgevender worden. Zodra de rente
onder een percentage van 1,7% komt, wordt de huidige portefeuille van grondexploitaties
winstgevend. Uit de berekeningen blijkt dat we moeten rekenen met een rente van 1,42%. In dit
geval worden de grondexploitaties aangemerkt als onderneming en moet de gemeente VPB betalen
over de gemaakte winst. Een grove berekening leert ons dat over de huidige grondexploitaties dan
ongeveer € 10 miljoen belasting moet worden afgedragen. Wij zien echter een aantal
mogelijkheden om dit scenario af te wenden. Enerzijds door het beïnvloeden van de balanspositie
en daardoor de rekenrente en anderzijds doordat de maximale duur van grondexploitaties vanuit
het BBV gesteld wordt op 10 jaar. In dit geval zijn bijvoorbeeld de winsten die in de toekomst op
Dordtse Kil worden behaald fiscaal (voorlopig) niet in beeld.
Het risico blijft echter bestaan dat dit fiscaal niet (geheel) wordt geaccepteerd door de
Belastingdienst en dat we alsnog VPB belasting moeten afdragen.
Splitsing Eneco en gevolgen voor het dividend
Eneco moet op last van de minister en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) uiterlijk 31 januari
2017 gesplitst worden in een zelfstandig netbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf (PLB).
Effect op het dividend
Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat het huidige begrote resultaat van 7 miljoen volgend jaar
niet gerealiseerd kan worden. Bij splitsing in 2017 zal het dividendeffect in 2018 tot uiting
komen. In dit stadium is iedere prognose speculatief, maar het is denkbaar dat de thans geraamde
7 miljoen als opbrengst van het nu nog ongesplitste bedrijf onder druk kan komen te staan; ook
vanwege de invloed van ACM. Hier is echter pas zicht op bij de Kadernota én Begroting 2018.
Omgevingswet en bouwplantoetsing
De rijksoverheid wil al een aantal jaren een groot deel van de bouwplantoetsing aan de markt
overlaten. Dat zal fors ingrijpen in de kostenkant. Niet duidelijk is wat dit betekent voor de leges
en de taken die bij de gemeente blijven.
Bij de Omgevingswet voorzien we een verdere afname van vergunningplicht en een verschuiving
naar meldingsplichtig en toezicht, zaken die vaak niet legesgeboden zijn.
Genoemde ontwikkelingen kunnen van grote invloed zijn op zowel legesinkomsten als kosten.
Beide kunnen nog niet worden voorspeld. In het algemeen is de trend om taken te verschuiven van
legesgebonden naar niet-legesgebonden. Dat is dus een risico voor de gemeente.
Businesscase Parkeren
Begin 2016 is de samenwerking met ParkeerService een nieuwe fase ingegaan. De gemeente
Dordrecht is toegetreden tot dit samenwerkingsverband. Op dit moment wordt onderhandeld over
de diensten die Dordrecht af gaat nemen van ParkeerService (vergunningen en ontheffingen,
meldkamer en handhaving). In de loop van het vierde kwartaal van dit jaar kunt u een voorstel
tegemoet zien over nadere uitvoerende taken die in de nabije toekomst bij ParkeerService zullen
worden ondergebracht.
Precario Kabels en Leidingen
De oude concessieovereenkomsten gas, water en elektra met het toenmalige Regionale Energie
Bedrijf (later overgedragen aan Stedin en Evides) zijn per 31-12-2015 opgezegd.
Er is besloten om met ingang 2016 in Dordrecht precario op kabels en leidingen van nutsbedrijven
te gaan heffen. Deze precarioheffing wordt net als bij de oorspronkelijke concessieovereenkomst
achteraf opgelegd aan de nutsbedrijven (dus voor het jaar 2016 pas in 2017).
Inmiddels is duidelijk geworden dat de toekomstige afschaffing van de precario bij de verruiming
van het lokaal belastinggebied zal worden betrokken. Het toekomstig wetsvoorstel stelt afschaffing
van precario kabels en leidingen voor met daarmee de mogelijkheid voor precario-heffende
gemeenten om nog maximaal tien jaar de tarieven van 01-01-2016 te blijven heffen.
Dit heeft naar verwachting geen effect voor gemeenten die deze belasting al heffen (zoals de
gemeente Dordrecht).
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Ontwikkeling Belthure Park
Belthure Park is in de Structuurvisie Dordrecht 2040 benoemd als potentiële locatie waar, binnen
de verstedelijkingscontouren, nog dun en duur gebouwd kan worden in een groene omgeving. Een
dergelijke locatie is nagenoeg uniek in de Drechtsteden en dient daarom alleen ingericht te worden
wanneer een zeer bijzonder en ruimtelijk woonmilieu wordt gerealiseerd. Het belangrijkste doel
van dit project is het aantrekken en vasthouden van topinkomens aan Dordrecht. Nevendoel is het
bereiken van een positieve economische impuls aan de stad en de verbetering van het
vestigingsklimaat voor bedrijven.
Per 2 oktober 2017 eindigt de geldigheidstermijn van het huidige bestemmingsplan. Dat betekent
dat het vigerende bestemmingplan "Belthure Park en omgeving" geactualiseerd c.q. herzien moet
zijn voor die datum. In dat kader wordt op dit moment onderzocht of en in hoeverre een nieuwe
visie op het plangebied nodig is. Een van het huidige plan afwijkende visie heeft mogelijk
aanzienlijke financiële consequenties.
Vervanging brandweerkazerne Oranjepark
Het huidige kazernegebouw op het Oranjepark voldoet niet voor de huisvesting van de Brandweer
en realisatie van de tweede uitrukpost. Het gebouw is te groot voor de Brandweer en is sterk
verouderd. Installatietechnisch gezien is het gebouw zeer slecht. Om het gebouw nog voor langere
tijd in gebruik te houden is een forse investering in het onderhoud van de installaties noodzakelijk.
De staat van het gebouw en de gewijzigde eisen met betrekking tot huisvesting van de Brandweer
maken een dergelijke investering niet rendabel. Voor het dekkingsgebied van de binnenstad is een
vervangende tweede uitrukpost voor de Brandweer nabij de binnenstad noodzakelijk. Een deel van
het huidige kazerneterrein komt beschikbaar voor herontwikkeling.
Op dit moment onderzoeken we welke andere invulling aan het gebied kan worden gegeven. De
financiële implicaties van de herontwikkeling van de huidige brandweerkazerne kunnen op dit
moment nog niet worden ingeschat.
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